
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die eerste 100+ Saamtrek  was in 1995 
by die Joos Bekker kampterrein in 
Pretoria.  Die doel was om 'n saamtrek 
aan te bied vir enige sawanant wat op 
daardie datum van die saamtrek 100 
algemene saamtrekke het of daardie 
mylpaal reeds bereik het.  Almal sou 
lekker vir die naweek saam kuier sonder 
om enigsins na enige streek te verwys.  
Die Vrydagaand sou daar iets te ete vir 
almal wees.  Die Saterdag iets doen wat 
almal saam kon geniet en die aand 'n 
saambraai met 'n verskeidenheidskonsert 
waaraan almal kon deelneem.  Die 
Sondag 'n gewone erediens met 
kampafsluiting en daarna 'n 
gesamentlike brunch.  Daarna nog 
lekker saam kuier en dan oppak en 
huistoe gaan.  Elke gesin het ook 'n 
aandenking vir die naweek ontvang. 
 
Met die Saterdagaand se funksie word 
dan ook die 100+ baba(s) aangewys, dit 
is nou die gesin(ne) wat op die saamtrek 
100 algemene saamtrekke het of wat die 
kortste gelede by 100 mylpaal uitgekom 
het.  Vir die man en die vrou word elk 'n 
seremonieële doek en borslap aangesit 
met 'n fopspeen ('n groot suiglekker 
dummie) in die mond.  Alles moet dan 
gedra word na die Sondag se erediens en 
die afsluiting daarna. 

Vanjaar was ook geen uitsondering nie.  Die 100+ was 
nie nasionaal aangebied nie, maar 'n inisiatief van 
Gebied Jakaranda.  Na die 2011 Nasionale 100+ 
Saamtrek by Monateng is dit afgeskaf maar het vanjaar 
weer herleef met groot entoesiasme.  Vanjaar se venue 
was die Kaia Manzi kampterrein, by Bronkhorstspruit 
dam.  Ons het bietjie ‘nag’ op die N14 gehad tussen 
Krugersdorp en Pretoria met die een baan wat gesluit is 
vir padwerke en óm Pretoria was daar 'n ongeluk op die 
N1 in die regter baan, met die gepaardgaande verkeer - 
chaos. Die rit na die kampterrein was 45 minute langer 
as wat dit Sondag terug geduur het. 
 
Vrydagaand was daar lekker jaffles en om die tonka’s 
gekuier.  Saterdagoggend boekevat om 09:00, met 'n 
gesamentlike ontbyt.  11:30 het almal vertrek na die 
beeldhouer Anton Smit, se atteljee’s en uitstal ruimte.  
Nogal 'n belewenis om met 'n beeldhouer te gesels en te 
hoor wat al die jare sy passie is.  Saterdagaand 'n lekker 
saambraai met die pap-en-vleis op die huis.  Met die 
aand se funksie is die Oosrandia Gebiedvoorsitterspaar 
aangewys as die babas met die gepaardgaande 
seremonie.  Sondag was die erediens en kampafsluiting 
met die gesamentlike brunch.  Daar is nog 'n bietjie 
lekker gekuier en toe opgepak. 

Dit was baie lekker om mense wat jy lanklaas gesien het weer te sien en om heelwat nuwe 
vriende te maak.  Daar was 29 waens vir die naweek verteenwoordig uit 4 Gebiede:  
Oosrandia (11), Oos Transvaal (3), Jakaranda (14) en Goue Weste (1). 
 
Die gedagte is om volgende jaar dit weer Nasionaal aan te bied en 'n ander Gebied 'n beurt te 
gee as gasheer. 

Hier staan Johan by ‘n beeld deur Anton 

Smit van R1. 35 mil  


