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Luiperds tem Badplaas se 
Rinkals 

Januarie 2010 
 

Wanneer Luiperds optrek na Badplaas-warmwater 
bron is daar altyd ’n verrassing of twee.  Badplaas 
is ’n gewilde saamtrek vir Luiperds.  Dit is ’n prag-
tige oord met vele dinge vir die kinders (van 
welpie tot ou-baarde) om te doen.  Saamtrekke 
word ook gekenmerk deur reën, vra maar die an-
der as jy my nie wil glo nie.   

Luiperds is ‘n groep vriende wat graag saam 
mekaar staan gedurende ‘n saamtrek.  Dit dra by 
tot  samehorigheid gedurende die saamtrek. 

 
Die Bos(ch)-kamp was ‘n pragtige voorbeeld 

van saamstaan.   
 

Ons is verder bevoorreg om amper met elke saam-
trek gaste saam te neem.  As deel van ons lede 
werwing word gaste saamgenooi, nie om hulle 
“uit te kyk” of hulle by ons sal inpas nie maar om 
SAWA as organisasie en manier van kamp aan 
hulle bekend te stel.  Hulle word genooi om aan 
te sluit indien ons manier van doen vir hulle aan-
neemlik is.   

As ons na Luiperds se groei kyk is daar baie wat 
van SAWA Luiperds se manier van doen hou!!  
Ons wil graag lede uitnooi om hulle gaste saam te 
neem na saamtrekke sodat hulle op ‘n praktiese 
manier aan ons organisasie bekend gestel kan 
word 

 
Phillip besig om ons gaste te bedank vir hulle 

aandeel in die sukses van ons saamtrek 

Saterdagmiddag is geken-
merk deur Luiperds se 
optog na die rinkals.  Wat 
nogal interressant was, 
was die aantal Luiperds 
wat net vir die “onder-
steuning” aan die optog 
deelgeneem het.  Ek was 
nogal verbaas om hierdie 
“ondersteuners” op die 
rinkals te sien.  Ons wen-
ners van die tem sessie 
was Rina en Pieter vir 
hulle “indruk”-wekkende 
manier wat hulle hul 
koppe onder die water ingedruk het.  Wollie was 
ook ’n goeie kandidaat om hierdie 
“indruk”wekkende kompetisie te wen.  

 
 Ons Ou-baarde het  nogal beindruk en vir die jon-

ges ‘n voorbeeeld te stel van hoe om ‘n rinkals te 
tem.  Oom Willem & oom Jan, hoop nie julle hou 
beserings oor van hierdie temmery nie 

 
Luipers se Ou-baarde wys die Rinkals wie is 

baas 

Soos alle ander saamtrekke is daar lekker gekuier 
maar Boekevat het ‘n integrale deel van ons 
saamtrek uitgemaak.  Boekevat is deur myself en 
Francois Storm waargeneem.  (Al was Francois 
16 minute laat).  Indien daar enige van julle is wat 
geroepe voel om deel te hê aan die voorgaan 
gedurende boekevat kontak ons gerus. 

 
 

Luiperds besig om eer te bewys aan ons 
Skepper 

Rina & Pieter met 
hulle pryse  
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Luiperds hou van kamp.  Hierdie stelling word 
bewys deur die 70 Streeksaamtrekke en 25 Alge-
menesaamtrekke aansporingsplaatjies wat aan 
Francois & Rina Storm en Hannes & Connie Sny-
man oorhandig is. 

Ontvangers van 70 Streeksaamtrekke  
aansporingsplaatjie Francois & Rina Storm 

 
Met die afsluiting het die 2 Musketiers wat gekamp 

het bewys dat al staan hulle so half eenkant weet 
hulle wat se sondes die ander pleeg.  Van Oom 
Jan se waslap in die dames badkamer tot by die 
“predikant” wat 16 minute laat was. 

 
Wat ek egter nie kan verstaan nie is waarom geen 

een van die gaste uitgesonder is vir die gesogte 
Vlak...vark toekenings nie.  Die Wolmarans gesin 
het so hard “gewerk” vir hierdie gesogte toeken-
nings. 

 
 

Ontvangers van 25 Algemenesaamtrekke  
aansporingsplaatjie Hannes & Connie Snyman 

 
Ons het goeie nuus ontvang dat dit goed gaan met 

Elna Rautenbach wat gedurende die saamtrek 
siek geword het.  Elna, van ons kant af wens ons 
jou ‘n spoedige herstel toe. 

 
 
Andre Swanepoel 
 
 
 
 
 
 
 

Die Sondaars met hulle “swaar verdiende” 
pryse 
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Rinkals temmery was 
groot sports 


