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A. VICTOR BEN NED VERMEULEN

Victor - 'n afstammeling van Dirk Corneliszoon - is gebore op 1973-07-
16 as die enigste kind van Henry Edward Herman (Tokkie) en lsabella
Tuohy. Tokkie was voorheen getroud en het Victor'n halfbroer Edward
Herman (Eddie).

Victor het op skool uitgeblink in sport:

- ln graad 9 aan St. Stithians College, Randburg word hy gekies vir
hul eerste span (krieket.)

Hy sit sy skoolloopbaan voort aan Jepp6 High School for Boys.
Hier speel hy rugby vir hul eerste span en wel as senter/heelagter.
ln graad 11 en 12 word hy gekies om in die Cravenweek flnaal te
speel.

Hy blink ook uit in sokker en speel vir Transvaal en die S.A.
skolespan. Toe hy 15 was, nader Jomo Sono hom om
professionele sokker vir die klub Cosmos te speel. (Jomo Sono
word later die afrigter van S.A. se nasionale span - Bafana
Bafana). Victor wys die aanbod van die hand.

ln 1988 - tenaryl in graad 9 - word hy gekies om Transvaal B
Skole in krieket te verteenwoordig tydens die Nuffield week. ln

DIE MEULENAAR - Bladsy 1



1989 speel hy weer vir Transvaal B tydens die Nuffield week. Teen
Grens teken hy 175 nie uit nie aan - mel22 viere en 'n ses. Die telling
was die hoogste ooit tydens 'n Nuffield week. Die rekord bly staan vir
etlike jare voor dit oortref (verbeter) word.

- Hy word daarna (1989) gekies om krieket vir die S.A. Skolespan te
speel - een van die jongste spelers ooit. Hy speel daarna vir Transvaal
A in die Nuffield week en wel as nr. 4 kolwer. Victor speel 3 jaar
agtereenvolgens vir die S.A, skolespan.

ln 1991 maak Mctor sy buiging in senior krieket. Eers speel hy vir Transvaal
onder 24 en daarna vir Tranwaal B. Op 1992-03-21 speel hy sy eerste
wedstryd vir Tranwaal A en wel as openingskolwer. Hy word 'n lid van die
Transvaal span en maak hul toer na Engeland mee, Na die toer speel hy
provinsiale krieket vir Transvaal. Op Guy Fawkes aand - 1992-11-05 - het
die Tranwaalse span hul jaarlikse braai by die Wanderers Cricket Club,

Laat die aand is daar net 'n paar gaste oor by die braai. Een van die dames
daag Victor om in die swembad te duik - vir R100, Victor hou van uitdagings
- en duik in, Hy besef dat hy te diep ingeduik het en tref die bodem. Toe hy
opkom, kan hy nie beweeg nie. Die omstanders ken hom as'n platjie en los
hom vir'n tydjie, Hy verdrink byna in die proses. Na sy maats hom uit die
water gehaal het, draai hulle hom om om die water uit sy longe te kry,
Sodoende volg verdere skade. Hy word geneem na die Johannesburg
Algemene Hospitaal, Daar word vasgestel dat hy die 3de, 4de en Sde
vertebrae (C3; C4; C5) in sy nek gebreek het. Hy kan net sy kop, nek en
skouers beweeg. Net sy brein en hart funksioneer normaal.

Na 4 maande in Johannesburg Algemene Hospitaal word Victor per helikopter
oorgeplaas na HF Verwoerd in Pretoria vir rehabilitasie.

ln 1992 tref 'n verdere terugslag hom toe sy pa Tokkie wreed in Ga-Rankuwa
vermoor word. Tokkie is vermoor op 1992-03-16 - net voor Mctor se eerste
wedstryd vir Transvaal A.

