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Bokke
‘moet van
afskop af
inklim’

Springbokke ‘kan wen as hulle in hulself glo’
Vandag is Ddag – die Springbokke speel om die Rugbykampioenskap teen die All Blacks. CarrynAnn Nel het by
kenners gaan uitvind wat SuidAfrika se kanse is om die wêreld se beste rugbyspan ore aan te sit.

Gerdie Karstens

Gaan na www.die
burger.com vir ’n
klankgreep.

JAN LOUBSER, hoofafrigter van
Durbanville/Bellvillerugbyklub.

NATASHA HOFMEESTER, Spring
bokvrouerugbyspeler.

HEIN KRIEK, hoofafrigter van
Paul Roos en WPCravenweek.

HENNIE BEKKER, voormalige
Springbokslot.

CHESTER WILLIAMS, voormalige
Springbokvleuel.

As jy Heyneke Meyer was, wat
sou jy aan die Springbokke sê
net voordat hulle op die veld
draf?

Ek sal aan hulle sê hulle moet in hul
wedstrydplan en in hulself glo. Ek
sal aan hulle sê hulle het nie baie
om te verloor nie – daar is baie om
te wen. Hulle kan net hulself wees
en hul spel geniet.

Hulle moet dit geniet. Ellispark is
stampvol, maar daar is ook miljoene
wat by die huis gaan kyk, so hulle
moet dit vir daardie mense speel.
Die land sien op na hulle. Elkeen
moet net by die basiese beginsels
hou.

Hulle moet in hulself glo, enigiets is
moontlik. As elke speler in sy spel
en in homself glo en nooit ophou
probeer nie, kan enigiets gebeur.
Gee alles wat jy het vir die volle 80
minute lank.

Ek wil net hê hulle moet wen. Ek is
nie so mal oor dié toernooi nie. Ons
moet uitgaan om die wédstryd te
wen – dís belangrik. Daar is net een
groot beker wat tel, en dis die Wê
reldbeker.

Hulle moet net hulself wees. Die
wen is belangrik, maar moenie aan
die wen dink nie. Gaan uit en gaan
doen dit waarvoor jy verantwoorde
lik is in die span. Ons gáán wen, dis
net die manier hoe ons gaan wen.

Is dit ’n goeie besluit om Bis
marck du Plessis in die begin
span in te sluit, of moet hy later
as impakspeler inkom – in die lig
van sy geskiedenis teen die All
Blacks?

Ek dink dis ’n goeie besluit om hom
in die beginspan te hê. ’n Mens
moet altyd probeer om jou beste
span van die begin op die veld te
sit. Adriaan Strauss sal dieselfde
impak gee as hy die laaste 20 mi
nute moet opkom.

Ja, Bismarck het net daardie Xfak
tor wat die All Blacks ’n bietjie op
die agtervoet sit. Ons weet hy het
in die vorige wedstryd daardie rooi
kaart onwettig gekry. Ek dink hy is
op aanval en verdediging ’n gevaarli
ke speler. Hy kan die druk hanteer.

Ek sal vir Bismarck laat begin, bloot
omdat ek dink hy wil ’n punt bewys.
Hy is tans sekerlik die beste haker
in die wêreld. As hy kophou en hy
jol die game wat hy moet, dink ek
sal hy goed wees.

Ja, ek dink dis belangrik om vir Bis
marck al van die begin op die veld
te hê. Bismarck se statuur is nodig
om só ’n wedstryd te wen, veral
teen ’n span soos die All Blacks.
Hy’s ’n yster – iemand soos hy
móét van die begin daar wees.

Hy is vir seker die regte opsie vir
ons om mee te begin. Bismarck se
skrumwerk, lynstaanwerk, verdedi
ging, aanval . . . dit alles is vir ons
baie belangrik. As Adriaan Strauss
opkom, gaan hy ook dieselfde werk
verrig.

Watter druk is die grootste – om
die toernooi te wen, of om voor
’n tuisskare ’n sege te behaal?

Om die toernooi te wen. Jou uit
gangspunt moet wees dat jy in die
eerste plek die wedstryd wil wen.
Daarna kan jy aan die toernooi dink.
Die All Blacks se verdediging is baie
goed, so ek dink die druk gaan gro
ter wees om die toernooi te wen as
om die wedstryd te wen.

Die grootste druk sal wees om die
toernooi te wen. Om net die wed
stryd te wen . . . ons boys kan dit
doen, ongeag. Maar om die toernooi
met ’n bonuspunt te wen én ’n bo
nuspunt te keer, dit gaan die groot
ste druk vir hulle wees. Ek glo wel
dit is haalbaar.

