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Een nog dravende giraffe bij ’n markante avondschemering
in het Augrabies Falls National Park, Noord-Kaap.
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aquarium / bal

ONS SKRYF SOOS ONS PRAAT
(wij schrijven zoals wij spreken)

aquarium > vistenk

atletiekbaan > renstrook

armenwijk > vaaldorp, vlooistraat

aubergine > eiervrug

argwanend > ’n kat se gedagtes kry

literêr

medalje

opsie

poliviniel

senuagtig

sinteties

Sjina

termodinamies

litografies

meganikus

orgidee

prinsiep

senuselle

sipres

sjirurgies

tiesjoe

lojaliteit

Meksikaan

oseaan

psigedelies

senusjirurg

sirkulêr

sjit

tipies

luuksueus

metode

oudiënsie

psigoterapi

sferies

sirkus

sjokolade

toerniket

maksimaal

mite

oudisie

restourasie

siklaam

sjampanje

skripsie

toksies

manjifiek

moestas

outisties

retoesjeer

siklies

sjarme

soesji

toksikoloog

mannekyn

narkose

outodidakties

rojaal

sikloon

sjelei

sosys

Tsjeggies

mansjet

oksidasie

outoritêr

rojement

silindries

sjerif

spiets (speech) vanielje

marsjeer

oksied

parasjuut

saksofoon

simmetries

sjerrie

tegnies

vermoet

masjien

olimpies

plansjet

sasjet

sinjaal

sjiek

termies

vinjet

armlastig > niebesittende
aroma > geuropwekker
aronskelk > varkoor

arrestant > verhoorafwagtende

arrogant persoon > kaviaarkanarie
asbak > stompiebin
asbest > steenvlas

asfalteren > makadamiseren
asfaltweg > teerpad
asiel > dierehawe

asperges > olifantspuisies

aspiratie > suksesbeheptheid
aspirine > naarheidspil

aspirine slikken > ’n kopseerpil drink
ASR (Anti Slip Regeling) > die kar
se padhouvermoë
assistent-coach > hulpafrigter
assisteren > onderskraag
astma > benoudebors

astroloog > sterrewiggelaar
astronaut > heelalvaarder

atheïst > hy behoor aan die kerk wat
nog gebou moet word
atletiek > wedloopkuns

14

<

au bain-marie > dubbelkoker
authistisch > ’n raaiselkind
autoband > rubberwiel

autobumper > karbuffer

autocoureur > motorjager

baas spelen > jou gewig rondgooi

babbelaar (kletskous) > langasem hê,
kettingsteek aan mekaar praat,
Kaatjie Kekkelbek, Jan Taterat
baby (flesvoeding) > bottelbaba
baby (zuigeling) > tepeltapper,
pramsuier, tietmuskiet

autocue (bij TV) > telesouffleur

babyboomers > baba-ontploffers

autogrille > lugskort (spreek;

babyzwembad > plasdammetjie

autofabriek > karmakery
lug-skort)
autokerkhof > wrakwerk

automatische afschrijving > finansiele
aftrekorder
autoped (kinderen) > skopfiets
autoracesport > resiesjaery
(spreek; resies-ja-er-ry)
autoshredder > frommelmasjien
autoweg (snelweg) > renpad
avocado > murgpeer

babysitter > wiegwagter
bacil > staafdiertjie

background vocals > beaambekkies
backspace > terugblaaiknoppie

baco (rum & cola) > spook en diesel
bacterie > staafdiertjie

badkamer > wasvertrek

badmeester > swemwag

badminton > pluimbalspel

badminton shuttle > miniatuurtennispluimveerbal

avond > voornag

badminton-trainer > veerbaldrilbaas

avontuurtje > buitebrand

bagage > pakkasie

avondschemering > kersopsteektyd

B
baard > gesighare

baas in huis (vrouw) > pantoffelregering

badmuts > swempet

bahco (gereedschap) > skuifsleutel
bajesmaaltijd > goewermentskos
bakkebaard > wangwolle

bal gehakt > maalvleiskoeël

Een vrolijke uitstalling als persoonlijke hobby gemaakt door de eigenaar van 'Mooiberge Farmstall' langs de R44, West-Kaap.
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2

