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Karakters 

Adriaan Burger – In sy 40’s, fiks en gesond. Romanties oor kos, amper te romanties.  

Bruwer Botes – Ouer as Adriaan, lyk of hy baie drink. Passieloos oor kos. Bekommerd. 

 

 

Die toneelstuk speel af in ‘n kombuis van ‘n wegneem ete restaurant Skyfies en Burgers. 

Die kombuis het toonbanke vir werk van links na regs en ‘n deur agter verhoog links. Daar is ‘n 

diensopening verhoog links aan die kant. 

Die deur gaan oop en Adriaan kom fris en vars binne met ‘n lied in sy hart. Hy berei vinnig ‘n klein 

happpie voor vir ontbyt met finesse, spoed en doelmatigheid, terwyl hy instruksies volg vanaf ‘n 

skootrekenaar. Hy is vinnig, sekuur, kreatief, amper poëties. 

As sy rug gedraai is kom wat lyk soos ‘n babelas Bruwer in en probeer dieselfde doen. Adriaan en 

Bruwer bly onbewus van mekaar totdat albei se happies gereed is vir eet, dus is daar talle oomblikke 

waar hul amper van mekaar bewus word, maar net betyds buk een, of draai weg. Sal fyn 

gekoreografeer moet word. Die happies sal bepaal word deur praktiese implikasies van wat 

beskikbaar is. 

Die toneel eindig as hul mekaar se bordjies per ongeluk het en elk ‘n happie neem. 

Adriaan: Yech, wat de hel? 

Bruwer: Blech wat… 

(Hul besef wat gebeur het. Ruil terug.) 

Adriaan: Dis beter. Ek neem aan jy het weer babelas? 

Bruwer: Wat laat jou so dink? 

Adriaan: Jy gooi net worcestersous en tabasco oor jou marmite toast as jy een te veel drankie 

gisteraand gehad het. 

Bruwer: Man, ek het probleme, groot probleme. 

Adriaan: Met drank ja. 

 Bruwer: Moet nou nie weer begin nie, die dag is nog ‘n embrio. 

Adriaan: As jy ‘n slaggie uitvars en weer jou prioriteite agter mekaar kry, dan sal jy, soos ek, elke dag 

begin met ‘n lied in jou hart, gereed om elke uitdaging wat die dag sal bring, die hoof te bied. 
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 Bruwer: Ons is nie meer op skool nie, so los maar jou prefek praatjies. 

Adriaan: Jy is net nogsteeds suur dat jy nie een was nie. 

 Bruwer: Wel wie was ‘n korporaal in die army en wie was ‘n kos tiffie? 

Adriaan: Jy weet dit was net oor ek G3 K3 was oor ek my rug met rugby opgedonder het.  Luister, ek 

het gedink aan ‘n verbetering op ons pynappel en koljander burger.  

Bruwer: Ek dag mens kan nie verbeter op jou pynappel en koljander burger nie? 

Adriaan: Ek het net gister op Burger Schlebusch se blog gelees wat mens doen is jy vat die pynappel 

dan braai jy dit in ‘n riffelpan met paprika, chilli en komyn saad… 

Bruwer: Adriaan! Adriaan, Adriaan, Adriaan…Kyk gou vir my daar uit. Wat sien jy? 

(Punt by die bedieningluik uit.) 

Adriaan: Die sypaadjie. 

Bruwer: En wat is op die sypaadjie? 

Adriaan: Mense. 

Bruwer: Korrek. Mense Adriaan. Gewone mense. Mense wat ‘n burger wil eet, net ‘n gewone 

burger. Gewone mense op soek na gewone burgers. Nie wild vreemde burgers met 

wildvreemde smake van kom ons wees maar eerlik ‘n wildvreemde kêrel op die internet nie! 

Adriaan: Burger Schlebusch is nie ‘n wildvreemde man nie. Hy blog al kos vir meer as vier jaar, lank 

voor dit in was om dit te doen, veral in Suid-Afrika. Nou is elke tweede tuiskok ‘n kos guru op 

die internet. Net nou die dag lees ek een of ander blogger gooi aromat op sy roer eiers. 

Aromat! 

Bruwer: Ek hou van Aromat. 

Adriaan: Natuurlik hou jy van Aromat. Dis nog ‘n aaklike gewoonte wat jy in die army geleer het. Dit 

en om nate op jou jeans te stryk.  As dit van jou afgehang het sou jy begrawe wou word in 

MSG. 

Bruwer: Luister Adriaan, ons moet praat. 

Adriaan: Kan nie nou nie, ek moet gaan inkopies doen, ons kort ‘n paar speserye, knoffel en nog ‘n 

paar los goed. Tannie Poppie van Kokkedoor het ‘n baie lekker…. 
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Bruwer: Adriaan! 

Adriaan: Wat? 

Bruwer: Ek stel nie belang nie.  Maak vinnig met die shopping, ons moet begin voorberei. En kry 

sommer Panado’s.  

Adriaan: Jou babelas Panado’s kos ons ‘n fortuin. 

Bruwer: Moet jy nie vir my begin sê wat ‘n fortuin kos nie. Jou speserye en weird groentetjies en 

rubs en skuimpies en wie weet wat nog alles wat daai internet guru voorskryf kos beslis meer 

as my een of twee Panado’s. En ek kry stres hoofpyne. 

Adriaan: Jou enigste stres is waar jou volgende drankie vandaan kom! As dit nie vir my was nie was 

Skyfies en Burgers al lankal in die asdrom. 

Bruwer: Wel dan sal jy bly wees om te weet hy is nou! 

Adriaan: Wat? 

Bruwer: Dis verby.  

Adriaan: Wat bedoel jy verby? 

Bruwer: Ons geld is op. Ons is bankrot! Ons drome van ‘n reeks Skyfies en Burgers  wegneem 

restaurante is verby. Ek weet nie hoe ons die huur gaan maak aan die einde van die maand 

nie. 

Adriaan: Maar hoe is dit moontlik? Ons verkoop burgers by die dosyne en vandat ons Tofu burgers 

maak cater ons vir die vegans ook. 

Bruwer: Weet jy wat kos ons water en ligte? Weet jy wat kos ons huur? Weet jy hoeveel vegans bly 

in Parow? 

Adriaan: Hoe moet ek weet, ek maak kos, jy sorg vir die res. 

Bruwer: Presies, en dan vra jy nog hoekom ek hoofpyn kry. 

Adriaan: Wat van al die burgers wat ek gister gemaak het? 

Bruwer: Dit was ‘n pêl van my se verjaarsdag, maar hy betaal my met nuwe tweedehandse rims. 

