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Luiperds kuier alweer by  
Badplaas  

 
Badplaas kamp is altyd baie populêr, so 18 Luiperd 

waens en vier gaste waens het opgetrek vir die 
naweek te Badplaas.  Na aankoms en nes skrop 
het Lourens en Johan Opperman die wors begin 
braai vir ons worsbrode.  So saam met die R3 
kleingeld!  Ons het nie drierandnote kleingeld ge-
had nie, danksy André het ons ‘n goeie wins ge-
maak. 

 
Vir eens het die weer op Badplaas lekker saam 

gespeel en ons met lieflike sonnige dae begroet. 
Weens die groot rugby op die agenda vir die mid-
dag het ons niks anders beplan as om rond te sit, 
en te eet en die wat kans gesien het vir die 
swembaddens het daar ‘n draai gemaak.  Ons het 
ook die middag se saambraai vervroeg om dan 
betyds te wees vir die groot rugby. Oom Jan het 
ons mos bedag gemaak op voëls, so almal was 
op die uitkyk vir hulle en ‘n hele paar verskil-
lendes was “gesnappereer”, so oom Jan jy het 
werk op jou hande om almal te identifiseer. 

 
Die weer het nog steeds gehou en ons kon in 

lieflike sonnige weer ons afsluiting hou.  Na ‘n 
afsluitingsdiens deur “dominee” Opperman het 
die PRYS uitdeling in goeie gees gevolg.  Johan 
Swanepoel het die Mieta verower vir sy kosmaak, 
skottelgoed was en geskroppery, die arme siek 
Hettie kry nie eens kans om te herstel nie dan 

voer hy haar alweer met die volgende goeters.  
Vinkie het die Windpomp gewen vir haar groot 
droogte.  Om nie eens ‘n wyntjie saam met 
skoonsus te drink nie is onaanvaarbaar.  Die 
groot Vark is aan dominee Opperman toegeken 
omdat sy wa se snor op soek is vir die hoeveelste 
kamp nadat hy dit gebêre het.  Ook geluk aan al 
die ander wenners van KLEIN varkies, julle het 
rêrig hard gewerk om dit te verdien. 

 
Na die prysuitdeling het die gewone roetine gevolg 

naamlik: ontbyt maak, oppak met ‘n swaar 
gemoed, almal om jou groet en dan huiswaarts 
keer. 

 
Lourens en Susan Oosthuizen 
Johan en Emarie Opperman 

En daar was die brawes en die minder brawes 
Wa my koenne? 

Ons Gaste 

Johan aan die WOORD 



Johan Swanepoel is aangewys as die flukste 

Jan & Antionette Lombard is baie gelukkig 
met hulle 30 Streek toekenning 

Die Mosterts was nogal verbaas oor hulle 25 
Algemene saamtrek toekenning 
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Susan is hard aan die verduidelik hoekom die 
predikant die grootste Vlak….vark is 

Susarie Pienaar en haar seuns het hul 20 
Streek toekenning ontvang 

Vinkie wat maak jy met die windpomp? 

Storm se Biermanne Sal my leer om my kitaar by die huis te los! 


