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de nie sy foon daaraan gekoppel 
kon kry nie, maar dit het my 
min geskeel. 

“Wie gee daaroor om? Die ou-
ens wat hierdie tipe bakkies be-
stuur is bere, man, bere!” het ek 
ligweg kranksinnig uitgeroep.

“Solank daar ’n radio in die 
bakkie is en solank jy kan CD’s 
speel, maak dit mos nie saak 
nie!”

Toe het ek Leon Schuster se 
rugbyliedjies-CD op sy hardste 
gespeel. Hier kom die Bokke, 
hier kom die Bokke . . . 

Toe ek by ’n vulstasie uitklim, 
het ek my bors uitgestoot, want 
kyk, Isuzu borg mos nou die 
Southern Kings. Dalk sou ie-
mand my vir ’n King aansien.

Of dan minstens, die Kings se 
bagasiemeester, of so iets. 

Op die plaas – naby Karee-
douw, nie Middelburg nie – het 
ek so paar draaie ge-4x4. Dis mos 
altyd pret. Niks té wild nie, net 
om ’n bietjie meer manlik te voel 
as wat ek soms agter my skootre-
kenaar doen.

Ek moet net noem, dis nie so 
maklik om in die X-Rider te kom 
as jy kort is nie. Daai bakkie is 
hoog! Soos ek reeds gesê het, dis 
immers ’n plaasbakkie in ’n 
aandpak. Die onderstel staan ’n 
skaflike 22 cm van die grond af 
en waar die gewone model ’n 
trapplaat het, het die X-Rider ’n 
swart staaf onderlangs by die 
deure om te keer teen klippe as 
dinge te rof begin raak. As jy eg-
ter ’n goeie sprong gee, land jy 
op die sitplek en dan is alles 
hunky dory.

Ek is nie ’n plaasboer nie, dus 
het ek nie skape agterop gelaai 
nie, maar die laaibak het wel 
handig te pas gekom. Dis ’n raps 
oor die 1,5 m breed, bykans net 
so lank en 46 cm diep. Dit bete-
ken ’n mens kan gemaklik 18 
twaalf-bottel-wynkissies onder 
die seiltjie inpas.

Dit was dus geen probleem om 
my seun te help om ’n opslaanta-
fel, stoel en dose vol ou speel-
goed na ’n vlooimark te karwei 
nie. Wat ’n plesier! Gewoonlik is 
dit ’n stryd om alles in ons mo-
tor gelaai te kry. Met ’n X-Rider 
is dit natuurlik makliker. 

Ek het sommer pure Kallie 
Grobler gevoel. Tot ek amper oor 
’n ou tannie se voetjie daar in St. 
Georgepark gery het.

Toe is ek sommer gou weer te-
rug in my kassie, maar my ge-
dagtes het weer na Kallie afge-
dwaal.

’n Hele paar jaar gelede het 
Despatch se rugbyklub ’n fees-
dag gehou. Van die spelers wat 
in die spanne was wat in 1985 en 
1988 die Nasionale Klubkampi-
oenskappe gewen het, was ook 
daar. Party van hulle het daar-
die dag in ’n tipe vertoonwed-
stryd gespeel.

Al die ouens, behalwe Kallie 
Grobler, het op die veld gedraf. 
Kallie was agter op ’n motorfiets 
met ’n glas brannas in sy hand. 
Tot Despatch se grootste doring, 
Danie Gerber, kon maar net lag. 

Ek bel toe maar vir Kallie, wat 
deesdae op Ellisras woon en ons 
gesels oor ’n wedstryd wat hy in 
1985 vir die SA Barbarians teen 
die Nieu-Seelandse Kavaliers ge-
speel het en oor daai keer toe hy 
Hendrik Kruger afgestamp het 
toe die OP teen Noord-Transvaal 
gespeel het en nog baie ander 
dinge ook.

“Sê vir die mense ek is tussen 
jobs en ek wil terug kom Baai 
toe,” het Kallie gesê toe ons 
groet.

hom tackle!” het die boer gebul-
der.

Toe trek hy in ’n stofwolk weg 
en jaag die landerye in. Ter wille 
van selfbehoud het ons sy in-
struksies geïgnoreer en net 
vreesbevange aan die bakkie ge-
klou. Daardie bakkie het verse-
ker nie so ’n spoggerige rolstaaf 
soos die nuwe X-Rider gehad nie.

Daai bakkie het waarskynlik 
ook nie ’n cd- en mp3-speler en 
’n Bluetooth-funksie vir jou foon 
gehad nie. My seun het gekerm 
omdat hy om die een of ander re-

paar spelers in ’n kroeg in Mid-
delburg beland. Toe Suidoos se 
kaptein (wie se naam ek liewer 
nie sal noem nie) daardie aand 
op die kroegtoonbank begin 
dans, was dit vir ons ’n duideli-
ke teken om liewer na ’n boer se 
plaas daar naby te verkas.