Adriaan: Jy is die drol wat vir ‘n piesang en vye burger gevra het! 
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Bruwer: Dit was ‘n ou grappie. Dis moerse nice rims. 

Adriaan: So sê jy vir my dat ons nie genoeg burgers verkoop om die plek aan die lewe te hou nie? 

Bruwer: Dis nie heeltemal die probleem nie… 

Adriaan: Want dan is dit jou fout want my burgers is eersteklas. Eersteklas! 

Bruwer: Daar is nog iets… 

Adriaan: En waar kry jy nog sulke groot burgers vir die prys, Steers kan maar gaan slaap! 

Bruwer: Ja, maar… 

Adriaan: Gaan slaap sê ek jou! 

Bruwer: Adriaan luister…. 

Adriaan: Wat van die geld wat ons wegsit vir die volgende winkel in Tygervallei? Gebruik daarvan. 

Bruwer: Dis juis die probleem. Dis alles weg. 

Adriaan: Weg? 

Bruwer: Weg. 

Adriaan: Alles weg? 

Bruwer: Alles. 

Adriaan: Weg waarheen? 

Bruwer: Ek het die geld spandeer.  

Adriaan: Waarop? Drank? Vrouens? Het jy dit gesnuif? 

Bruwer: Nee, geblaas! Kom ons sê maar net ek het so paar swak beleggings gemaak. 

Adriaan: Swak beleggings? 

Bruwer: Ja, die een en ander uitvaagsel het my oorreed om in ‘n rolprent te belê.  

Adriaan: Is jy van jou kop af? 

Bruwer: Dit raak erger. 



5 
 

Adriaan: Moet my nie sê nie… 

Bruwer: Ja. 

Adriaan: Dit was nie eers ‘n Afrikaanse rolprent nie! 

Bruwer: Ja, en nou is dit ‘n reuse flop. Blykbaar wil niemand ‘n Engelse cross cultural romcom kyk 

wat in Brakpan afspeel nie. 

Adriaan: Ek dink nie mense wil enigeiets kyk wat in Brakpan afspeel nie. En jy weet mense is nog te 

sensitief om so gemengde rasse storie te kyk. 

Bruwer: Watse rasse, dis ‘n outjie van die Kaap en ‘n Gauteng meisie wat involved raak. Tess from 

Durbanville and the Brakpan man, dit was die titel. Ek weet nie hoe ek so dom kon wees nie. 

Ek het net gedink met die ekstra geld kan ons vinniger by nog ‘n winkel uitkom.  

Adriaan: En dis nou alles weg? 

Bruwer: Ja.  

Adriaan: Elke laaste sent? 

Bruwer: Elke laaste sent. 

Adriaan: Wat gaan ons doen?   

Bruwer: Ek sal ons hier uit kry ek belowe. Ek het klaar my kar op Gumtree gesit. 

Adriaan: Jou kar op Gumtree? Wie dink jy gaan ‘n 20 jaar oue Citi golf wil koop? 

Bruwer: Hy het darem nuwe rims op. 

Adriaan: Hierdie is nie wat ek voor opgesign het nie. Ons is nie meer op skool nie Bruwer. Hier is 

gevolge, ernstige gevolge.  

Bruwer: Ek het mos nie aspris dit gedoen nie.  

Adriaan: Jy het gesê ons gaan rol in die geld. Jy het gesê ons moet ons pakkette vat en ‘n hamburger 

winkel oopmaak.  

Bruwer: Maar ons het so lank gepraat van ons eie ding doen en jy was altyd so opgewonde oor die 

moontlikhede van nog winkels oopmaak. Ek het gedink die is ons kans. 
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Adriaan: Pensioen, medies! Jy weet ek was goed oppad om skoolhoof te word. Vera gaan nie goed 

hierop reageer nie.  

Bruwer: Jy reageer nie goed hierop nie.  

Adriaan: Ek moet asem skep. Verskoon my. 

(Storm uit na voor. Helse lawaai as hy iets slaan of so iets.) 

Bruwer: Ek het dit! 

Adriaan: Wat het jy? 

Bruwer: Ek het ‘n plan. 

Adriaan: Laat ek hoor. 

Bruwer: Wat van ‘n Two for one special? 

(Storm weer uit. Helse lawaai.) 

Adriaan: ‘n Two for one special? Klop hierdie aar op my voorkop? As hy bars is jy op jou eie. 

Verskoon my. 

(Hy gaan weer af. Lawaai!) 

Adriaan: So ons moet dubbel soveel burgers verkoop om dieselfde geld te maak. Briljant! NIe! 

Bruwer: Maar dit sal mense lok. 

Adriaan: Mense lok? Verskoon my.  

(Weer af. Lawaai. Terug.) 

Adriaan: Bruwer, Bruwer, Bruwer. Om mense te lok is soos die gedroogde rooi rissie wat jy fynkap 

vir jou burger frikadelle se maalvleis. Dit moet daar wees om hul smaak kliere wakker te 

maak en hul sinapses te laat vuur, maar subtiel, slegs ‘n suggestie. Gooi jy te veel by, verstik 

hulle en kom nooit weer terug nie. Doen jy dit reg werk alles saam in harmonie, is dit ‘n 

delikate dans tussen smake, geure en gedagtes. 

Bruwer: Haai, dis mooi gestel. 

Adriaan: Ja, dis soos Burger Schlebusch dit stel. 

Bruwer: Fokken Burger. 
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Adriaan: Hey! My van is Burger. 

Bruwer: Dit jou nog nooit as snaaks getref nie? 

Adriaan: Wat? 

Bruwer: Dat jou van Burger is nie? 

Adriaan: Hoekom is dit vreemd? 

Bruwer: Want jy is Adriaan Burger en jy maak burgers vir ‘n lewe.  ‘n Mens kan sê dat jy, Adriaan 

Burger, is die Burgermeester van die burger. Wat soek jy? 

Adriaan: Drank. 

Bruwer: O, ek het die kookvodka. 

 Adriaan: Bring. As ons ondergaan kan ons dit net sowel doen met so min styl as wat ons begin het. 

Bruwer: Is dit nie ‘n bietjie vroeg nie? 

Adriaan: Sê jy, wat skaar s een keer hierdie jaar al nugter by die werk opgedaag het! 

Bruwer: Ek het gesê ek het probleme. 

Adriaan: Wel, nou het ek probleme. Bring! 

(Bruwer kry die bottel brandewyn en skink twee sopies.) 

Bruwer: Daarso. 

Adriaan: Dankie. Tjorts. Op ons ondergang. 

Bruwer: Tjorts. Laat hy val waar hy wil. 