viswijf / voorhuwelijkse

1

VERKEERSBORDEN

viswijf (scheldwoord) > tierwyfie
vitrage > ondergordyntjie

Zuid-Afrika kent ook vele verkeersborden die

vitrine > vertoonkas

soms om een verklaring vragen;

vizier > beeldsoeker

vlaggen (onderjurk komt eronder uit) >

3

jou Sondag is langer as jou Maandag

6

vlakbij > slegs ’n katspoegie
vlakgom > rubberuitveër

5

4

vlees > rooidraadkos

vlegel (kwajongen) > nietendeug
vleien > beklek en stertswaai

7
11

vlek (op jurk) > kneusmerk op die rok

vliegtuigmaatschappij > lugredery

vlinder > bottervliegjie, skoenlapper
vlinderbloem > pronkertjie
vloeken > vuilbekkig wees

vloerverwarming > ondermatverwarming
vlooi > springmier

vlot (snel) > in ’n japtrap

vluchtheuvel > geduldstoepie

vluchtig bezoekje > êrens ’n draai gooi

122

1. Pas op voor overstekende katten 2. Dove mensen in de buurt 3. Wildrooster op naastgelegen ventpad 4. De weg kan overstromen 5. Hier verboden
te liften 6. Overgang van gravel naar geasfalteerd 7. Waarschuwing voor buffels 8. Waarschuwing voor wel héél vreemde baboons! 9. Waarschuwing
voor kinderen zonder ouderbegeleiding 10. Straatventen hier verboden 11. Er zijn verborgen uitritten 12. Inrijden zonder vergunning niet toegestaan

voetbalcoach > sokkerspanbreier
voetbalvandaal > sokkerboef
voetganger > straatgans

vluchtstrook > padskouer

VLIEGVELDEN
Er zijn in totaal zo’n
750 vliegvelden in ZA
waarvan slechts 20%
echt is geasfalteerd,
de overige velden noemt men formeel;
‘die lugredery se grondpad aanloopbaan’.

voetgangerstunnel > stapduikweg

volleybal > vlugbal

vogelverschrikker > ’n strooipop,

volmacht > magbrief

vogelsafari > voëlkykuitstappie
jaagbesem

voldaan (eten) > gatvol wees

vliegtuigkaping > lugroof maak
12

voegen (met specie) > instryk

vliegende insecten > lugbewoners
vliegtuigbesproeiing > lugspuitdiens

9

braai-naai-en-waai
voedselbank > sopkombuis

voicemail > stempos

vlieger (speelgoed) > vliegman

8

vluggertje (one-night stand) >

vlekkeloos > dit gaan bakgat

vleugeldeur (auto) > opwipdeur

10

vlug voorbij (tijd) > dit gaan omsnel

volbloed paard > opreggeteel perd
volgende week > Maandag se week
volgzaam persoon > natrekker

volhardend persoon > bittereinder

volhouden! > moenie laat slaplê nie!
volkomen > heeltemal

volkstuin > vredestuintjie

volksuniversiteit > buitemuurse klasse,
grootmensekampusonderrig
volle buik > ’n blinkpens hê
volledig > dis volskaals

(van Engels full-scale)
volledige jurk > rok
(let op; NL rok = ZA romp)

volmaakt > eksie-perfeksie
volwassene > grootmens
vondeling > opsykind

voor ’t eten komen > opskeploerder

voor de gek houden > ek trek jou been
voor zonsopkomst > kniediep voordag
voorbeeld > toetsstuk

voordeelprijzen > sakpasprysie
voordeurbel > ingangklokkie
voordringen > jouself indruk

voordringer (in ’n rij) > toubuffel

voorganger (dominee) > sielmekênieker
voorgerecht > mondroertjie

voorheen / vroeger > vanmelewe se dae
voorhoofd > jou bo-oë

voorhuwelijkse seks > die bal skop
voor die fluitjie geblaas het,
jy het oor die tou getrap
123

drone / eindbestemming

spreekwoorden

drone > hommeltuig

duur > dit het sy sak gevat

dropzone (kiss and ride) > afgooistrook

duwtje (helpen) > hupstoot gee

drop > hondebloed

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. > Een leuen het maar ’n kort been.
Als de drank is in de man dan is de wijsheid in de kan. > Brandewyn raas gewoonlik as dit uit die vat kom.
Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel. > Waar jy nie self by is nie, word jou gesig nie gewas nie.
Als je over de duivel praat trap, je hem op z'n staart. > Praat jy van ’n engeltjie en jy hoor sy vlerke klap.

