
 

Januarie 2009 breek aan en sommige Klein Karoo Sawanate treksaam by die 

Calitzdorp dam vir die jaarlikse bundu kamp.  Dit is ‘n kamp waar luukshede 

soos woonwaens tuis bly en ons 

die ongerief geniet.  

 

Daar word hout gekap vir die lekker 

kuier om die vuur….,  

waar kan mens beter ontspan as langs 

water en deur in die vlamme van ‘n 

kampvuur te kan sit en kyk…,  
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‘n Groepie van die 

bundu kampers om ‘n 

lekker kampvuur….,   

 

 

kan julle die ontspanne 

atmosfeer aanvoel…?  

 

Van die jong manne het al van vroeg af begin 

visvang, die ander proefesionele vissermanne was 

ook van vroeg af al besig en vir ons almal gewys 

hoe dit gedoen word. 

 



 

Daar was ‘n paar wat 

avontuurlustig was en met ‘n nie 

so ‘n groot bootjie die dam 

aangedurf….., daar het ook 

ietwat van ‘n glips gekom…?  

 

Dan was daar ook geleenthede waar die 

innerlike versterk moes word, soos 

hier…….,  

 

 

 

 

 

 

Oom Pieter Vermaak, die organiseerder gaan na  

en maak seker of almal tervrede is….?  

 



 

Waar is die Vis arende wat 

so roep….,  Wens ek kan 

hulle sien…?  

 

Hier word gebrei, is daar dalk nog ‘n kleinkind 

oppad, tannie Pam…..? As ek die ding so kyk 

dalk ‘n dogterjie…!!!!  

 

 

Annette sê, lees is ook ‘n manier van rus 

tydens die bundu kamp. 

 

 

Ander geniet net om te sit en 

die natuur te bewonder…!!  



 

 

Oom Pieter wil van Charles weet hoe vorder 

die inweeg, onthou daar is moes ‘n 

kompetiesie aan die gang…!!!  

Dit is net kleintjies wat byt, 

Elize het gou die geheime 

mengsel vir die grootes gaan 

haal….!!!!  

Sommige was baie braaf, 

of ernstig oor die 

visvang…!!  

Daar was kere waar die lynne gekruis het, en is 

asem opgehou…..!!!!!!  



Daar word moes gesê, wie nie waag nie wen nie….!!!!  

 

Of is dit beginners geluk…????  

 

 

 

 

 

 

 

Daar moet gou gaan ingeweeg word, 

hoop nie ek is te laat nie….!!!!  

 

Daar was ook pryse, vir die grootste en tweede grootste vis, die kleinste vis, 

die meeste entoesiasme en die wat probeer ,  probeer het…..,  



 

 

Kan julle dit glo, die grootste man op 

die kamp vang die kleinste vis, ‘n hele 

30 gram……,  

Die span wat hard probeer het, of moet 

ons eder sê, gek geskeer het…..,  

 

 

 

 

 

 

Hulle wou ook , maar nie leer nie…,  

 

 

Gelukkig is ons veilig aan wal, al is 

ons nou effe nat, of wat sê, julle…?  



Die laaste aand breek aan en daar word gekuier en gesels, dit is moes waaroor 

samesyn gaan……!!!!!  

Vleis, rooster koek, waar kan jy nou 

lekkerder kry…..,  

 

Die groote wat weg gekom 

het…? 

 

Ou man wanneer gaan die kos reg wees.. ?  

Ek weet nie, dalk nog so ‘n rukkie….!!!  

 

 



 

Kom,kom julle moet nou gaar word,  die vrou is 

honger……!!!  

Dit sien jy ook nie sommer 

nie….!!!! Hi, Pam…!  

Soe…! So ‘n broodjie is vir 

jou warm…,  

Dan is daar die gene wat die volgende 

oggend energie gehad het….,  

Kom, mense die Argus gaan nie op 

hom laat wag nie…!!!  

 

So kom die bundu naweek ook aan sy 

einde, en lê 2009 voor….!!!!  