Adriaan: Jy weet, as ek so dink… 

Bruwer: Ek dink dis waar ons probleme begin het.  

Adriaan: Huh? 

Bruwer: Met dink. As ek nie begin dink het oor die toekoms nie, sou ons toekoms nie so kak gelyk 

het nie! 
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Adriaan: Bring nog ‘n dop. Dop, jy gly van my tong af, jy blom in my kop. Met respek aan Ronel 

Scheffer. 

Bruwer: Waar kom dit vandaan? 

Adriaan: Groot Verseboek. 

Bruwer: Wat gaan Vera te sê hê hieroor? 

Adriaan: Jong, haar moer is mos konstant op kookpunt. Ek kan vir jou een ding sê, sy gaan nie dik 

van die lag wees nie. Wees maar bly jy het die huweliksbootjie totsiens gewaai hoeveel jaar 

terug.  

Bruwer: Dis net 5 jaar en dit maak nog seer. 

Adriaan: Moenie so selfbejammerend wees nie, dit pas nie by jou gesig nie.  

Bruwer: Jy weet jy kan regtig onsensitief wees as jy wil. 

Adriaan: Ek is jammer. Ek is jammer ek het al ons geld teen die muur uitgepis. Ek is jammer ons gaan 

die plek nou moet toemaak. Ek is jammer ek gaan vir Vera moet sê daai plannetjies van 

eendag aftree teen die Wes-Kus gaan maar eers moet wag! Ja-nee ek is jammer!  

(Hy storm af. Lawaai. Terug.) 

Bruwer: Dis nie nodig om te skree nie. 

Adriaan: Ek moet iets kook, dit sal my kalmeer. Waarvoor is jy lus? Moenie sê nie, ek weet. Prego 

steak. Ja, waar is die steaks. Net eers ‘n bietjie tenderise. (Slaan die steak verwoed met ‘n 

hamer) Mense weet dit nie, maar jy slaan die vleis sodat dit eweredig gaar raak, nie 

noodwendig om dit sagter te maak nie. Weet jy wat noem mens dit in Afrikaans? 

Bruwer: Ek weet nie. 

Adriaan: Gebeukte biefstuk. 

Bruwer: Dit klink nie goed nie. Daai lyk anyway meer na geneukte biefstuk. 

Adriaan: Bring ‘n pan. ‘n Pan! 

Bruwer: Ek bring, ek bring.  

(Hy laat val die pan.) 
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Adriaan: Jy tender om gebeuk te word. Jy gebruik altyd ‘n Portugese rolletjie vir die Prego, maar jy 

weet dit seker want ons verkoop nogal baie van die, of gebruik jy dit ook om jou kar te 

accessorize? 

Bruwer: Nee, dis waar. Daai is nogal ‘n treffer. Die ouens by die tyre plek eet dit elke dag. Maandae 

en Woensdae hoender en die ander dae bees. Die girl daar by die bank is die een wat dit 

altyd soek sonder knoffel. 

Adriaan: Genugtig dis ‘n pyn. Laat ek raai, sy werk by Absa?  

Bruwer: Jip. 

Adriaan: So gedink. Weet sy nie dis wat dit ‘n prego maak nie, in fact prego beteken knoffel. 

Bruwer: Regtig? 

Adriaan: Nee ek lieg, dit beteken spyker.  

Bruwer: Ha-ha! 

Adriaan: Soos in hamer en spyker! Ek vat gewoonlik knoffel apart dan slaan ek dit in die steaks in 

met die hamer as ek hulle nou eweredig maak. 

Bruwer: So in plaas van hamer, spyker jy eintlik die vleis? 

Adriaan: Kry jou kop uit die gutter man. Soos ek besig was om te sê hamer ek die knoffel  in die vleis 

in… 

Bruwer: Wat geneuk is  soos jy sê. 

Adriaan: Presies. Gebeuk.  

Bruwer: Ek weet jy is nou besig, maar moet ons nie dalk praat oor wat gebeur het nie. Planne 

beraam? 

Adriaan: Ek is besig om te kook. Op my eie. 

(Hy berei die broodjie voor en kry sy speserye gereed.) 

Bruwer: Ek gaan maak dan solank reg voor.  

(Bruwer af.) 
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Adriaan: Reg, kom ons gooi die steaks in die pan. Nou vir die geheime bestandele, peri-peri poeier, 

suurlemoen en sout. Tjoef tjaf en die vleisie is reg. Nou gou die uie braai terwyl die vleisie 

rus. Voeg klein bietjie rooiwyn by om dit te karameliseer en siedaar! Geen wonder die is ‘n 

treffer nie! Bruwer kom eet! 

(Bruwer kyk deur die diens opening.) 

Bruwer: Sjoe dit lyk lekker. 

Adriaan: Dit is lekker! Dis hoekom dit ‘n treffer is.  

Bruwer: Kan ek myne sonder knoffel kry asb? 

(Adriaan maak of hy hom gaan slaan.) 

Bruwer: Net ‘n grappie.  Ek is mos mal oor knoffel. Sekker oor my voorsate Frans was. 

Adriaan: Jou van is Dippenaar. 

Bruwer: Aan my ma se kant. Labuschagne. Wag hier is ‘n kliënt. 

(Verdwyn, kom terug.) 

Bruwer: Wil jou nou meer, hy wil toevallig ‘n Prego rolletjie hê. Gee myne vir hom, ek sal iets anders 

kry. 

(Die rolletjie word verpak en aangegee. Adriaan gaan staan by die opening.) 

Adriaan: Wat sê hy, is daar genoeg knoffel op? 

Bruwer: Ek gaan nie… 

Adriaan: Kom, ek wil weet. As ek moet ophou wil ek ten minste weet ek het iets goed gedoen. 

Bruwer: Man, maar die ou is…. 

Adriaan: Wat? 

Bruwer: Engels. 

Adriaan: Jy is in die diens industrie, praat met die man. Genugtig, jy wil burgers verkoop, maar jy kan 

nie eers met mense praat nie! Geen wonder ons moet toemaak nie! 

Bruwer: Het ek nie verduidelik oor die movie nie? 
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Adriaan: Gaan. Voor hy loop. 

(Bruwer praat deur die opening met die kliënt.) 

Bruwer: Our chef wants to know how are the broodjie? 

Adriaan: Wat sê hy. 

Bruwer: Hy het nog nie ‘n happie gevat nie. 

Adriaan: Maar sê hy moet. 

Bruwer: Wil jy nou ons enigste kliënt skrik op die lyf jaag?  

Adriaan: Maak vinnig. 

Bruwer: Hy sê dis lekker. 