drugs > opkikkermiddels

drugs (dialect) > bergspinasie

drugsverslaafde > pillenpikker

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. > Betyds keer is ’n goeie geweer.
De gemakkelijkste weg is niet altijd die beste. > As die kortpad die beste pad was, sou die grootpad daar geloop het.
De soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. > Die duiwel word altyd swarter gesmeer as wat hy is.
Een rotte appel in de mand maakt alle fruit tot schand. > Een brandsiek skaap steek die hele trop aan.

druipkaars > afloopkers
drummer > tromslaner

dubbeldekker > verdiepingvoertuig

Eerst de meerdere bedienen, dan de mindere. > Eers baas dan Klaas.
Er is een groot verschil tussen zeggen en doen. > Tussen lip en beker lê ’n groot onseker.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. > Daar is meer as een manier om ’n kat dood te maak.
Gaat het de baas goed, dan gaat het de knecht ook goed. > As dit op die dominee reën, drup dit op die koster.
Gedane zaken nemen geen keer. > Dit help nie om oor vermorste melk te huil nie.

dubbele / enkele boterham >
toebroodjie / oopbroodjie

dubbeltje op z’n kant > wipwarit
duif > vredemaker

duikboot > kan-nie-sink-nie-skippie

Geen oude schoenen weggooien voordat jij nieuwe hebt. > Moenie die vulletjie se rug afry voordat jy die grootperd het nie.
Het onderste uit de kan willen hebben. > Moenie al die aanbrandsel uit die pot krap nie.
Je kunt geen goede daden van slechte mensen verwachten. > Jy kan nie vye van dissels pluk nie.

(nepwoord)
duim (van je hand) > kortvinger
duinen > strandmure

dwangarbeid > hardepad kry

dwarsligger > hy is stroomop

dweilen > druk-druk opdroog
dwerg > stoftrappertjie

E
e-mail > vonkpos, e-pos

easy listening > jenewermusiek
eau-de-cologne > oliekolonie
eb (laagwater) > terugvloei
echo > naklank

echt wel > dis kaal seker, regtig waar,
so seker as amen in die kerk
ecseem > jeukerige velsiekte

duivel (bijnamen) > Daantjie Knakstert,

eendje > kwakkertjie, skreeuertjie

Heintjie Pik
duizendpoot (insect) > lagwurm (want
hij kan je met al z’n pootjes kietelen)

eekhoorn > boomdiertjie

eenkamer appartement > ateljeewoonstel
eenling > hy is ’n stilsiel

duopassagier (motor) > agtersaalryer

eenrichtingsklep > eenvloeiklep

durf > waagmoed hê

eensgezind > gemeenskap hê

duplexwoning > tweevlakwoonstel
dutje doen > skuinslê
<

dwalen > draaie loop

duisternis > dis nou ligloos

duivel > pylstert, horrelpoot
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duurzaamheidstest > uithoutoetsrit

eenrichtingsweg > enkelbaanpad
eenvoudig > dit gaan toeoog

De regio Oudtshoorn (ook wel bekend als ‘Klein Jerusalem’) is befaamd om zijn vele
struisvogelkwekerijen en z’n bijzonder rijke handelshistorie in struisvogelveren.

K
‘ OP IN HET ZAND?
Als er gevaar dreigt steekt een
struisvogel z’n kop écht niet in het
zand maar legt z’n hoofd, poten en
vleugels geheel plat op de grond.
En als het gevaar toch te dichtbij
komt dan pas gaat ’n struisvogel
wegrennen (en wel 70km/h!).
eerbiedwaardige geestelijke > ringkop
eerdaags > dis om die draai

eerste kopje koffie > ’n help-my-sukkel
eerstejaars student > jangroentjie

eerstejaars studente > sy is ’n dooier
eersteklas! (uitroep) > dis ’n uithaler,
eksie-perfeksie, dit gaan bakgat!
eersterangs krachtvoer > bobaaskragkos
egel > krimpvarkie

egoïstisch > selfliefde hê

ei > kekkelbessie, poepôl-vrug
eigentijds > byderwets

eigenwijs > ’n kleilaag om jouself dink

eigenzinnige man > hardgebakte vent
eikel (scheldwoord) > blikoor
eikel (van boom) > akker

eind van de dag > in die latenstyd
eindbestemming > die mikpunt
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mute / niet

