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Artie Bester is ‘n passievolle mens. Hy het ‘n passie vir masjiene wat beweeg. 
Op ‘n werksdag is hy in beheer van AFGRI Equipment se werkswinkel in Bethlehem, waar 
hulle multi-miljoen randse John Deere-trekkers, -stropers en -spuite in stand hou en herstel.
 
Oor naweke kan jy hom op sy BMW 1200 GS-ysterperd op grondpaaie in die Vrystaat 
raakloop. Jy kan hom selfs agter die kontroles van ‘n ligte vliegtuig sien, want dié bekroonde 
tegnikus is ook ‘n gekwalifiseerde vlieënier met ‘n private vlieglisensie. Nog een van sy 
passies is die donkerrooi Ford Mustang in sy oprit.
 
Artie is al twee keer aangewys as die voorste John Deere-tegnikus in Suid-Afrika, maar soos 
hy sê, dit kom nie vanself nie. Dit verg harde werk, maar dit is waarop Artie floreer.
 
Artie het in 2001 aan die Voortrekker-hoërskool in Bethlehem gematrikuleer met onder 
meer metaalwerk en tegniese tekeninge as vakke. Sy voorliefde vir die tegniese dinge in die 
lewe het hy egter van sy pa, Japie Bester gekry, wat self ‘n knap tegnikus is. Japie het sy 
ambag in die destydse Lugmag gedoen en in 1981 by die landbou betrokke geraak. Artie het 
tydens skoolvakansies saam met sy pa plaasbesoeke gedoen en aan trekkers gewerskaf. 
“Artie het dikwels tussen die ou, vuil onderdele gespeel en smerig vuil geword, dan kom sê 
hy, ‘vandag het ek hard gewerk’, so asof hoe vuiler mens word, hoe harder het jy gewerk,” sê 
Japie. Hy is deesdae ‘n tegniese raadgewer by AFGRI Equipment wat help met die opleiding 
van jongmense om ook voorste tegnici te word.
 
Daar is ‘n wêreldwye tekort aan kundige tegnici en Artie sê die bedryf is lankal nie meer net 
vir grease monkeys nie. “Jy moet rekenaarvaardig wees. Die tegnologie is so gevorderd dat 
jy nie meer sonder ‘n rekenaar-agtergrond kan klaarkom nie,” sê Artie. Japie sê die 
tegnologie vorder deesdae so vinnig dat ‘n mens bykans deurgans opleiding moet 
ondergaan om aan die voorpunt te bly.

Artie raai jongmense wat ‘n passie vir meganiese dinge het aan om dit sterk te oorweeg om 
in dié sektor betrokke te raak. Hy sê ‘n goeie manier om weg te spring is om ‘n Nasionale 
Diploma (N-kwalifikasie) in meganiese ingenieurswese, dieselteorie of iets soortgelyks te 
voltooi. Wiskunde en wetenskap as skoolvakke is baie belangrik en ‘n goeie agtergrond in 
rekenaars is ononderhandelbaar met vandag se tegnologie.
  
Artie sê talle maatskappye, insluitend AFGRI Equipment, sal die regte kandidaat se opleiding 
finansier in ruil vir ‘n aantal jare diens daarna. Vir ‘n jongmens is dit ‘n gulde geleentheid, 
want jy ontvang opleiding en is dan verseker van ‘n pos met die suksesvolle voltooiing van 
die kurses.

Artie het die jaar na skool in Amerika op ‘n plaas gaan werk waar hy “vinnig groot geword 
het”. 
“Ek het die stroper gery, trekker gery, die bakkie gewas, die boer se kinders opgepas, basies 
alles wat ‘n régte plaaswerker doen. Dié ervaring is vir my baie kosbaar en ek sal dit vir enige 
jongmens aanbeveel,” sê Artie. 
Behalwe vir dié oorsese reis was Artie ook al in Duitsland by die John Deere-fabriek, 
Hongarye, dele van Suid-Amerika en het hy vir ‘n maand in Zambië gewerk. Die reise na 
Duitsland en Suid-Amerika was deel van sy prys om as die voorste John Deere-tegnikus 
aangewys te word. 
“Dit is goed om te reis. Mens kyk weer met ander oë na jou eie land. Ek is egter altyd bly om 
terug te wees, en ek is hier om te bly.” Artie woon steeds in Bethlehem saam met sy vrou, 
Anita en hulle twee kinders, die sewejarige Liam en die eenjarige woelwater, Liané.

Japie sê hy is baie trots dat Artie in sy voetspore kan volg en beskou die opleidingswerk 
waarmee hy besig is as deel van sy nalatingskap. “Jy moet besef dat die outjie wat jy vandag 
oplei, jou gaan verbysteek, jy is ‘n steppingstone vir hom, en daarin lê jou sukses.” 