Adriaan: Sê hy net so of het hy regtig gelyk of hy dit geniet? 

Bruwer: Hoe moet ek weet? 

Adriaan: Hoe het hy gelyk toe hy geëet het? 

(Bruwer demonstreer.) 

Adriaan: Jy is seker hy het nie dit gedoen nie? 

(Demonstreer.) 

Bruwer: Wat is die verskil? 

Adriaan: Die beteken dis oraait, (Demonstreer.) maar ek gaan maar net polite wees. Dit beteken  

sjoe dis lekker ek gaan terugkom hiervoor. (Demonstreer.) 

Bruwer: Hy het defnitief die tweede een gedoen. Sjoe dit gaan hartseer wees as hy terugkom en ons 

is nie meer hier nie. 

Adriaan: NIe net vir hom nie. Ons maak lekker kos . Kom ons het die plek begin van scratch af, ons 

kan uit die verknorsing uit kom. Soos Burger altyd sê elke interessante reis begin met een 

tree en die geur van geroosterde komyn. 

Bruwer: Daai Burger Schlebusch is so diep soos Kimberley se  gat. 

Adriaan: Ja-nee hy is, en hy bliksem komyn by alles wat hy maak. 
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Bruwer: Hier is die ou weer. 

Adriaan: Die ou wat ons geld gevat het? 

Bruwer: Nee die ou wat die Prego rolletjie gekoop het.  Hello again. How can I help? Uh-huh. O. Ok. 

Thank you. 

Adriaan: Wat sê hy? Bruwer? Bruwer? Waar is hy nou heen? As daai ou my nou op my eie gelos het. 

(Adriaan loop vorentoe. Bruwer kom in van ‘n ander deur. Hulle soek mekaar en kry mekaar eindelik 

in die kombuis.Hul elk neem ‘n paar slukke elke keer as hul naby die kookbrandewyn kom.) 

Bruwer: Aaah, daar is jy. Ek soek jou orals. 

Adriaan: En daar is jy. 

Bruwer: Die prego ou het die gebring. (Wys ‘n pamflet. Adriaan vat dit en lees.) 

Adriaan: Burger kompetisie. Die beste burger wen R50 000.  

Bruwer: Ek het ook gelag toe ek dit sien. 

Adriaan: Wat?  

Bruwer: Burger kompetisie. 

Adriaan: Hoekom? 

Bruwer: Burger kompetisie. Jy is ‘n Burger, maar is jy die beste Burger? 

Adriaan: Moenie stompsinnig wees nie en konsentreer nou. (Lees weer.) Piet Retiefweg 

verbeteringsprojek kondig met trots aan, Die beste Burger kompetisie. Alle besighede in Piet 

Retiefweg word uitgenooi om deel te neem aan die kompetisie om die beste burger in Piet 

Retiefweg te vind. Die beste burger wen ‘n kontantprys van R50 000 rand, geborg deur Absa. 

Bruwer: Maar die donders wil nie vir my ‘n R30 000 oortrokke fasiliteit gee nie! 

Adriaan: Sjuut. Die beste burger sal ook bemarking ter waarde van R100 000 kry by ‘n groot koerant 

groep om hul besigheid en die Piet Retiefweg verbeteringsprojek wyer te bemark. Bruwer 

hierdie is ons kans. Ek maak ‘n burger, ons wen die kompetisie en ons is back in business. 

Watter burger dink jy moet ons inskryf? Ons gewone burger is uitsonderlik, maar wat van 

ons kaas burger, of die Parow de luxe met sy Avokado fin? 
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Bruwer: Dit sê hier dat eenvoud is die weg na ‘n wenresep.  

Adriaan: Eenvoud? Ja, dis soos Burger altyd sê ware eenvoud is meer kompleks as wat mens dink! 

Bruwer: Ja-nee, Kimberley se gat se gat. Dit sê ook hier dat die sluitingsdatum is die 12de.  

Adriaan: Die 12de. Die 12de wat? 

Bruwer: Maart. 

Adriaan: Dis vandag. 

Bruwer: Ja, jy skryf in en dan sal jou inskrywing of te wel jou burger opgetel word op ‘n tyd wat aan 

jou toegeken word. 

Adriaan: Kom ons moet aan die werk spring. Bel die mense en vind uit hoe dit werk, ek begin solank 

eksperimenteer.  

(Bruwer gaan vorentoe om te bel en Adriaan begin in die kombuis by sy rekenaar.) 

Adriaan: Reg, ietsie eenvoudig, maar nogsteeds kompleks. Wat sê Burger oor burgers? Ha-ha. Die 

frikadel is die belangrikste. Dis waar. Reg kom ons kry ons vleis. Soos altyd ‘n mengsel van 70 

persent bees, 30 persent vark maalvleis. Reg so.  

(Bruwer oor die telefoon.) 

Bruwer: Hello. Is dit die…O. Hello. Are you the competition? Yes? I want to come right in. No Ma’am 

I want to enter you. Do I just faks you or what? Wat nou. O. Hello I want too… O dankie tog… 

(Bruwer af.) 

Bruwer: Reg, ons is ingeskryf. Hul kom tel 12h00 op. Ek het sommer die deur gesluit dat ons kan 

konsentreer. 

Adriaan: 12H00? Ons gaan vinnig moet werk. 

Bruwer: Reg so. Wat doen ek? 

Adriaan: Wat bedoel jy wat doen ek? Ek maak kos hier, jy sorg vir alles voor. Gaan sorg vir alles voor! 

Bruwer: Ek het ons hier in gekry, ek voel skuldig. Laat ek ook iets doen om te help. 

Adriaan: Bruwer, ons het nie tyd hiervoor nie. 
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Bruwer: Moet my nie vlak kyk nie, ek werk ook al 5 jaar in die plek, ek het al so een of twee goedjies 

opgetel in daai tyd. 

Adriaan: Fine. Bring die olie.  

Bruwer: Reg. Dis nou weer… 

Adriaan: In die rak. 

Bruwer: Waar? 

Adriaan: In die rak. 

Bruwer: Luister dis nie nodig om sarkasties te wees nie. Ek weet jy sal verkies as ek in Irak, of Turkye 

of Turkmenistan was, maar ek probeer net help. 

Adriaan: Dis in die rak, daar. 

Bruwer: Soos ek gedink het.  

Adriaan: Ons moet eerste die frikadel uitsorteer dan kan ons ‘n paar prototipes maak om te besluit 

watter een proe die beste en dan kan ons besluit watter acroutements ons by sal bedien. Oo 

genugtig! 

Bruwer: Wat? 

