
 

 

 

 

 

 

 

Dwarswegstrand bly maar een van Klein Karoo se gewildste oorde om te kom ontspan vir „n 
naweek! So is dit ook nie anders nie en heelwat “ywerige” kampeerders begin al van Dinsdag af 
by die oord opdaag!  Self ons Sekretaresse “loop” weg van die huis om rustig langs die see te 
gaan ontspan terwyl die arme Voorsitter maar op sy eie moet swoeg!  30 lede en 4 besoekers kom 
geniet die rustigheid by die see. 

 

Die pragtige sonsondergang en kinders wat 
heerlik op hulle skopfietsies speel! 

 

 

 

 

Johan en Brian ontspan rustig terwyl hulle 
wag vir die gebruiklik bestuursvergadering 
om te begin. 

 

 

 



“Oupa Leon” 
smeer sonbrand 
room aan klein 
Jessica se 
gesiggie!  

→Brian voor sy 
woonwa! 

 

 

Louis Fivaz 
aan die 
woord oor 
sy pot! 

 

 

 

Carli Nordje en Leané Moore by Carli se pot! 

 

 

 

Die beoordeellaars skep, kyk, en nou vir 
die proeslag aan Louis en Marie Fivaz se 
pot! 

 

 

 



Johan Grobler het behoorlik tafelgedek vir 
hierdie kompetisie! 

 

“Nevermind” die Cholesterol – ons drink maar 
net „n ou pilletjie sê Thinus, terwyl hy aan die 
lekker vet skaapstertjie weglê! Manne, dis 
lekker!!!! 

 

Johan en Loret Grobler met die Potjiekos 
trofee wat hulle gewen het.  Sy 
Volstruisnek en murgbeen potjie is deur 
ons beoordeellaars, Charmaine Deacon 
en Chantelle Grard aangewys as die 
wenner met Karl-Heinz en Sonette se 
Springbokboud in Rooiwyn in die 
tweede plek en Thinus van Rensburg se 
Skaapstertjie pot in die derde plek. 

 

 

Klasie en Rina Koekemoer het 160 
Streeksaamtrek aansporing tydens die naweek 
behaal. 

 

 



Hendrik en Retha Strampe – „n grootte!  200 
Streeksaamtrekke aansporing. 

 

Etta de Villiers 
behaal 90 
Streeksaamtrekke 

 

 

 

 

 

 

Jacques, Marisca en Carli en Joey Nordje het ook aansporings ontvang wat tydens die AJV 
toegeken is. 

Charles en Pam Moore het ook AJV toekennings by die saamtrek 
ontvang. 

Johann Coetzee het 
namens Klein Karoo 
die trofee vir beste 
vordering van „n 
nuusbrief by die 
Kongres in ontvangs 
geneem en aan 
Sonette oorhandig! 



Dit was „n “hennepartytjie” onder die tent! 

En die manne en vroue het ernstig Rugby gekyk! 

 

Die Voorsitter en Louis en die 
horing!!!!! 

 

 

 

 

Maryke maak seker dat alles nog “reg” is met Thinus se pot!  
Hy het “verdwyn”???? 

Pieter Vermaak, wenner van visvang kompetisie! 

 

 



Kobus en Elsa Engelbrecht – ons 
kampkommandante vir die naweek met 
boekevat. 

 

 

 

 

 

Daar word lekker gekuier so agter die 
woonwa!!! 

 

 

„n Trotse ouma Pam en Samantha met die 
nuutste kleinkind. 

 

 

Baie dankie aan Kobus en Elsa wat opgetree het as ons kampkommandante vir die naweek.  Tot 
ons volgende saamtrek...... 


