
Liefste bruidegom, ek vreet jou op…. 
 
 
…lees die opskrif van ‘n baie interessante artikel oor die weduwee- of knopie-spinnekoppe in Suid-
Afrika. Hier is die link, maak dit oop, dit is die moeite werd om te lees. Wat ons oor knopiespinnekoppe 
moet weet is in hierdie artikel. 
 www.mieliestronk.com/knopiespin.html  
 
Oor weduwee- of knopiespinnekoppe is daar al baie geskryf, daar is letterlik honderde stories. Hier is 
my storie. 
 
Elke dag gooi ek my organiese kombuisafval in ‘n groot, swart plastiekhouer langs die kombuisdeur. 
Die houer met deksel staan ook langs die 48-kg gas bottel. 
 
Toe ek een oggend die deksel optel, sien ek die pragtige knopiespinnekop in haar splinternuwe web 
sit. 
 

                   
 
                    
Nadat ek my navorsings voltooi en uitgevind het, dat dit ‘n Latrodectus geometricus uit die bruin-
knopiespinnekop-kompleks is, het ek dit ver van die huis in die veld vrygelaat. 
 
Terug by die huis maak ek die swart houer leeg, trek nog so ‘n bietjie opkomende onkruidjies uit waar 
die houer staan en sien toe ‘n plat spinnerak op die grond. Ek soek die spinnekop, maar kry niks nie. 
Net by die onderste rand van die gasbottel is ‘n gat, waaruit van diesydrade kom. Ek kantel die bottel 
en sien daar m.b.v. ‘n flits drie netjiese eierkokonne van die knopiespinnekop in die geboë rand van die 
gasbottel.  
 

                

  3 kokonne onder die gasbottel                    kokonne met systekels                               spinnekopnimfies in die kokonnet net uitgebroei 
 
Hoekom vertel ek dit? 
 
Hierdie soort spinnekoppe kom dikwels in en om woonhuise voor. Die spinnekoppe hou van vog en 
van donker hoeke. Hulle bly graag in buite geboue, stoepe, onder die sitvlak van stoele, onder 



vensterbanke wat oorstaan, by toiletwatertenks agter of onder die tenk se deksel, by veeposte onder 
die swemmerkamer se deksel en, soos ek gesien het, onder ‘n gasbottel in die geboë rand. Dit is alles 
plekke, waar ‘n mens vat sonder om daaroor te dink. Gelukkig is die spinnekoppe nie aggressief nie, 
maar hulle wil ook nie gedruk word nie. 
 
“n Goeie kenmerk om hulle te identifiseer is die teenwoordigheid van twee of drie eierkokonne. Hulle is 
rond met systekels op, is dus nie glad-rond nie. En dan natuurlik die oranje-rooisandhorlosie-teken op 
die onderkant van die agterlyf. Daar moet mens maar fyn kyk, want daar is ander spinnekopspesies 
met ‘n soortgelyke teken, wat hulle seker gebruik as waarskuwing en selfbeskerming. 
 
Die Latrodectus geometricus is by verre nie so giftig as die soorte uit die swart-knopiespinnekop-
kompleks (wat nog nie in Namibië opgemerk is nie; dit kom slegs in die RSA voor). 

 
In bostaande tabel kan ons duidelik sien, hoe veel sterker die gif van die egte swart knopiespinnekoppe 
is teenoor die een wat hier voorkom. 
 
DUS:  Moenie bang wees nie! Hou net jou oë oop! 
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