Adriaan: Die rolletjie! Ons moet ook nog ‘n besluit neem oor die rolletjie. Ons frikadel moet die 

rolletjie komplimenteer. 

Bruwer: Ek dog ‘n bun is ‘n bun? 

Adriaan: 5 Jaar sê jy. Ons bedien ons gewone burgers op ‘n gewone hamburger rolletjie. Hulle is sag, 

absorbeer souse goed en het geen spesifieke smaak wat bots met wat ons in die burger sit 

nie. Maar as ons meer vurig, meer interessant raak gaan ‘n gewone rolletjie net nie meer 

deug nie. Jy het dalk ‘n effense brosheid nodig, dit werk goed met jou kaserige burgers, of ‘n 

rogrolletjie vir jou meer eksotiese smake en geure en as ons eers met vrugte begin werk, my 

goeiste! 

Bruwer: Hier is die olie. 

Adriaan: Dis olyfolie.  

Bruwer: Jy is reg.  
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Adriaan: Ons gebruik nie olyfolie om die frikadelle in te braai nie, ons gebruik sonneblom olie. 

Bruwer: Dis nou weer… 

Adriaan: In die rak links van die avocado olie, net voor die peanut olie. Goed ons neem die frikadel. 

Bruwer: Kan ons nie maar praat van pattys nie, frikadelle klink so outyds. Hier meneer is jou 

frikadel… 

Adriaan: Hou jou gedagtes rein, jou woorde sekuur en jou dade sal wees soos sierrade. 

Bruwer: Bybel? 

Adriaan: Burger? 

Bruwer: Schlebusch? 

Adriaan: Adriaan Burger. 

Bruwer: Hier is die olie. Ons kan seker sommer daardie pan gebruik. 

Adriaan: Daardie pan gebruik…Is jy van jou sinne beroof. Daardie pan is gebruik om ‘n prego steak te 

braai. Maak ons nou prego steak? 

Bruwer: Nee. 

Adriaan: Korrek. Kry ‘n ander pan. 

Bruwer: Ek het nie geweet elke vleis kry sy eie pan nie. 

Adriaan: Die olie is vuil in daai pan, ons wil nie hê ons patty moet na peri-peri proe nie. 

Bruwer: Ha, jy het gesê patty! Strafdop. 

Adriaan: Van wanneer af? 

Bruwer: Van nou af. Dis vir afleiding. 

Adriaan: Ons het nie nou…, ag bring.  

(Hul neem elk dop.) 

Adriaan: Ons moet gou ‘n paar pa.. frikadelle maak.  

Bruwer: Laat ek help. 
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Adriaan: Reg, maar almal moet ewe groot wees.  

Bruwer: Reg hier gaat ons. 

Adriaan: Ek maak solank die uie. ‘n Goeie gebraaide uie is soos die steierwerk om ‘n gebou, dit maak 

dit moontlik om hoër te reik. Wat maak jy? 

(Bruwer raak wegevoer deur sy takie, maar sy frikadelle lyk nie baie suksesvol nie.) 

Bruwer: Ek maak die frikadelle. 

Adriaan: Daai goed lyk soos die hond se gat. Jy moet goed maak wat mense in hul monde wil sit. Lyk 

hierdie vir jou soos ‘n patty wat… fine waar is die bottel. (Hul neem elkeen ‘n shot.)Hoe die 

burger lyk is net so belangrik soos hoe dit proe. Netjies, rond en egalige dikte. Daarsy. 

Bruwer: Reg, kan ons dit nou braai? 

Adriaan: Ek sal dit doen. Kry solank tamaties, agurkies en blare. 

(Bruwer skarrel rond in die kombuis om alles te kry.) 

Bruwer: Hier is dit. Moet ek kaas ook bring. 

Adriaan: Het ek gevra vir kaas. 

Bruwer: Nee.  

Adriaan: Moet jy kaas bring? 

Bruwer: Nee. Aah, ek sien wat jy daar gedoen het. So ek neem aan jy soek ook nie pesto, eiers of 

mayonaise nie? 

Adriaan: Het ek gevra… 

Bruwer: Nee jy het nie. Ek probeer net help. 

Adriaan: Jy het reeds genoeg gedoen. Laat my nou net werk hier, sodat ons die kompetisie kan wen 

en weer op track kan kom.   

(Hy spring aan die werk om die patties te braai terwyl hy ook konstrueer aan die rolletjies met die 

groen goed. Bruwer staan verveeld rond.) 

Bruwer: Moet ek sout opgooi? 
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Adriaan: Sit jy deoderant op voor jy stort? 

Bruwer: Nee. 

Adriaan: Wel jy sit ook nie sout op voor jy hul braai nie. 

Bruwer: Patty. 

Adriaan: Wat maak jy? 

Bruwer: Ek is verveeld. 

Adriaan: Wel die goed moet eers gaar word. 

(Hul neem elkeen ‘n shot.) 

Bruwer: Jy weet, ek het altyd gedink ek gaan my hele lewe vir my pa werk in sy winkel. Oorneem by 

hom eendag. Dit was nou meer net ‘n kafee met take aways, maar hy het nie sleg gedoen 

nie. 

Adriaan: Sy viskoekies was bietjie olierig, maar ek moet sê sy goed was altyd vars. Ek het wragtig nie 

gedink hy sou, jy weet…Wat was haar naamnou weer? Pomeza? 

Bruwer: Ja, dit was die negentigs, dinge was aan die verander… 

Adriaan: Bruwer, jou pa was amper AWB en toe verkoop hy alles en trek Mosambiek toe met die 

kassiere. 

Bruwer: Ja, ek dink my ma het in haar graf omgedraai.  In elk geval ek het nooit gedink ek sal eendag 

my eie winkel hê nie. En hier is ons nou al 5 jaar.  

Adriaan: Ja, maar vir hoe lank. 

Bruwer: Ek voel goed oor die kompetisie, en wie weet, dalk is dit wat ons nodig gehad het, jy weet 

om voor te bly, om vars te bly. Die is dalk net die skok wat ons nodig gehad het om nuwe 

lewe in die winkel te blaas. Burgers en Skyfies 2.0. Van hier af sal niks ons meer keer nie! 

Adriaan: Ek dink Vera is ook al bietjie gatvol vir my en die winkel. Ek spandeer al my tyd hier, en as 

ek nie hier is nie spandeer ek al my tyd tuis op navorsing. Ek dink nie sy het gesien dat my 

stokperdjie eendag my werk sou word nie. Sy ondersteun my, maak geen fout nie, maar ek 

wonder of sy nie dalk partykeer wens dinge was soos toe ek nog by die poskantoor gewerk 

het nie.  
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Bruwer: Kom nou wat laat jou so dink? 