Dis ’n toets . . . die eerste fokus sal
wees om die wedstryd te wen. Kyk,
hulle moet vier drieë druk om die
toernooi te wen. Die druk is daar
om die wedstryd te wen en as die
vier drieë kom, dan kom dit. Die
pressure om die wedstryd te wen,
sal die grootste druk wees.

Ek is so bang hulle probeer snaakse
dinge doen om die vier drieë te
druk . . . dis hoekom ek sê ons moet
slegs voluit gaan om te wen. Ons
moenie ons fokus verloor met die
bonuspunte nie. Ons fokus moet
wees om die wedstryd te wen en
daarby te hou.

Die grootste druk vir ons is om die
kampioenskap te wen. Om te wen –
dit kan ons doen. Maar omdat ons
die bonuspunte moet aanteken en
óók keer, maak dit die druk op die
kompetisie soveel groter. Ons kan
wen, maar die vraag is hoe ons
gaan wen.

Een rede waarom jy dink die
Springbokke kan wen, en een re
de waarom jy dink die Springbok
ke gaan verloor?

Die Springbokke se kreatiwiteit in
die laaste paar wedstryde wys hulle
het die vermoë om drieë te druk. So
as hulle bal in hand hou en dit nie
onnodig wegskop nie, dink ek dis ’n
faktor wat ons kan laat wen. Wat
vir ons kan laat verloor, is ons ver
dediging.

As die vastevyf saamspeel . . . dit is
die een faktor wat kan maak dat
ons boys wen. Dit is die groot faktor
waar ons kan oorheers.
As ons tackles gaan slip, kan ons
verloor. Ons moet ook nie toelaat
dat NieuSeeland hardlooprugby
speel nie.

Wat in ons guns tel, is dat ons op
Ellispark speel waar die All Blacks
nie ’n goeie rekord het nie. Wat ’n
nadeel is . . . Ons kan té vinnig die
vier drieë jaag, en dan onnodige
druk op onsself plaas. Dit kan back
fire en ons kan té haastig iets te
vinnig verkeerd doen.

Ellispark is ’n goeie veld vir ons, ver
al teen NieuSeeland. Die ouens
moet die tuisskare tot hul voordeel
gebruik. Die tien minute voor en ná
rustyd is die All Blacks op hul ge
vaarlikste. Ons moenie toelaat dat
hulle in daardie tyd punte aanteken
nie.

Ons vastevyf en Francois Louw . . .
Ek dink hulle sal ons sleutelfaktore
in die wedstryd wees. Hulle sal be
slis vir ons deurslaggewend wees.
Daarteenoor maak die All Blacks
baie staat op hul agterspelers. Ons
moet uitkyk daarvoor en op ons
hoede wees.

BLOEMFONTEIN. – Kom met ’n
“helse” aanslag vorendag, want
daar is nie iets soos ’n slegte All
Blacks-span nie.
Dít is die raad van die oud-Boksenter Marius Joubert aan die
Springbokke vir hul beslissende
kragmeting in die Rugbykampioenskap vandag teen Nieu-Seeland op Ellispark.
Joubert weet waarvan hy praat.
Hy was nie net in 2004 lid van die
Bok-span wat destyds as Drienasies-kampioen gekroon is nie,
maar hy het ook op Ellispark drie
keer teen die All Blacks gaan druk
in Suid-Afrika se sege van 40-26.
Hy weet dus wat dit verg om ’n
omgekrapte Nieu-Seelandse span
op eie bodem
te troef. En
toe hy genader is om
raad vir die
Bokke voor
hul kragmeting vandag
in Johannesburg, was sy
antwoord
eenvoudig:
“Die Bokke Marius Joubert
moet met ’n
helse aanslag kom. Daar is nie
iets soos ’n slegte All Blacks-span
nie en as ons hulle wil klop, sal
ons van die afskop af moet inklim.”
Sedert 2004 is Ellispark nog altyd ’n bondgenoot vir die Springbokke. Van die ses toetse wat
Suid-Afrika sedertdien daar gespeel het, het hulle net een – in
2009 teen die Britse en Ierse Leeus
– verloor.
“Nieu-Seeland het net ’n sege
nodig om die titel op te raap, maar
Ellispark was nog altyd ’n bondgenoot vir ons. Ander spanne sukkel daar en dit kan dalk ook Saterdag (vandag) in ons guns tel,” het
Joubert gesê.