Victor leer dat dit belangrik is om hod doelwitte vir jouself te stel. Hy leer om
die stappe te beplan om die doelwit te bereik. Jy kan egter ook nie in die
proses jou vrees, frustrasie en angstigheid ontken nie. Hy sE "mense kom na
my as hulle "af is. As hulweggaan, voel hulle beter omdat ek meer probleme
as hulle het. Maar ek bly agter met my probleme! Ek durf egter nie myself
toelaat om in ellende te verval nie."
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Aanvanklik help Victor met krieketafrigting by ho€rskole. Dit word egter
te veeleisend en hy staak dit. Hy hou motiveringstoesprake by
kerkgroepe en maatskappye en het ook begin skilder met 'n kwas uit
die hoek van sy mond - ten spyte dat hy met 'n rolstoel oor die weg
moet kom. Vandag (2002) spits Victor hom toe op
motiveringstoesprake. Hy het reeds vir verskeie groot S.A.
maatskappye aanbiedinge gedoen. lndien u maatskappy sou
belangstel, kontak gerus Die Meulenaar by bogenoemde adres of
telefoonnommers.

Victor het sy lewensverhaal en lewensfilosofle te boek gestel. Die boek
heet : The Victor within deur Mctor Vermeulen en Jonathan Ancer. Die
boek word deur Die Meulenaar aanbeveel as terapie vir depressie en
enige ander lewensmoegheid. Dit kan ook dien as 'n ideale
kersgeskenk. U word vervuys na : Advertensies G4.

B, WESSELVERMEULEN

Wessel -'n afstammeling van Jan \Mllemzoon - is gebore op 1972-09-
09. Hy tree op 1993-06-18 in die huwelik met Janine Groenewald. Die
egpaar het 'n seun Arno - gebore 1997-02-05,

Op Maandag 1 Junie 1998 is Wessel aan diens en op pad in 'n bakkie
op die R300 tussen Philippi en Mitchells Plain, Kaapstad. Dit is
ongeveer 12h00 en die pad is nat. Skielik begin die bakkie gly en hy
trap instinktief rem. Hy het hom nie vasgegespe met die
veiligheidsgordel nie.

Wessel kom by met sy kop half onder die sitplek, sy lyf leweloos en
swaar. Hy kan nie sy hand beweeg nie en sy hele lyf ruk. Hy verloor sy
bewussyn.

Hy word die volgende dag wakker in die Libertas hospitaal. Janine kom
die kamer binne en daarna die dokter. Die dokter deel hul mee dat
Wessel sy nek gebreek het. Die rugmurg is gesny - "C4 en C5
complete." Hy sal nooit weer kan loop nie.

Die 6de word Wessel geopereer. Hy word wakker na 6 dae met sy nek
in'n stut.

Op 1 Julie word Wessel in 'n rolstoel getel. Hy veg om nie flou te word
nie. Op die 18de Julie gaan hy vir die dag huistoe. Vroeg September
word hy toegelaat om vir'n naweek huistoe te gaan.
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Vandag kan Wessel slegs sy nek draai en sy arms lig, Hy speel op die
rekenaar, lees stories vir Arno, beantwoord self die foon en skryf met 'n
pen wat hy in sy mond vashou. Hy sO "wat die Here se doel met my is,
weet ek nog nie. Ek weet as die ongeluk nie gebeur het nie, het ek steeds
rondgeloop met geen gedagte aan God nie. As dit met 'n mens goed
gaan, ken jy Hom nie, maar as dit sleg gaan, blameer jy Hom vir alles! Ek
het vrede gemaak met my situasie, en ek probeer positief bly. Eendag wil
ek my seun se trots wees. Janine se steun en liefde is al wat ek nodig
het,"

C. DANIEL FREDERIK VERMEULEN

Danie - 'n afstammeling van Dirk Corneliszoon - is gebore op 1976-03-11
te Mariental, Namibi6. Hy tree op 1998-12-12in die huwelik met Wendy
Willemse. Die egpaar het 'n seun - gebore 1 999-1 1-1 7.

Danie is 'n goeie sportman. Hy verteenr,roordig Namibi6 in spiesgooi,
diskus, gewigstoot en rugby - as loskopstut. Hy het 25 wedstryde vir
Namibi€ gespeel. ln 1998 toer Griekwas in Namibi6. Hul kom te staan
teen Danie. Andr6 Markgraaff - hul afrigter - sien sy talente raak en
oorreed hom om vir Griekwas te kom rugby speel. Sedert 1998 vestig hy
hom as een van S.A. se voorste loskopstutte.