Adriaan: Want sy het dit al vir my gesê. 

Bruwer: Ek dink mens verloor jou siel as jy nie doen wat jou gelukkig maak nie. Kyk ek is mos ‘n 

people’s person. Dis waarmee ek goed is. Daai een op een interaksie. Dis hoekom ek voor 

werk. Wat kan ek vandag vir jou kry meneer? Wat van skyfies saam met dit? Jy lyk of jy ons 

Pynappel burger sal geniet? Jy sal seker ‘n diet coke vat nê? Wat van een van ons Skyfies en 

Burger Burgers? Hy kom met twee frifadelle! Ek ons moes ‘n bietjie langer aan ‘n naam 

gedink het. 

Adriaan: ‘n Naam moet sê wat jy doen. En ons maak Skyfies en Burgers. Dis duidelik, eenvoudig en 

niemand kan verward raak oor wat ons doen nie. Ek is mal daaroor! 

Bruwer: Ja, maar ek dink ook dis omdat jou van Burger is.  

Adriaan: Wel ons kon dit seker nie Chips en Dippenaar genoem het nie, dit sou net heeltemal 

confusing gewees het.  

(Hulle bars altwee uit van die lag vir die gedagte.) 

Adriaan: Ons moet seker kyk of die …patties reg is. 

Bruwer: Hier kom dit nou! 

(Hul vat ‘n sopie elk.) 

Adriaan: Goed proe hier. Hierdie een is skoon vleis met net sout en peper. Hierdie een is komyn 

bygevoeg… 

Bruwer: Burger Schlebusch se resep? 

Adriaan: Jy het onthou. Ja, maar met ‘n effense aanpassing. Ek gooi ook fyn koljander sade by. 

Bruwer: Ek hou daarvan. 

Adriaan: Goed dan sit ons hom eers eenkant. 

Bruwer: Hey! 

Adriaan: Dis ‘n grappie! Jy is nie die enigste een met ‘n sin vir humor nie. 

Bruwer: Die een, dis die wenner. Ek hou hiervan! 
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Adriaan: Dis my oorskiet Prego rolletjie. 

Bruwer: O, dis baie lekker.  

Adriaan: Wag, jy het ‘n punt beet.  

Bruwer: Ek het? Wat is my punt? 

Adriaan: Wat ons nodig het is ‘n ietsie met skop.  Ietsie om te sê, hello, ek is ook nou hier.  

Bruwer: So ons soek ‘n skop, skiet en donder tipe burger? 

Adriaan: Aha, nou verstaan jy. Laat ek sien wat het ons hier? 

(Adriaan vlieg in die kruie en speserye kas in en begin rondkyk.) 

Adriaan: Tandoori, Cajun, Peri-peri. Wat de! Is dit jou Aromat? 

Bruwer: Ja, maar die girl wat daar by die tyre plek werk soek altyd ook Aromat vir haar chips.  

Adriaan: Ja, dis ook maar goed ek werk nie voor nie. 

Bruwer: Ja, sy het ook al so gesê. 

Adriaan: Wat? 

Bruwer: Ja, sy het al gesê sy dink jy judge haar, oor die Aromat. 

Adriaan: Wanneer? 

Bruwer: Nou die aand, ons het bietjie gaan pool skiet. 

Adriaan: Jy en… 

Bruwer: Wanda. Ja.  

Adriaan: Die girl van die …? 

Bruwer: Tyre plek ja. Wanda, Wanda gee my jou Bande. Groot verseboek. 

Adriaan: Gaan speel julle baie potspel? 

(Bruwer kyk hom aan of hy van Mars is.) 

Adriaan: Speel jul baie pool. 
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Bruwer: O, nee, dit was die eerste keer. 

Adriaan: En? 

Bruwer: En wat? 

Adriaan: Hoe het dit gegaan?  

Bruwer: Hoe het wat gegaan? 

Adriaan: Moet jou nie stupid hou nie, hoe het jou date gegaan? 

Bruwer: Dit was nie ‘n date nie, ons het gesels, ‘n paar doppe gedrink, pool gespeel. 

Adriaan: Wie het die drankies betaal? 

Bruwer: Ek het. 

Adriaan: Wie het die pool betaal? 

Bruwer: Wel, ons was op die tafel meeste van die aand, sy speel baie goed pool hoor, maar ek het 

die eerste paar games betaal. 

Adriaan: Klink vir my soos ‘n date. 

Bruwer: Nee, regtig. Is dit. Dis my eerste keer sedert… 

Adriaan: Wat? 

Bruwer: Ja man ek was sedert ek en Tanya uitmekaar is nie weer .. jy weet. 

Adriaan: Jy bedoel, jy het, so…,  

Bruwer: Ja man, Tanya was my laaste.  

Adriaan: En jy het nie, jy weet lus geraak vir…. 

Bruwer: Natuurlik het ek, ek is nie dood nie, maar dis moeilik en die ding met Tanya het my onkant 

gevang. Jy is 24 jaar saam met iemand en dan op ‘n dag sê hulle net dis verby. Tjeers. Oor en 

uit. Ek weet nogsteeds nie regtig wat gebeur het nie.  

Adriaan: Was dit nie daai ou van die Kollege… 
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Bruwer: Ja, ek weet wat gebeur het, ek weet net nie hoe dit daar uitgekom het nie. Eintlik moet ek 

vir haar dankie sê weet jy. Dis toe sy weg is dat ek besluit het dis tyd om die plek oop te 

maak. As ons nog saam was het Skyfies en Burgers waarskynlik nooit bestaan nie.  

Adriaan: Dankie Tanya.  

Bruwer: Ja dankie fokken Tanya. Patties. 

(Hul drink ‘n dop.) 

Adriaan: So het jy en Wanda toe… 

Bruwer: Wat? 

Adriaan: Jy weet… 

Bruwer: Nee man! 

Adriaan: Wanneer sien jy haar weer? 

Bruwer: Vanaand. 

Adriaan: En gaan julle dan… 

Bruwer: Wil jy hê ons moet jou sekslewe bietjie bespreek? 

Adriaan: Ek is net bekommerd oor jou welstand.  

Bruwer: Wel jy kan bietjie minder bekommerd wees oor my welstand en meer oor die burger wat jy 

moet maak! 

Adriaan: Shit amper vergeet ek. Wat het ons hier Roosmaryn, oreganum, neutmuskaat, 

wonderpeper… 

Bruwer: Try dit, dit klink goed. 

Adriaan: Wat? 

Bruwer: Wonderpeper. 

Adriaan: Hoekom. 

