
Elandsrand by die gebied potjiekos kompetisie (15-16 Mei). 
 Ons wag nou al lank vir die Gebieds potjiekos kompetisie en daar daag die geleentheid toe op. Die 
dag word gereël deur Kempton streek in samewerking met Kempton Sprite wat ook die hoof borg 
van die geleentheid is. Alhoewel daar net vier van die Gebied se streke teenwoordig was, was dit 
nogtans ’n aangename geleentheid Elandsrand het twee inskrywings gehad by name Hennie, 
Charmaine, Brian en Marlene met hul Bahrain se pot en Jannie met ŉ boere pot. Die kompetisie 
was nogal streng maar het in gooie gees afgeloop. 

Verskeie Elandsranders het ook ’n draai kom maak om die spanne te ondersteun, hallo te sê, te proe 
of net lekker te kuier. Die beoordeling het plaasgevind so teen 14:30 en soos met ons streek 
potjiekos kompetisie het Hennie, Charmaine, Marlene en Brian weer die kollig gesteel maar die 
keer het hulle,’n stappie verder gegaan en sommer ook ’n Belly dancer daar gehad, iets wat sekerlik 
nog nooit op enige potjiekoskompetisie gesien is nie.  Groot was die opgewondenheid toe hulle ook 
aangewys is as die wenners.  Hennie, Charmaine, Brian en Marlene, ons is trots op julle en nie eers 
die terugslag met die Gazebo kon julle spoed breek nie.                

“Well done Chaps and Girls” 

So terloops, die kompetisie is nou vir vier jaar gehou en daar is nog net een naam op daardie trofee 
naamlik ELANDSRAND wat dit al vier keer gewen het.  Dit is ’n groot rede om volgende jaar 
wanneer ons weer streek kompetisie hou net so ’n GROOT poging aan te wend by die geleentheid. 

Dankie, aan Kempton streek vir die aangename dag en Elandsrand vir die ondersteuning.       

Jannie en Alet Meyer 
  

 

 

 

 

Jannie by sy mooi 

gedekte tafel en 

besig om sy pot te 

roer. 

Die wenspan van Elandsrand, Brian, Marlene, Charmaine en Hennie saam met hulle “belly dansers” 