Einde November 1999 nader Dax -'n rugbyklub in Frankryk - hom om vir
hulle te kom speel, ln Julie 2000 keer hy terug om in die Curriebekerreeks
vir Griekwas te speel, Hy word vir die Barbarianspan gekies om in 'n
voonruedstryd te speel vir die Drienasietoets tussen S.A. en N.Z. op 2000-
08-18. Hy onttrek hom aan die span a.g.v. 'n besering en besluit om vir sy
ouers in Namibi€ te gaan kuier. Die Vrydagoggend vertrek hy saam met
sy ouers na 'n wildveiling te Otjiwarango. Oppad terug bars die
linkeragterband van die bakkie. Danie val uit en beseer sy rug met die
valslag. Hy het almal vertel dat sy rug gebreek is en dat hy "nie bene het
nie".

Hy beland in die Medi-kliniek te Windhoek. Sy rugmurg was beskadig - hy
het 'n "T-12 Burst". Die volgende week is hy afgevlieg na die Southern
Cross Hospitaal te Kaapstad. Die Saterdag is 'n operasie op hom
uitgevoer en is 'n plaat en penne in die rug aangebring om die rug te
stabiliseer. Hy was tot 2000-12-14 in die hospitaal vir intensiewe
fi sioterapie en rehabilitasie.
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Danie is tans sportorganiseerder by sy alma mater - Ho6rskool Akademia
in \Mndhoek. ln die middae rig hy die onder 15 rugbyspannetjie af. ln die
aand rig hy die United Rugbyklub af. Huidig is 11 van sy eerste span se
spelers in Namibi€ se nasionale spanl

Alhoewel in 'n rolstoel, is dit vir hom lekker om weer iets te kan teruggee vir
rugby '\ruant rugby het so baie deure vir my oopgemaak."

Op 2002-O7-12 het die United Rugbyklub vir Danie 'n dinee in Windhoek
gere6l. Tydens die dinee het Andr6 Markgraaff opgetree as gasspreker.
Hy s€ o.a. "Danie was'n geweldige sterk en vinnige stut met uitsonderlike
vaardighede."

D. LIDMAATSKAPAANGELEENTHEDE

D1. LEDE

Sedert ons vorige nuusbrief is dertien verdere aansoeke om lidmaatskap
ontvang. Al di6 aansoekers is as lede toegelaat. Ons wil u hartlik welkom heet
as lede van die Bond. Die Meulenaar vertrou dat ons verbintenis tot
wedersydse voordeel sal wees.

Dl,1 AFSTAMMELINGE VAN JAN (WILLEMZOON)

Naam

23. Louis Christoffel
Hendrik Vermeulen

Adres

Posbus 84, Carletonville,
2500

Tel

(018) 786 2525

Tel.

(018) 771-6504

(012) 565 5554

Dl.2AFSTAMMELINGE VAN DIRK (CORNELISZOON)

Naam Adres

Maria Elizabeth Boshoff Lusernstraat 85, Fochville,
(gebore Vermeulen) 2515

Doreen Brits Nunandastraat 654,
(gebore Vermeulen) Florauna, 0182
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64. Glodina Engelbrecht Posbus 15924, East Lynne, (012) 329 3993
(gebore Vermeulen) Pretoria, 0039

65. Ansie Cecilia Smit Posbus 883, Meyerton, (016) 362 1352
(gebore Vermeulen) 1960

66. HendrikJacobus Posbus296, Jeffreysbaai, (042)2920466
Hermanus Vermeulen 6330

67. Johann Vermeulen Posbus 100, Strydmag, (013) 261 1789
0455

68. Johannes Andreas Posbus 4138, Randburg, (01 1) 789 3208
Vermeulen 2125

69. John Leon Vermeulen Nuwestraat 45, Prins Albert, (023) 541 1903
6930

70. Maxmiliaan Vermeulen Posbus 883, Meyerton, (016) 362 1352
1 960

71. Victor Ben Ned Posbus 1794, Randpark Rif, (011)7925971
Vermeulen 2156

72. Johannes Gerhardus Posbus 55977, Wierda Park, (012) 654 6776
Vermeulen 0149

73. Leon Vermeulen Soetendal 12, Alwynstraat, (082) 926 4610
Gardenia Park, 9301

D2. VRIENDE

'n Verdere aansoek om toelating as 'n vriend van die Bond is ontvang. Die
aansoeker is aanvaar en word ook hartlik verwelkom.