Bruwer: Wat dis in die naam. Wonderpeper. 

Adriaan: Goed, dit kan seker nie skade doen nie. Gooi op daai frikadel regs. Dis nou jou patty. 
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Bruwer: Aha! 

(Hulle neem ‘n dop.) 

Adriaan: Hier is wat ek soek.  

Bruwer: Wat is dit? 

Adriaan: Ek gaan nie sê nie. Toe jy het jou eie pat.. frikadel spice hom. 

Bruwer: Reg so, ek sal.  

(Hy stap met sy patty na die speserye en kruie rak en begin goed oor die patty gooi.) 

Adriaan: Ek sou nie daai oorsit as ek jy was nie. 

Bruwer: O, en hoekom nogal nie. 

Adriaan: Dis Wim. 

Bruwer: O genugtig. 

(Hy gooi die frikadel weg en begin van voor af.) 

Bruwer: Sê vanaand was die aand, jy weet. 

Adriaan: Watter aand? 

Bruwer: Met Wanda man. Om te …jy weet. 

Adriaan: OOooo. 

Bruwer: Hoe weet mens  hoe… dit is ‘n rukkie sedert ek …jy weet. 

Adriaan: Nee wat man in my ervaring is daar sekere goed wat mens nooi vergeet nie. Ek is seker jy 

sal fine wees. Hoe gaan jy jou move maak? 

Bruwer: Wat bedoel jy? 

Adriaan: Hoe gaan jy beduie dat dit nou sulke tyd is? 

Bruwer: Ek dog dinge sal so half natuurlik beweeg in daai rigting. 

Adriaan: So jy verwag van haar om ‘n move te maak. 

Bruwer: Presies. 
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Adriaan: En jy was getroud sê jy? 

Bruwer: Jy weet ek was, jy was best man. 

Adriaan: Nee jong jy gaan ‘n move moet uitwerk.  

Bruwer: Hoekom. 

Adriaan: Sodat julle op dieselfde bladsy is. Netnou wil sy net handjies vashou en jy wil diep duik. 

Bruwer: Ja ja ek kry die idee. 

Adriaan: Goed nou wys my. 

Bruwer: Wys jou wat? 

Adriaan: Wat jou move gaan wees. 

Bruwer: Maar ek probeer nie vir jou in die bed kry nie. 

Adriaan: Selfversekerdheid, dis ‘n goeie begin. Komaan wys my wat jy gaan doen. 

Bruwer: Nee. 

Adriaan: Komaan, ek probeer net help. 

Bruwer: Ek is nie gemaklik met die idee nie. 

Adriaan: Patties. 

(Hul vat altwee ‘n dop.) 

Adriaan: Ok, maak nou of ek Wanda is. 

Bruwer: Wanda kom. 

Adriaan: Sjoe, ek dink jy span nou die wa voor die perde in. Dis nou presies wat ek bedoel. Jy is uit 

oefening. Jy kan nie so blatant wees nie. Jy vra haar kom na my plek vir koffie, of kwoteer by 

op nuwe rubber, of ek het ‘n slow puncture, het jy vir my ‘n pomp? 

Bruwer: Nee man! 

Adriaan: Ok, wat van kom ons eet nagereg by my huis, ek het ‘n lieflike tiramisu resep op Burger se 

blog gekry… 



24 
 

Bruwer: Luister Adriaan, ek waardeer die hulp, maar toe Wanda by my plek was het sy ontbyt 

gesoek, sy het klaar poeding gehad. 

 Adriaan: Jy bedoel.. 

Bruwer: ‘n Heer praat nie uit nie. 

Adriaan: Genugtig jou ou… 

Bruwer: Ja, man ek spot net met jou. Dis amper vier uur, ons sal moet spark. 

Adriaan: Jy is reg, ons moet klaarmaak. Hierdie is die frikadel ek kan dit sommer voel.  

(Hulle gaan verwoed aan die kook. Bruwer stadig en presies en Adriaan soos ‘n warrelwind deur die 

kombuis. So elke nou en dan vat hul ‘n slukkie tot die bottel op is. Die klaar burgers word in 

wegneem houers gesit.) 

Adriaan: Vir wat sit jy daai in die take away boks, skryf jy ook in vir die kompetisie? 

Bruwer: Nee, maar ek het nou al die moeite gedoen, ek kan dit netsowel vir aandete eet. 

 (Adriaan gaan af. Daar is ‘n klop aan die deur.) 

Bruwer: O jinne, dis seker die ou van die kompetisie. 

Adriaan: Ek was my hande. 

(Hy gaan af om die deur oop te maak. Adriaan kom terug. Hy sien Bruwer se burger boksie en gaan 

loer vinnig daarin.) 

Adriaan: Mm, nie sleg nie.  

(Sy foon lui.) 

Adriaan: Hello Vera. 

(Ons hoor Bruwer terug kom. Adriaan sit vinnig die boksie neer.) 

Bruwer: Dis hy. Die ou van die kompetisie. Kom burgertjie, al ons vertroue is nou op jou. Ja dit is, ja 

dit is… 

Adriaan: Hey! Vat net die burger. 

(Hy vat natuurlik die verkeerde boksie en loop weer uit, en kom dan weer terug.) 
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Bruwer: Nou kan ons maar net wag. 

Adriaan: Dit was ‘n uitputtende dag. Hopelik was daar goeie nuus op ons môre.  

Bruwer: Ja, so ek jou burgers ken is ons ‘n shoe in om te wen.  

(Adriaan begin uitloop. Bruwer stap na sy burger. Iets lyk nie reg nie. Hy maak die boksie oop en sien 

dis Adriaan se burger. Hy roep deur die luik.) 

Bruwer: Adriaan! 

Adriaan: Wat is dit nou, ek wil by die huis kom. 

Bruwer: Het jy roket blare op jou burger gesit? 

Adriaan: Ja. 

Bruwer: En gruyere kaas? 

Adriaan: Hoe het jy geweet? 

Bruwer: Dalk ‘n klein bietjie gekaramaliseerde uie? 

Adriaan: Presies, vir daai bietjie soetigheid.  

(Adriaan besef iets is fout.) 

Adriaan: Wat het jy gedoen? 

(Bruwer sit die boksie neer.) 

Bruwer: Ek dink ek het die verkeerde burger vir die man gegee. 

(Adriaan lyk of hy ‘n aanval gaan kry. Dan hardloop hy by die kombuis uit om die man te gaan soek.) 

Bruwer: Jy gaan die man nie kan keer nie, hy is hier weg op ‘n …. 

(Adriaan keer terug.) 

