
’n Leeftyd se bekruip is ’n bundel verhale vol humor en avontuur. Dit gaan 
oor die te-voet-jag van kleinwild tot grootwild en strek oor verskillende 
lande en kontinente heen. 

Dit gebeur nie aldag dat ‘n boer ‘n boek publiseer nie. Maar Dawie 
Strauss is nie ‘n gewone boer nie. Hy is ‘n boer én ‘n skrywer, ‘n jagter én 
’n bewaarder. 

‘n Boek wat op jou bedkassie of leunstoel, op jou see-handdoek of tydens 
jou vliegtuigrit op jou sal wag en sal sorg vir ‘n lekkerlees-avontuur. Sterre 
en kampvuur. Vriendskap en heimwee. Die bos róép… 

***

‘n Leeftyd se bekruip is a collection of stories full of humor and adventure. 
It is about hunting, from the smallest animal to the huge ones, over 
various countries and continents.

It doesn’t happen everyday that a farmer publishes a book. But Dawie 
Strauss is nog your average “boertjie”. He is a farmer ánd a writer, a hunter 
ánd a conservationist.

This book asks to be read – wherever you are. It is a reading adventure 
with stars, bonfires, friendship and nostalgia. The bush is calling…

’n Leeftyd se bekruip gaan oor die te-voet-jag van kleinwild tot 
grootwild en strek oor verskillende lande en kontinente heen.  En 
dit gebeur nie aldag dat ’n boer ’n boek publiseer nie. Maar Dawie 
Strauss is nie ’n gewone boer nie. Hy is ’n boer én ’n skrywer. Hy 
is ’n jagter én ’n bewaarder.

Die bos is ’n mini-kosmos propvol lewe. Rooihase wat soos 
óú getroudes stry en baklei. Ribbokke, koedoes, gemsbokke, 
waterbokke, grysbokkies, bu� els, vlakvarke, blouwildebeeste, 
rooijakkalse, draaijakkalse, maanhaarjakkalse, miershoopkatte, ’n 
hamelstert, ’n sakwurmpie, springhase, dassies, patrysies, kiewiete, 
tarentale, bos-voëltjies, olifante en  seekoeie. Almal hoofakteurs 
in ’n drama wat elke dag in die bos afspeel. Sterre en kampvuur. 
Vriendskap en heimwee. Die bos róép.

In ’n Leeftyd se bekruip word die leser deel van ’n avontuur wat 
oor vyftig jaar en oor verskillende kontinente strek. In hierdie 
boek word daar nie gespog nie. Daar word bekruip. En daar is 
nederigheid en dankbaarheid as die jagekspedisie geslaagd was.

Hierdie dertig verhale is vol afwagting en spanning. Die 
leser word as’t ware sáámgevat en ingetrek in die spanning van 
kilometers en kilometers ver stap en stáp en stáp tussen bosse of 
in woude.  Ingetrek in die wegkruip agter miershope en duine en 
rotse.  Die leser word amper déél van die voorlê, die bekruip, die 
wág, die paraatwees. En uiteindelik die sukses wat behaal word.

Natuurlandskappe wissel gedurig en dit speel voor jou oë af 
soos ’n natuurprogram op televisie wat jou na ver en onbereikbare 
plekke neem. Dis ’n boek met raak beskrywings. ’n Lekkerlees-
boek.

’n Leeftyd se bekruip is ’n boek vir oud en jonk. Dis ’n boek vir 
voorlees of vir self-lees. ’n Boek wat op jou bedkassie of leunstoel, 
op jou see-handdoek of tydens jou vliegtuigrit op jou sal wag en 
sal sorg vir ’n lekkerlees-avontuur.
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Dawie Strauss is ’n boer en ‘n skrywer van die Oos-Vrystaat. Hy is ook ’n passievolle jagter 
en hy glo dat ‘n volhoubare vorm van jag ‘n positiewe bydrae tot bewaring lewer. 

’n Leeftyd se bekruip is eintlik dagboekstories wat gelei het tot hierdie boek. Dit is die 
resultaat van ‘n dagboek wat hy deur die jare van sy jagekspedisies gehou het. 

Met hierdie bundel verhale vat die skrywer die leser saam op sy jagspore. Van ‘n dassie tot 
‘n buffel en ‘n olifant. Van sy kindertyd tot oudwordtyd se jag. ‘n Hele leeftyd se jagstories 

Vyf dekades van bos-stories en woud-stories, haak-en-steek-stories, bekruip-stories, benoude-
stories, triomf-stories, kampvuur-stories, vriendskap-stories en sterre-stories.  

Dawie Strauss is a farmer and writer from the Eastern Free State. He is also a passionate hunter, who believes that 
maintainable hunting can contribute to conservation in a positive way.

‘n Leeftyd se bekruip is actually a diary that turned out to be a storybook. It is the result of a diary he kept about his 
hunting expeditions.

Dawie takes the reader with on his hunting traces. From a dassie to a buffalo, to an elephant. From childhood up until 
his older years. A life of hunting stories.

Five decades of bush stories, stalking stories, anxious sotires, stories of triumph, bonfire stories, friendship stories 
and star stories.

• BOEKBEKENDSTELLINGS IN HOOFSTROOM GEDRUKTE MEDIA

• WYE BEKENDSTELLING OP FACEBOOK, INSTAGRAM EN ANDER SOSIALE MEDIA

• BEKENDSTELLINGS OP DIE ONDERSKEIE RADIOSTASIES

• REKLAME DEUR DIE SKRYWER 
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