
J11cksburger se bottel 

land op 

Nieu-Seelandse kus 
Eie Beriggewer 

PRETORIA. -·- 'n Boodskap in n 
bottel is altemit nie die vinnigste 
en beslis nie die betroubaarste 
mani er om met ander mense in 
verbinding te tree nie, maar dit 
is sekerlik die meeste pret. S6 
het 'n F'icksburger onlangs er
vaar. 

Want 'n mens weet nie of dit die 
middagmaal van 'n walv is gaan 
wees en of dit dalk per geluk mil
joene seemyle verder aan die 
voete van 'n pragtige vrou op die 

strand gaan uitspoel nie. 

Stokperdjie 
Die bottel-boodskappe was 'n "stok-. 

perdjie" wat nirir. Louis du P les
sis (30 ) van Ficksburg beoefen 
het toe hy as 'n we rknemer van 
die Weerburo op die eilande 
diens gedoen het. 

'n Artikel in 'n ou Antarktiese bulle
tin waarin hy gelees het van men
se wie se bottelboodskappe in die 
jare vyftig weliswaar een of an
der eindbestemming bereik het, 
het horn op die gedagte laat kom . 

Duister 

Sy kennis oor seestrome en kreef
roetes wat deur die duistere wer
king van die diep waters bein
vloed is , het horn verder aa nge
spoor om die vreemde manier 
van kommunikasie op die proef 
te stel 

So het dit gekom dat hy op Gough-ei
land sowat tien bot.tels in die see 
gegooi en een met 'n ballon die 

lug ingestuur het. Tot vandag toe 
weet hy ni e waar die bottels met 
hul boodskappe is nie. 

Blatjang 
In 1984/ '85 op Marion-eiland het hy 

weer talle boodskappe die lug 
ingestuur. Hy reken " mev. Ball " 
se dik blatj angbottels is die bes
te "koeriers ''. Hoewel die bal
lonne binne 'n paar uur bars , wen , 
'n mens tog 'n bietjie tyd , se mnr. 
Du Plessis. 

Op 'n dag in Desember 1986 het 
mnr . Wayne Sylvander op Ra
gangi-strand by Marlborough , 
Nieu-Seeland, op 'n bottel tussen 
die seewier afgekom. Daarin was 
die boodskap : " Die bottel is ge
lanseer met 'n ballon op Marion
eiland, 46 grade 52 minute suid, 
37 grade 51 minute oos , op 11 
Apnl 1985. '' 

Dit was in Engels en het 'n telefoon
nommer van die Weerburo in 
Pretoria en die van mnr. Du 
Plessis se ouerhuis in Ashlea 
Gardens in Pretoria ingesluit. 

Mnr. Du Plessis se ma. wat nie 
van haar seun se vreemde stok
perdjie geweet het nie, het die 
geweet waaroor die oproep 
vroegoggend oor bottels en bood
skappe gaan nie. 

'n Brief van mnr. Sylvander (die 
keer per possak) · het via die 
Weerburo en mnr . Du Plessis se 
ma ten einde laas sy weg tot op 
F'icksburg gevind. 

" Ek het 'n wilde kans gevat en ek 
was nogal verbaas om te hoor dat 
een van die talle bottels weJ 
erens uitgekom het , " he t hy 
gese . 
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