D2.1 AFSTAMMELINGE VAN DIRK (CORNELISZOON}

Naam Adres Tel

1 . Aletta Magrietha Posbus 3, Upington, 8800 (054) 332 2976
Booysen

DIE MEULENAAR - Bladsy 6



D3, VERMEULENSTREEKBYEENKOMS

D3.1 CARLETONVILLE : 2002-09-07

Die vierde byeenkoms is te Carletonville gehou. Albie en Yvonne het hul
fasiliteite tot ons beskikking gestel en wil ons dan ook hiermee vir hul - en die
seuns - dankie s6 vir al die reelings en gawryheid. Die byeenkoms was
suksesvol en is die volgende resultate behaal:

- 30 persone was teenwoordig.
14 (van die 30) is lede van die Bond.

t 8 nuwe lede het aangesluit.
- 'n netto surplus van R16,12 is behaal.

I

D3.2 BLOEMFONTEIN

Bestuur oorweeg dit om die volgende streekbyeenkoms te Bloemfontein te
hou - waarskynlik in Maart 2003. ls daar dalk'n lid wat ons kan help met die
fasiliteite bv. 'n saal (groot vertrek) ens?

D4. GESLAGSREGISTER

Die geslagsregister is toe opdateer en groei die aantal bladsye van 387 tot
436! Sedertdien is verdere byvoegings en wysigings aangebring.

E. HET U GEWEET?

1. Dat Danie (Artikel c) se vader - Willem Adriaan van Jaarsveld Vermeulen
- die spiesgooirekord van Namibie gehou het vir 'n periode van sestien
jaar.

2. Dat Danie (Artikel c) se broer - Gilliam Johannes Gerhardus (Gielie)

t Vermeulen - ook'n goeie sportman was.

t o Hy speel rugby vir:
- S.A. skole - as heelagter en kaptein.
- W.P, onder 20 - as heelagter en kaptein.
- Griekwalandwes en Vrystaat (Provinsiaal).
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F.

1.

. Hy speel krieket vir:
- Tydens die Nuffield week (vir drie jaar).
- Boland (Provinsiaal).

Dat die eerste interprovinsiale toernooi vir vrouerugbyspanne gehou is te
Port Elizabeth en wel uanaf 2002-08-05 tot 2002-08-09. Die Blou Bulle se
span sluit vir Denise Vermeulen in - ook as onderkaptein.

LIEF EN LEED

Mnr. Floris Nicolawus Vermeulen - Lid D21 - se eggenote Beaulah, is
oorlede op 2002-07-06.

Mnr. Johannes Petrus Vermeulen - Lid J13 - se eggenote Thelma
Veronica, is oorlede op 2002-09-02.

Me. Johanna Adriana Francina Vermeulen - Lid D11 - se skoonmoeder
Martha Maria Louisa is oorlede op 2002-05-08 in die ouderdom van 98
jaar.

"Hy saljou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie."
(Deut 31:8)

Mnr. Johannes Petrus Vermeulen - Lid J 15 - tree op 2002-07-06 in die
huwelik met Cornelia Margaretha Dixon.

Mnr. Louis Casper Vermeulen - Lid J30 - en sy eggenote Gerda se
dogter Leonie word gebore op 2002-06-18.

Mnr. Pieter Jacobus Fourie - Vriend J3 - en sy eggenote Nicolette
Shanna se eersteling - Matthew Peter - word gebore op 2002-06-19 en
gedoop op 2002-09-01.

Geluk aan almal - ook aan ouma Anna Susanna Fourie - Lid J2 - en oupa
Pieter.