‘Ek kon harder probeer het om Bismarck los te kry’
Pieter du Toit
JOHANNESBURG. – Die Bokkaptein Jean de Villiers (32) was
die verpersoonliking van klas
drie weke gelede toe twyfelagtige
skeidsregterbeslissings die Bokke se kans op ’n oorwinning op
Eden Park in Auckland, Nieu-Seeland, verongeluk het.
Hy het omstredenheid vermy,
sy teenstanders geprys vir hul
spel en gesê hy en sy spanmaats
alleenlik is te blameer.
Bismarck du Plessis is in die

Jean de Villiers: “Ek het vir die
skeidsregter gesê hy moet hom
nie deur die skare laat intimideer
nie en net die régte besluite
neem.” Foto: CHRISTIAAN KOTZÉ

eerste kwart van die wedstryd
met ’n geel kaart gestraf omdat hy
Dan Carter, die Nieu-Seelandse
losskakel, gelyk met die aarde gemaak het. Kykweers het gewys
daar was niks fout met sy tackle
nie, maar die skeidsregter, Romain Poite, het anders besluit.
“Ek was agter hom . . . ek het ’n
great view gehad . . . dit was ’n uitstekende tackle . . . My eerste gedagte was: ‘Jissie, great tackle,
hier gaat ons nou!’ Toe die fluitjie
dadelik blaas, dog ek: ‘Aaaag . . .”
Behalwe vir ’n vroeë All Black-

‘‘

drie, het die Bokke dinge vir die
Nieu-Seelanders lekker warm gemaak. Die Du Plessis/Cartervoorval het die gang van die wedstryd egter verander.
“Jy weet, vanaf ’n posisie waar
ons waarskynlik ’n aanvallende
skrum sou gehad het, op hulle
kwartlyn, met ’n geleentheid om
’n drie te druk, het ons gegaan na
’n strafskop teen ons én minus ’n
speler vir tien minute.
De Villiers meen in retrospek
hy kon dalk harder probeer het
om Bismarck los te kry.

Du Plessis het vroeg in die tweede helfte weer ’n geel kaart gekry
vir gevaarlike spel, wat outomaties ’n rooi kaart tot gevolg gehad
het.
De Villiers het gesê die ironie is
dat hulle vooraf met Poite vergader en hom gevra het om nie deur
die skare geswaai te word nie.
“Ek het hom gesê Eden Park is
intimiderend vir spanne én
skeidsregters . . . hy moet hom nie
laat beïnvloed nie. Vyftien minute in die wedstryd in toe gebeur
presiés die teenoorgestelde.”

Ek het na die groter
prentjie gekyk.
— JEAN DE VILLIERS

“Ek’t na die groter prentjie gekyk: Dit sou nie gehelp het as ek
op die ou afgekom en baklei het
nie, want daar was nog 65 minute
van die toets oor.”

Dit was teleurstellend dat tegnologie vir die skeidsregter en sy
assistente beskikbaar was en dat
hulle steeds die verkeerde besluit
geneem het. (Die Internasionale
Rugbyraad het later erken Poite
het gefouteer met die eerste geel
kaart en Du Plessis se rooi kaart
teruggetrek).
Tog is daar positiewe vir De Villiers. Die manier waarop hulle
met 14 man teruggeveg en teen die
einde van die wedstryd steeds binne trefafstand was, het die span
ook saamgesnoer.
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Weer het nie goeie nuus vir rondritsers nie
Die bietjie vogtigheid in die koel Wes
Kaapse bolug word deur die Atlantiese
hoogdruk ingetrek en kuslangs noord
waarts gestuur.
Ons sien op die kaart dit is ’n kragtige
hoogdruk van 1032 hPa.
Maar hy kan of wil nogtans nie heelte
mal so sterk trek aan die lugstroom wat
oor die dieper geleë Suid en OosKaap
beweeg nie. Dus staan daardie gebiede
nie al die vog in die bolug aan die hoog
druk af nie, maar val dit eenvoudig baie
lig terug tussen Hermanus en George en
ook tot mindere mate oor die OosKaap.
In die koue Antarktiese see baljaar die
enorme front nog, maar ons weet sedert
gister hy is soos ’n waslap uitgedroog.

Daar’s geen woema in hom nie en die In
diese hoogdruk peuter ook nie juis met
hom nie.
Vir Kapenaars is die handjies vashoue
ry van die Atlantiese hoogdruk en die
laagdruk uit die suide en suidweste nie
goeie nuus vir hul planne vir rondrits nie,
want die lug wat inkom is ’n snydende
suidewindjie wat dalk bloublasies op
Bloubergstrand kan uitspoel.
Die koue is ook nie welkom vir toeriste
wat Kaappunt toe wil mik nie. Die wind
swaai suidoos, maar bly koud met dalk ’n
motreën tot by George. – Weerhaan
) Lesers wat oor die weer wil saam
praat kan epos rig aan weerhaan@
dieburger.com.
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