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    MEESTER MOL SE SKOOLTAAK 

   DIE SEEKOEI 

 
 

Lallie se nuwe maat, Hettie, is ‘n seekoei (alhoewel Meester Mol die 

outydse spelling van “zeekoei” verkies).  Die Engelse woord, 

“hippopotamus”, is ‘n lang Grootmens-woord.  Daarom praat die 

meeste mense sommer van ‘n “hippo”.  Dis afgelei van die 

oorspronklike Grieks, wat rivierperd beteken.  Oulik, né? 

 

En die wenner van “DIE GROOTSTE SOOGDIER TER WêRELD” is: 

 

1.  LIGGAAMSBOU 

       1.  Walvis 

Hettie is nou wel ‘n skaam,           2.  Olifant 

vriendelike seekoei, maar die          3.  Renoster 

res van haar soort is van die          4.  Seekoei 

gevaarlikste diere in die natuur.          

 

En wie kan hul kwalik neem?  Hulle is dan byna uitgewis deur jagters 

wat agter hul vleis en tande is.  Die gemiddelde seekoei kan tot 3 ton 

weeg (dit is 3 000 kilogram) en kan 1.5m hoog staan.  Hulle het bykans 

geen hare op hul lyf nie en hul kort beentjies lyk soos boomstompe.  

Maar moenie hierdeur geflous word nie: ‘n seekoei kan oor kort 

afstande maklik vinniger as ‘n mens hardloop.    Hulle kan selfs onder 

die water hardloop! 
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Die mees kenmerkende eienskap van ‘n 

seekoei is sy enorme mond en tande.  Dis 

juis die ivoor van die tande wat baie geld 

werd is.   

 

Seekoeie het egter baie klein oortjies en 

dis gewoonlik die enigste gedeelte van 

hul liggame wat bo die water uitsteek.   

 

Vandaar die idioom:  “Dis maar net die oortjies van die seekoei”.  Dit 

beteken dat ons net ‘n klein deeltjie van ‘n baie groot probleem sien of 

verstaan. 

 

2.  HABITAT 

 

‘n Habitat is die plek waar ‘n dier gewoonlik woon.  Seekoeie kom net 

in Afrika voor.  Hulle woon naby water wat nie te diep is nie, soos 

riviere en mere (dis net Hettie wat in ‘n plaasdam woon).  Seekoeie 

was ook eens volop in die Egiptiese Nyl.  Hieronder is ‘n Egiptiese 

beeldjie wat ongeveer 1500 jaar V.C. (voor Christus) gemaak is.  Dis 

baie oud!  Selfs ouer as Ouma en Oupa… 
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3.  GEDRAG 

 

Seekoeie is watergebonde (sjoe, nog ‘n Grootmens-woord) wat beteken 

dat hulle altyd naby water moet lewe.  ‘n Seekoei spandeer omtrent sy 

hele lewe binne die water:  vanaf geboorte tot gevegte met ander 

seekoeie en voortplanting.  Die water hou hul liggame koel en verhoed 

dat hul vel uitgedroog raak.  

 

‘n Seekoei is ‘n herbivoor, dus eet hy hoofsaaklik net plante.  En ‘n 

seekoei is die liefste vir kort grassies (soos die gras wat rondom Hettie 

se plaasdam groei).  Seekoeie verlaat die water snags om tot vyf ure 

lank gras te kou (nes ‘n regte koei).  Hulle is nogal gulsig en kan maklik 

68 kg se gras op ‘n slag vreet! 

 

 

 

Aangesien hulle soveel tyd in die water spandeer, is seekoeie baie rats 

onder die water.  Volwasse seekoeie swem nie eintlik nie, maar stoot 

hulself weg van die rivier se bodem en dryf hulself dan aan deur die 

water.   

 

Jonger seekoeie swem meer dikwels en skiet vorentoe deur met hul 

agterbene te skop.   
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4.  OULIKE FEITE 

 

 ‘n Seekoei kan 3-5 minute onder die water bly voor hy na die 

oppervlak moet kom om asem te skep.   

 Hulle kan selfs in hul slaap kort-kort asemskep sonder om wakker 

te  word! 

 Daar is twee soorte seekoeie:  die gewone en die dwerg seekoei.   

 ‘n Wyfie is ‘n seekoeikoei. 

 ‘n Mannetjie is ‘n seekoeibul. 

 Die wyfie is vir 8 maande dragtig met haar kalfie. 

 Die verkoop van seekoei vleis en ivoor is onwettig. 

 Die seekoei se vel produseer sy eie sonblok!  Die vel vervaardig ‘n 

rooikleurige afskeiding wat ultraviolet strale absorbeer.  Die 

oumense het gedink seekoeie sweet bloed, maar jy weet nou van 

beter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meester Mol het die meeste van die inligting en prentjies by www.wikipedia.org gekry.  Ouers moet 
asseblief self toesien dat hul kinders inligting vanaf ‘n betroubare bron aanhaal.  Meester Mol 
aanvaar geen verantwoordelikheid vir lui kinders of kwaai onderwysers nie…  

 