Op die plaas het die boer vir 
my en my kollega agter op ’n ou 
bakkie gelaai (as ek my nie mis-
gis nie, was dit ook ’n Isuzu).

“Julle outjies, ons gaan nou 
springhase jag. As ek langs die 
hasie ry, moet julle afspring en 

verbysteek. Elke keer as ek op 
pad was om dit te doen, het ek 
geskree: “Kom, Kallie! Kom, Kal-
lie! Kom, Kallie!” 

Dan het die X-Rider soos die 
legendariese makro-vleuel, wat 
op ’n keer 19 drieë in een seisoen 
vir Suidoos-Transvaal gedruk 
het, met brute krag en verbasen-
de spoed vorentoe gebeur.

Dit het my laat dink aan ’n an-
der keer, jare gelede, toe Kallie 
Suidoos-Transvaal se afrigter 
was. Ek en ’n kollega het ná ’n 
wedstryd saam met hom en ’n 

Kallie Grobler was ’n groot 
en sterk vleuel wat in die 
1980’s vir die Oostelike 

Provinsie en Suidoos-Transvaal 
gespeel het.

Wanneer Kallie die bal gekry 
het, het hy ’n tydjie geneem om 
op spoed te kom. Wanneer hy 
eers op spoed was, was dit byna 
onmoontlik om hom te keer. 
Verdedigers het eenvoudig van 
hom afgespat. 

Hy het ouens gestamp dat hul-
le hik. Dit was voor die dae van 
die All Black Jonah Lomu. Jy 
kan maar sê Kallie was die oor-
spronklike makro-vleuel.

Nou ja, die X-Rider is die Kal-
lie Grobler van Isuzu’s. 

Die ding van ’n 4x4 is, jy wil 
hom graag op die grondpaaie en 
in die berge kry, maar jy moet 
eers op ’n gewone stuk teer ry 
om daar te kom.

Dit was dan ook so dié dag toe 
ek voet in die hoek sit na ’n 
vriend se stukkie grond naby 
Kareedouw.

Nou moet ek erken, my gedag-
tes was by die Springbokke en 
ek het gewonder waarom kan 
hulle nie soos die All Blacks 
wedstryd ná wedstryd rugby van 
verstommende kwaliteit speel 
nie. Dis of ons manne partykeer 
eers ’n paar skoknederlae moet 
ly en goed sleggesê word voor 
hulle uithaal en wys. Dit help 
natuurlik ook nie dat ons byna 
elke jaar ’n nuwe Springbok-af-
rigter kry nie.

Terwyl ek so ry, het ek baie 
sterk begin voel. Dis nie onge-
woon as jy in ’n X-Rider ry nie. 
Dis ’n pragtige dubbelkajuit-bak-
kie met leersitplekke, ’n dik, 
swart rolstaaf en ’n swart buffer 
om die neus. Trouens, die X-Ri-
der is ’n opgesmukte weergawe 
van die getroue KB 250 D-Teq-
werkesel.

Net soos Kallie Grobler, vat 
die 100 kw-enjin teen 3 600 revo-
lusies ook ’n rukkie om op spoed 
te kom, maar as hy eers op dreef 
is, gaan jy hom moeilik stop.

Ek het ander voertuie begin 

Die Isuzu X-Rider se brute krag en verbasende spoed sal nie net boere beïndruk nie. Foto: ZIGI EKRON

Pasop voor, 
hier kom 

Kallie!

Met 36 drieë in sy Curriebeker-
loopbaan bevind Kallie Grobler 
hom steeds in uitgelese geselskap. 
Gerrie Sonnekus het ook 36 drieë 
in sy loopbaan gedruk. 
James Small, Deon Oosthuysen 
en Jacques Olivier en Pie-
ter Hendriks het elk 37 
gedruk. 
Danie Gerber staan op 
49 en Luke Watson op 
53. Die Op-speler wat 
by verre die meeste Cur-
riebeker drieë gedruk het 
was Norman Nelson met 64.

Kallie Grobler, ’n legendariese 
vleuel van die Oostelike 
Provinsie. Foto: ARGIEF

36
drieë

Isuzu X-Rider: Die syfers

320 Nm
 @ 1800 – 
2200 rpm

4x2 of 
4x4 

5-spoed 
handrat

2,5l 
Diesel

R416 000 – 
R463 200

As die Isuzu 
X-Rider eers 
op dreef is, is 
daar geen 
keer aan hom nie - 
nes ’n OP-speler van 
ouds, skryf Michael 
Green.