VOEDSELNAMEN

mute > stilmakingknoppie

namiddag > agtermiddags

muts met oorkleppen > klapmus

narcis > lenteklokkie

muts > mus (NL mus = ZA mossie)

Voor veel voedsel in de keuken (ZA = kombuiskos)
heeft men bijzondere namen;

muurbloempje > bleeksiel–meisie
aartappelskyfies

brandbeksous

muurklok > huisoorlosie
muurplint > spatlys

muziekfilm > blêrfliek

muziekhits > bobaastreffers

N

knoppieskool
kraakbrood

grondboontjiesous

naar schatting > ’n raaiskoot maak

naartjies

skulpvisse
pitkos

paradysvye

naar toilet gaan > ’n draai loop

slinger-om-die-smoel

sprietuie (spreek; spriet-uie)

natuurreservaat > bewaararea

nauwkeurig > van stukkie tot brokkie
navel > die duikie in die buik

navigatievermogen (van duiven) >
aanpeilinstink

neushoorn > renoster
neut > skrikmakertjie

neutje (klein drankje) > knertsie
nevelig > dynserig

New York > Groot Appel
(van bijnaam; Big Apple)
nicht (homo) > rugridder,
agtermekaarmannetjie, holboef,
agterkopkyker, kringspierkoerier,

niemand > er was kaal niks mense nie

negatief saldo > bankoortrekking

niet duur > dis ’n sakpas prys

Nederlander > kasie (schertsend)
neerstorten > grondvatslag

(spreek; bank-oe-er-trekking)

anusadder, rioolboorder, vuilpomper,
komposcowboy
niet aanraken > moenie daaraan vat nie
(sak = portemonnee)

nageslacht > nakroos

neger > donkerkopman

niet in de rede vallen! > moenie tussenin

nakomertje > amenkind, heksluiter,

neonreclame > buisligletters

niet lang > soos ’n ou vrou se dans

najaarsplant > kortdaggewas

76

natte droom > roomdroom

neuriën > kreunsing

neen! > ek hou glad nie daarvan nie!

(nagerechtlepel ligt altijd dwars)

woestynkoekies

(spreek; oe-er-ge-klankte)

neuken > pompsessie, molleveer

nadere informatie verkrijgbaar >
inligting kan jy hier aftrek

sponskoek

nasynchronisatie > oorgeklankte fliek

netnummer > skakelkode

nectarine > kaalgatperske

nagerecht > ons kry dwarslepel

slaptjips

nastaren > naoog maak

nerveus > jeukvoete hê

nabijgelegen > ’n katspoegie gaans

nachtvoeding (baby’s) > pajamadril

oliefantspuisies

net niet > amper (in NL; net-wel)

narigheid > dis regtig gemors

natuurlijk (aangeboren) > ingeskape

naar mijn mening > myns bedunkens

vat nie

nare kerel > miskoek

narcotiseren > iemand ondersit

naaldboom > keëldraer

naar de toilet moeten > die mol stoot

nergens aankomen > moenie aan iets
nergens van weten > glad nie weet nie

natekenen > aftrek maak

naar bed gaan > lappe trap

nerd > rekenaargoëlaar

narcotica > dwelmmiddels

naakt > kaalgat

naaktstrand > kaalbasstrand

koningsappel

napraten > papagaai wees

laatlammetjie, agternakind, droëpram

nek aan nek race > wipwarit

neppen (belazeren) > ons is verneuk

kom neuk nie!
niet lastig vallen > moenie bodder nie
77

goedkoop / haarfijn

ENGELSE INVLOED
Nederlands
rem
rose (kleur)
schrijf 'ns
snelheidscontroleur
snoepgoed
toepassingen
toespraak
tot ziens
uitdeuker
uitstekend
verbieden
vergadering
verkeersdrempel
verleiding
verontschuldigen
verpleegster
verspillend
vervolging
viering
volledig
voordeel van de twijfel
vuilnis
wegversmalling
zich overgeven
prijsopgave
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Engels
> brake
> pink

