
Op pad vir Christus – NG Kraggakamma – Le Roux Familie 
 

WILLEM IS LELIK MET ADEL  
 

 
Adel:  Mamma..... ek is “board”! (kerm-kerm) 
 
Mamma: Adel, hoeveel keer het ek al vir jou gesê dis nie “bored” nie,  
  ’n mens sê:  „Ek is verveeld!“ 
 
Adel: Skies Mamma....., maar ek is VERSKRIKLIK BAIE VERVEELD!  
 
Mamma: Hoekom gaan vra jy nie vir Willem of hy nie met jou sal speel nie? 
 
Adel: (skree)  Willem!  Willem!  Waar’s jy? 
 
Willem:  (skree terug) TV Kamer! 
 
(Willem kom op die verhoog en maak of hy Playstation speel) 
 
Adel: Willem, kan ons iets speel asb, want ek is „board“, ag ek bedoel verveeld! 
 
Willem:   Gryp ‘n kontrole, dan speel jy saam met my Playstation. 
 
Adel: Nee man, jou boude gaan nog vierkantig raak van al die sit by die Playstation. 
 Kom ons gaan speel buite? 
 
Willem:  (verbaas) BUITE? 
 
Adel: Ja, man, BUITE.  Kom ons gooi die bal in die netbalring. 
 Die een met die meeste doele wen. 
 
Willem:  Ek is nie ’n meisie nie, gaan gooi jy die bal self deur die netbalring. 
 
Adel: Ek sal helfte van my poeding vanaand vir jou gee as jy saam met my sal bal 

gooi. 
 
Willem:  “Cool”,  poeding, my gunsteling! 
 Dit klink na besigheid as jy my vra, maar ek gooi eerste! 
 
Adel: Ja, ja…..  Ek ken die reëls … 
 
(hulle 2 stap buitentoe en begin speel) 
 
Willem:  Laat ons dan begin, ek hou aan met doele gooi tot ek mis gooi en dan is dit 

weer jou beurt. Jy kan solank die doele tel.  



(Willem hou die bal reg om te begin doel.) 
 
Adel: Ja, ja, ek sal tel.....   
 Eerste doel..... in.....,  
 Tweede doel..... in.....,  
 Drie-de doel..... 
 
Willem: Ha-ha-ha (lag baie)  wat het jy nou gesê! 
 
Adel: Hoekom lag jy? 
 
Willem:  Ek het seker verkeerd gehoor. (lag nog baie) 
 
Adel: Hou op lag!  Wat is so snaaks?  Gee my bal dat ek kan loop. 
 
Willem:  Ha-ha-ha.  (singend) DRIEDE,  DRIEDE.  Sussie kan nie tel nie. 
 Sussie kan nie tel nie..... 
 
Adel: (skree)  Mamma, Willem terg my! 
 
Mamma: (kom gou in)  Wat is tog nou weer aan die gang?  Kan julle niks doen sonder 

om te baklei nie? 
 
Adel: Mamma, Willem lag vir my omdat ek kamma nie reg praat nie, asof hy altyd 

reg praat.  Ek gaan nooit weer met hom speel nie en ek gaan defnitief nie my 
poeding vanaand met hom deel nie. (snik, snik) 

 
Mamma: Aai Willem, dis mos nou baie lelik om vir Adel te terg omdat sy verkeerd 

gepraat het.  Sou jy daarvan gehou het as Mamma en Adel vir jou gelag het 
toe jou broek gisteroggend voor skool geskeur het? 

 
Willem:  (verleë) Uhh ..... nee Mamma, ek sou eintlik baie kwaad gewees het. 
 (verontskuldigend)  Maar dis nie dieselfde nie! 
 
Mamma: Ja, Willem dis nie dieselfde nie, maar ’n mens terg nie ander mense oor hul 

foute nie.  Dis baie lelik om iemand uit te lag of te verneder.   
 
Willem:  Askies Adel, maar mens sê nie DRIEDE nie….. dis eintlik DERDE. 
 (hoopvol) Mag ek nog die helfte van jou poeding kry vanaand?  Seker ook ’n 

dom vraag... 
 

(Geskryf deur Lo-Ann Botha) 


