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Gideon het op ’n plaas in die Bethlehem-distrik grootgeword. 
Hy het in 2001 aan Hoërskool Voortrekker in Bethlehem  
gematrikuleer en hy is in 2009 met Chantelle getroud en  
hulle het twee kinders, Mieke en Johan. 

Die feit dat hy op ’n plaas grootgeword het, maak dat  
landbou deur sy are vloei. Saam met sy passie vir mense  
en bemarking, was dit ’n uitgemaakte saak dat hy by die  
bemarking van landboumiddels betrokke sou raak.

Gideon het sy CropLife- en BASOS-kwalifikasie verwerf.  
Hy het ’n B.Agric-graad in Gemengde Boerderybestuur  
aan die Universiteit van die Vrystaat verwerf en daarna  
ook ’n Honneursgraad in Besproeiingsbestuur voltooi.

Sy loopbaan het in 2008 begin as landboukundige in die  
spesialiteitskunsmisbedryf in die bekende Sandveld aan die 
Weskus, met aartappels as sy fokuspunt. Hierna het hy  
teruggekeer na sy hart se punt, die Oos-Vrystaat. In 2015 het 
hy as landboukundige vir Omnia Kunsmis begin werk en later 
besluit om op sy eie te gaan met ’n agentskap vir Omnia.  
Hy werk hoofsaaklik met eenjarige kontantgewasse.

Dit is vir hierdie familieman belangrik om dinge saam met 
sy gesin te doen. Die wildtuin is een van sy groot liefdes en 
hy het ook ’n passie vir gholf. “Ek is baie bevoorreg om in die 
natuur te kan werk. Ek kan myself nie indink hoe ek anders 
sou kon werk nie.” vertel hy. 

Gideon is baie opgewonde oor die toekoms. “Ek dink daar  
lê ’n lekker tyd vir ons voor in landbou.” Uitdagings is vir hom 
belangrik en hy is voortdurend op soek na nuwes. “Dis nie in 
my aard om stil te sit nie en daarom soek ek die hele tyd vir 
nuwe geleenthede.” sê hy.

Volgens Gideon is dit baie belangrik om ’n oplossing aan 
elke kliënt te kan bied. “As ek voor ’n kliënt sit, wil ek  
my tas kan oopmaak en hom help. Dié gevoel sal altyd 
onbeskryflik lekker bly.” 

As deel van die Laeveld Agrochem-span, wil hy graag betrokke 
wees by elke kliënt se boerdery, daarom is voete op die plaas 
vir hom belangrik. Hy werk tans in die omgewing van Bethle-
hem, Warden, Reitz, Lindley, Petrus Steyn en Heilbron. 

Success is not a matter of chance, it’s a matter of choice!

Een van die hoekstene van Laeveld Agrochem se sukses is vennootskap. Vir ons is dit meer as net ‘n mooi woord.
Vennootskap is ‘n aksie wat ons deur dik en dun toepas; ‘n belofte wat ons nakom – van die eerste foonoproep tot
die laaste besoek.

Saam boer ons vooruit  - Farming together for success

LAEVELD AGROCHEM

AREA: Bethlehem en omgewing

Ons gekwalifiseerde landboukundiges, wat ondersteun word deur ‘n 
groot span tegniese spesialiste, het die kennis en kundigheid om met 
die volledige spektrum van gewasbeskerming, grondoplossings en 
plantvoeding die beste advies te gee. 

Laeveld Agrochem verseker opbrengs-optimalisering volgens elke  
produsent se spesifieke behoeftes.

AANBIEDING: Oes-beskerming, plantvoeding, presisiedienste

GEWASSE:  Mielies, sojabone, sonneblom, droëbone en aartappels