> drop a line
> speedcop

> sweets
> applications

> speech
> goodbye

> panelbeater
> extra perfect

> prohibit
> meeting

> speedbump
> temptation

> apologise
> nurse

> spendable
> persecusion

> celebration
> full-skale

> benefit of the doubt
> rubbish
> bottleneck

> hands-up
> quotation

Afrikaans
> briek
> pienk

grappenmaker > kaartmannetjie

gokautomaat > dobbelmasjien

graszoden > kitsgras

gokverslaafde > dobbelslaaf

golden oldie > tydlose treffer

pensklavier

golf (18 holes) > 18 gate gholfbaan

> laat 'n lyn val
> spietkop

golf (spel) > putjiespel

golfbreker > seevloedbrander

> swiets
> appelkazies

gommetje > uitveër

pluimveerbal

> spiets
> koebaai

goochel-assistente > goël pronkdoedie
goocheltruc > kulkunsie
goochemerd > slimjan

> paneelklopper
> eksie-perfeksie

goodwill > klandisiewaarde

googlen (ww) > soekswerf maak

> prohibeer
> mieting

> spoedbult
> tamtasie

goedkoop > dis ’n sakpasprys
gok (gissing) > raaiskoot

De Engelse invloed blijkt uit de vele verbasterde Engelse woorden;

gootsteen > kombuisopwasbak
gootsteenstop > wasprop

gouden handdruk > uittreepakket

plettertoets

GPS > padvinder

> apologie
> nirs (dialect)

graag mee-eten > opskeploerder
graaien > rondkrap

> spandabelrig
> persekusie

grabbelzak > donkervatsak
graf > geesgat

> selebratie
> volskaals

ballonvlieër

> binnevet van die bout
> robbies
> bottelnek

grafitti > muurgekrap

grammofoon > praatmasjien

Grand Canyon > die groot spoelvalei
grandioos! > eksie-perfeksie!
granol > grintspatpleister

> hensop
> kwotasie

grapjas > uilspieël
vuurhoutjiesboksie

grappig > dis snaaks
graveren > lettersny

green (golf) > setperk
gretig > skraapsugtig

GROENTEWINKEL
Als je in een groentewinkel toevallig vraagt om
‘lemoene’ dan krijg je sinaasappels,
bij citroenen staat het bordje ‘suurlemoen’,
een abrikoos noemen ze daar een ‘appelkoos’,
en vraag je om een ‘kers’ dan krijg je een kaars!

gretig eten > vinnig sit en inryg

gribus (louche buurt) > vaaldorp
griezelfilm > rillerfliek

griezelverhaal > bangmaakstorie
grijpen > vasvang

grote mond > wielbek

grijze meerkat > kleinwitstertmuishond

grote trom (orkest) > bastamboer

grijze haren > begrafenisgras

grijze stormvogel > penduiker
grille (van auto) > lugskorte

grillen en nukken > vol neukery wees
grimeren > vermooi maak
groene alg > paddaslyk

groentje (onervaren) > rou wees
groetjes! > mooi bly!, mooi loop!

grondig onderzoeken > fynkam soek
groot gelijk! > jy is doodreg!

grootlicht (auto) > die kar se wipstraal
grootoorvos > bakoorjakkals

grootprater > windorrel, vlagswaaier,
raasbek, spekskieter, opsnyer
grote flop > knaterflater

grote hoeveelheid > ’n klomp

grote omweg > dis ’n Kaapse draai
grote voeten > jodebrode

grote voortanden > bekbyle
groupie > groepgriet
guillotine > valmes

guitig kijken > skelm ogies hê
GUR (golf) > toeveld

gymnasium > hoërskool

gyneacoloog > grotgrawer, roofkyker,
vroedmeester, koekeloerder,
poesmeganikus, kieriekyker

H
haai > vaaljas man

haan > ramhoender

haarfijn > van stukkie tot brokkie
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niet / ogenblikkelijk

DUBBELE ONTKENNING
De leuke dubbele ontkenning in het Afrikaans
is nagenoeg bij iedereen bekend;
Niet zeuren.
Hij heeft dit niet gedaan.
Niet te geloven.
Nog niet uitgeput.
Geen ruzie maken.
Ik ben daar niet geweest.
Niet aanraken.
Niet in de rede vallen.
Dat doet mij niets.