Adriaan: ‘n Motorfiets. (Daar is ‘n lang oomblik stilte.) Wat de donder is fout met jou? Kan jy nie een 

ding reg doen nie. Hoe moeilik is dit om ‘n burger vir die man te gee. Asof dit nie genoeg is 

dat jy ons in ‘n finansiële afgrond ingesleep het nie, saboteer jy nog enige kans wat ons het 

om die kompetisie te wen. Wil jy op straat sit met niks? Is dit jou lewensdroom? Of is jy 

spesiaal hier op aarde geplaas om my teen die mure uit te dryf?  
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Bruwer: Jy is ook nie so maklik om mee te lewe nie meneer internet en kan nie ophou praat oor 

Burger fokken Schlebusch nie, en Masterchef en Kokkedoor nie!  

Adriaan: Ek is nie die een wat enige kans om ons besigheid te red op donder nie, omdat ek nie 

vooruit kan dink nie. 

Bruwer: Ek het dit mos nou nie opsetlik gedoen nie. Hoe moes ek weet iemand gaan die burgers 

rond skuif.  

Adriaan: Wie op aarde dink jy sou dit gedoen het? Dis net ek en jy …. 

(Besef wat gebeur het.) 

Bruwer: Wag ‘n bietjie jy is heeltemal reg, dis net ek en jy hier.  

Adriaan: As jy dink ek gaan hier staan en deur jou aangekla word… 

Bruwer: Wat het jy gedoen? 

Adriaan: Wat laat jou dink ek het iets gedoen? 

Bruwer: Want jy lyk skuldig. Wat het jy gedoen? 

Adriaan: Ek het na jou burger gekyk en toe moontlik die boksies omgeruil.  

Bruwer: Verskoon my. 

(Stap af. Lawaai. Terug.) 

Bruwer: Wat het jy gedink van my burger? 

Adriaan: Nie sleg nie. Jy het nogal baie chilli daarop gesit. 

Bruwer: Dis ‘n chilli burger. 

(Bruwer begin skoon maak.) 

Adriaan: Kan ek help. 

Bruwer: Jy het reeds genoeg gedoen. 

(Adriaan af. Dan Bruwer. Blackout. As die ligte opkom sien ons Bruwer die volgende oggend heel 

wakker en fris ‘n happie aanmekaar sit met Adriaan wat duidelik babelas het en sukkel om 
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iets aanmekaar te slaan. ‘n Ommekeer van die eerste toneel. Hul praat nie veel nie. Sit 

eindelik weerskante van die kombuis, Adriaan met ‘n koerant.) 

Adriaan: Ek weet wragtag nie hoe jy dit doen nie. 

Bruwer: Wat doen nie? 

Adriaan: Elke dag so suip nie, my kop gaan bars. 

Bruwer: Noudat ek weet alles is verby voel ek baie beter. Geen las meer op my skouers nie. My kop 

voel fantasties.  

Adriaan: Ek is so bly vir jou onthalwe. 

Bruwer: Ek het al hoeveel keer gesê ek is jammer. Jy het opsies. Jy was amper ‘n skoolhoof. My pa se 

winkel is verkoop.  

Adriaan: My kop is nou nog te seer om vir jou te verduidelik hoe min ek my bekommer op hierdie 

stadium oor jou welstand. Vera was gisteraand die moer in vir my oor ek so gesuip was. 

Bruwer: Het jy haar al vertel? 

Adriaan: Ek kon nie regtig ‘n woord inkry nie. Ek sal haar vanaand sê. 

Bruwer: So wat doen ons nou.  

Adriaan: Ons maak reg en dan sluit ons oop soos gewoonlik.  

Bruwer: Reg so. Ons kap aan. Soos die voortrekkers van ouds laat ons ons nie van stryk bring deur ‘n 

ou versperrinkie soos die Drakensberge of ‘n insolvensie nie, ons marsjeer voort kaalvoet en 

ons laat ons nie… 

Adriaan: Bruwer… 

Bruwer: Soos Piet Retief of ander meer suksesvolle onderhandelaars sal ons… 

Adriaan: Bruwer! 

Bruwer: Ja? 

Adriaan: Hier is die resultate van die Burger kompetisie. 

Bruwer: O. Wie het toe gewen? 



28 
 

Adriaan: Burgers on Main. Met ‘n roket, uie en Gruyere Burger… 

Bruwer: Dit klink lekker. 

Adriaan: Lees verder. 

(Gee die koerant vir Bruwer. Bruwer lees hardop) 

Bruwer: In second place is Da Canha Burgers, Fish and chips and Chinese food’s Protea Burger. It’s 

flavours will choke you up. Third. Skyfies en Burgers’s  Chilli Burger. Hey! Dis ons! Burger 

Schlebusch, guest adjudicator said that if you want a real treat get to Skyfies en Burgers in 

Piet Retief street and ask for one thing and one thing only, a chilli burger and chips! The 

flavours will blow you away together with the delicious chille undertones. Unpretensious 

and honest like all good food.  Better presentation would have assured first place. Hey, dis 

my burger daai. En derde prys kry R15000! Dit sal die huur cover. 

Adriaan: Nie sleg vir ‘n amateur nie. 

Bruwer: Dis die begin van ‘n ding, ek kan dit sommer voel. Hey dalk kan ek sommige dae in die 

kombuis wees en dan is jy voor. 

Adriaan: Net omdat jy gelukkig was die keer beteken nie jy is skielik ‘n chef nie! 

Bruwer: Jou hero Burger Schlebusch stem nie saam nie!  

 (Bruwer se foon lui.) 

Bruwer: Bruwer hello. Ja, dis reg. Uhuh. Julle wil dit oorklank in Afrikaans? Ja, ons het ook gedink dis 

dalk ‘n beter idee. Adriaan dis die movie mense! Dit gaan net R15000 kos? Dit klink nie sleg 

nie. Ja jou mark is dan soveel beter. Dan kry ons dit terug met die ander geld? Ja natuurlik 

bly dit ‘n risiko, maar wie nie waag nie wen nie, of hoe sê hulle. Ja, ek sal dit net met my 

partner moet bespreek. Hy lyk of hy belangstel.  Ja-nee defnitief. Luister ek gaan jou moet 

terugbel. So jy gaan daaroor dink? Ek gaan solank vorentoe. 

(Hy loop uit terwyl Adriaan na sy speserye kas toe gaan en ingedagte begin kyk na die wonderpeper. 

Daar is skielik ‘n groot rumoer van waar Bruwer is.) 

Bruwer: Adriaan! Hier is 50 mense voor die winkel en almal wil een ding hê… Net ‘n Chilli Burger en 

chips! 

Die Einde 