Ons lief en leed kolom wil graag
onderlinge betrokkenheid uitbou.
publiseer.
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G. ADVERTENSIES

Gl. AKKOMMODASIE : PRINS ALBERT

KONTAK: John en Ansie Vermeulen
Tel: (023) 541 1903

NB. Lede van die Bond kwaliflseer vir 'n spesiale tarief.

ADMIAANN
SELF-CATERING ACCOMMODATION

PRINCE ALBERT
45 NUWE STREET

Fully fllrnished apartment. Accommodate 5 neople.
Bedding & loweis supplied.

TV. braai area & fully equipped kitchen
Tea. coffee and rusks provided.

- Adults: R75-00 per person per night
Children under { R5G00 per person per night

Kids welcome!
('onla{:l:
.lohn & Ansie Vormoulcn lel.: O2i-5,i1 I gO3
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G2.

DtE MEULENAAR
POSBUS 340, FONTATNEBLEAU, 2032

TELI 011-7937271

KOPIEE VAN VORToE UIToAWES I5 TE KOOP TEEN RlO PER KOPIE. PL{AS
U BESTELUIM By BOOENOE,IiDE ADRES. BETALINC 

^^oET 
U BESTELUING

VERoESEL.

G3. DIE BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILIE BIED DIE VOLGENDE
AANDENKINGS TE KOOP AAN:

G3.l DMNK ruYN}

Die etikette - op die bottels - vertoon die Bondnaam, Streekbyeenkoms
Gansbaai en die datum 2000-12-16117 (in kleur). Soortgelyke etikette vertoon
die streekbyeenkomste te Carnarvon, Pretoria en Carletonville. Prys R25 per
bottel.

U kan ook die etikette bestel en self op 'n bottel van u keuse aanbring. Etiket
alleen : R10 elk.

G3,2GLASE

Die glase vertoon die Bondnaam sowel as die Bondwapen. Dit is gegraveer op
die glase.

- 500m1 bierbeker
- 400m1(bier)glas
- 690m1 bierglas
- Witwynglas
- Rooiwynglas

R22 elk
R17 elk
R20 elk
R28 elk
R30 elk

Op die wynglase, verskyn slegs die woorde "Bond van die Vermeulen Familie".
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Plaas u bestellings by:
- lzak Vermeulen Tel. (01 1) 793-7271. Sel 082 921 0344.
- Johan Vermeulen Tel. (021) 553-1885.
- Anna Fourie Tel. 0533832vravir 2221.
- Johan Vermeulen Tel. (018) 468-1473. Sel 083 627 0573.

Het u al gedink aan Kersqeskenke vir Desember 2002?

G4. BOEK : THE VICTOR WTHIN

Vennrys na ArtikelA in hierdie nuusbrief.

' U kan die boek bestel by die Meulenaar en wel by bogenoemde adres of
telefoonnommers. Die koste bedra R1 10 en sluit pos- en hanteringskoste in.

Nog 'n ideale kersqeskenk!

H. ALGEMEEN

Lede word asseblief versoek om:

(i) Familie aan te moedig om ook lede van die Bond te word (slegs lede sal
geregtig wees om die beplande geslagsregister aan te koop en die
Bondwapen te gebruik).

(ii) Klein advertensies oor dienste wat uself/u bedryf aanbied in te stuur vir
publikasie. (Die diens is huidig gratis. Bestuur behou egter die reg om
die volume per uitgawe te beperk en om die advertensies te wysig
(verkort)).

(iii) Enige interessantheid aangaande die Vermeulen familie in te stuur vir
publikasie. (Bestuur sal weereens eie oordeel oor publikasie/verkorting
gebruik).

(iv) Ons webruimte te besoek vir verdere inligting oor die Bond.
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(v) Voorstelle in te stuur oor ondenruerpe ens. vir oorweging deur Bestuur.

(vi) Ons te voorsien van foto's (afdrukke), familiebybels en ander
gedenkwaardighede vir bewaring in die beoogde Vermeulen museum.

HARTLIKE VERMEULEN GROETE

D?t 8t577/?tR ?r4A Dre 8tW
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