> Moenie mou nie.
> Hy het dit nie gedoen nie.
> Moenie glo nie.

> Sy gô is nog nie uit nie.
> Moenie met my kak soek nie.
> Ek het daar nie geïs nie.

> Moenie daaraan vat nie.
> Moenie weer tussen-in kom neuk nie.
> Sal my nie seermaak nie.

Geen grote mond opzetten. > Moenie jou bek rek nie.
> Dis nie reg nie.
Dit klopt niet.
Maak je geen zorgen.
Met ’n korreltje zout.
Je draai niet vinden.

> Moenie worrie nie.
> Is nie alles evangelie nie.
> Nie jou lê kan kry nie.

> Hy is nie mal in sy kop nie.
Ik heb niet veel gedronken. > Ek het nie baie gedrink nie.
> Ek kan dit glad nie verstaan nie.
Dit gaat boven mijn pet.
> Glad nie op hierdie manier nie.
Zo helemaal niet.
Hij is niet gek.

niet overdrijven > moenie storie
mooimaak nie
niet overwogen > dis onbekook

niet slurpen! > moenie velle sleep nie!
niet stevig > insolied

niet tobben > moenie worrie nie
niet zeuren! > moenie mou nie!
nietmachine > papiervampier
nietpistool > kramskieter

nul-nul (uitslag) > doellose gelykopuitslag
nummers (op CD) > kompakskyfsnitten
nummertje (seks) > ’n knippie maak

nutteloos > wors in ’n hondehok soek
nuttigen (eten) > die kakebeen rek,

tandslaan, ons gaan maag stilmaak
nylons > sellulietsokkie, koekiedoekie,
dydruk, fluisterbroekie, vetnet

niets doen > die tyd omluier

nonsens > wolhaarstories

nietsbeduidend persoon > aapstert

noodlanding > pletterduik

O-benen > hy het op ’n vat gery

noodplan > gebeurlikheidsbeplanning

oase > uitspanplek

niets uitvoeren > hulle kou op graniet
nietsnut > Jandooi

nietszeggend verhaal > holrugwoorde
nieuw > byderwets

nieuwe maan > kleinmaan

nieuweling > aankomeling

nieuwsgierig persoon > tongskraper
nieuwtje > nuusbrokkie
nightclub > naghuis

nijlpaard > seekoei, rivierperd
niksdoen > snotbolletjies rol

niksen (luieren) > hulle is sonkykers

nipte overwinning > naelskraapse sege
no claim (verzekering) > gatsakbonus
nog erger > komkommerwekkender
nogal veel > bietjie baie

(spreek; bie-kie baai-e)
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NATIONALE BRAAI DAG
Elk jaar is 24 september een nationale feestdag
en is heel Zuid-Afrika vrij om hun rijke erfgoed
te vieren. Alle Zuid-Afrikanen worden dan
aangemoedigd op deze dag te gaan braaien.
- voorheen was dit een ‘Heritage Day’,
- de volksnaam is ‘Nasionale Braaidag’,
- officieel heet het ‘Braai4Heritage Day’.

noodknop > uitskopskakelaar
noodlottig > fratsongeval

noodsituatie > dis ’n vonkpunt

nooduitgang (bus) > stamp die ruit uit
noodwoning > opslaanhuisie

nooit > as hoenders tande kry
normale post > slakkepos
nors persoon > suurmuil
notabele > hoëlui

nouveau riche > hulle is pas rykes

nu (onmiddellijk) > uit die staanspoor

nuchter blijven (medisch) > jy moet nul
per mond bly
nuchter persoon > koelkop
nudist > kaalgatman

nukkig > vol krulle wees

O
O.K. > moenie praat nie, Ons Klaar
obelisk > pronknaald
ober > kroegman

objectief > die wors het twee ente
observeren > ons gaan dophou
obsessie > kwelgedagte
ochtendgloren > nanag

ochtendschemering > net voor ligdag
octopus > seekat

off-road motor > van-die-pad-motor
offside (sport) > onkantspel

ogenblikje > het jy ’n rukkie?

ogenblikje (blijf aan de lijn) > hang aan
’n tak
ogenblikkelijk > uit die staanspoor
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