
Luiperds Kampnuus: 
 
2012 word op ‘n hoë noot by Badplaas 
afgeskop, 27-29 Januarie 2012.  
 
Luiperds en Badplaas het al  deur die jare si-

noniemgeword. Die saamtrek is deur 20 Lui-
perdgesinne en sewe gaste bygewoon. Ons was 
ook bevoorreg om ons nuutverkose gebiedsvoor-
sitterspaar,Lance en Retha Batts, te kon ontvang. 
Hierdie was dan ook Lance se eerste ampte-
like“openbare optrede” vandat hy as gebiedsvoor-
sitterverkies is. 

Die kieriebrigade is hierdie keer deur myself en 
Vinkie asook Johan en Lizinda de Kock voor-
gespring. Ek het werksverpligtinge in Komatipoort 
en Nelspruit gehad en toe word Vinkie,Johan en 
Lizinda “verplig” om vanaf Donderdagoggend af 
al te kamp.  Ons is egter voorgespring deur ’n 
ander pensionaris, naamlik Hennie en Dorea Bur-
ger, wat sommer al Woensdag vir hulle ’n plekkie 
gaan uitsoek het. 

Vrydagaand na boekevat en verwelkoming van ons 
gaste het ons rustig saamgekuier en ons energie 
bymekaar gemaak vir Saterdag se aktiwiteite.  
Saterdag is afgeskop met boekevat deur Francois 
Storm waarna ons ‘n baie suksesvolle kringontbyt 
gemaak het. Ons moes egter aan ons gebieds-
voorsitter verduidelik dat ‘n mens eiers eers uit 
die dop haal voordat jy dit kan bak.   

Dit was nogal verblydend om die Kieriebrigade 
weer in aksie te sien. Jan Lombard, Willem Brox-
hamen nattuurlik die verlore "seun", ek bedoel 
oom, Johan Swanepoel het hulle tradisie voortge-
sit en bietjie gaan wandel soos dit oompies van 
hulle ouderdom betaam. 

Saterdagmiddag is almal uitgedaag om die rinkals 
te gaan aanpak. Dit was voorwaar  ‘n saamstaan, 
of was dit nou sit, van die natstegehalte. Luiperds 
het beslis as die oorwinnaars van hierdie saamsit-
tery uit die stryd getree. Dit is ’n voorreg om as 
kampkommandante op te tree gedurende ’n 
saamtrek waar die aktiwiteite so goed ondersteun 

word. Nadat ons die rinkals ’n les geleer het, was 
ons reg vir die volgende uitdaging, die potbrood-
bakkompetisie. Die manne en vroue het gebak 
dat die potte oorloop.  Ons is getrakteer op 14 
verskillende potbrode omsaam ons braaivleis te 
geniet. Daar was soetes, soutes, met goete en 
sonder goete. Marietjie en Dirk het ’n moeilike 
taak gehad om die beoordeling te doen. Elaine 
Venter was die wenner met haar tradisionele pot-

Die voorbereiding vir die broodbakkompetie-
sie het met streng geheimhouding plaasge-

vind. 

Die resultaat het gesorg vir ‘n gesmullery uit 
die boonste gestoeltes. 

Agbare gebiedsvoorsitter, Lance Batts,  
probeer eiers in die dop bak? 

Kieriebrigade: Willem Broxham, Johan Swane
-poel en Jan Lombard in aksie. 



brood. 
Luiperds is bevoorreg om met elke saamtrek gaste 

te ontvang. Ons saamtrek is bygewoon deur nie 
minder as ses-nieSAWA gesinne en natuurlik ons 
eregaste Lance en Retha Batts. Ek wil elkeen van 
julle uitnooi om met elke saamtrek ’n nuwe gas 
saam te bring, so kan ons hulle aan die SAWA-
manier van kamp voorstel. 

Johan Opperman het Sondagoggend die erediens 
op sy besondere manier gelei en daarna het die 
sports begin.  Julle sal opmerk dat daar dotjies 
tussen vlak en vark op ons vlak….varkplaatjies  
is. Hierdie is met opset oopgelaat sodat die vlak 
van "varkwees" gegradeer kan word. Elmarie Op-
perman het dan ook hiervan gebruik gemaak en 
party vlak...varke hoër gegradeer as ander.  Tot 
groot prêt van almal, veral Francois Storm. Om sy 
woorde aan te haal “Varkies uitdeel gaan nooit 
weer die-selfde wees nie”. 

Ons wil graag welkom sê vir Peet en Elaine Venter 
sowel as Renier en Chanelle Venter wat vanaf 
Oosvaal by ons aangesluit het. Ons is bly dat julle 
besluit het om by die Luiperds in te skakel. Vir die 
meeste van ons is julle ou bekendes en ek glo 
julle het reeds julle voete gevind.  Dit is ook ’n 
voorreg om nuwe Sawanante, Hannes en Belinda 
Campher en hulle seuns by ons te verwelkom, 
hoop julle gaan elke saamtrek terdeëgeniet.   

 
Dankie aan elkeen wat bygedra het om die saam-

trek LEKKER te maak!! 
 
André Swanepoel 
 

Luiperds verwelkom altyd gaste by ons saam-
trekke al is party nog in hulle nagklere. 

Die eerste opgegradeerde Vlak….varke.  

Ons gebiedsvoorsitterspaar Lance en Retha 
Batts.  

Nuwe Sawanante Hannes en Belinda Campher 
en hulle seuns. 

Peet en Elaine Venter sowel as Renier en 
Chanelle Venter wat vanaf Oosvaal by ons 

aangesluit het.  



 

Saterdagmiddag het almal, oud en jonk, gaan rinkals ry.  Vinkie het gesorg dat almal, toeskouers en 
deelnemers ,van voldoende padkos voorsien was. 

Die naweek se trofee wenners was geen verrassing nie.  ”Johan en Hettie ons glo die droogte is 
nou gebreek en sien daarna uit om julle weer elke saamtrek met ons te hê” 

Ian en Maryke Storm het hulle plaatjie vir 40 
streeksaamtrekke ontvang.   

Marietjie stuart het gesorg vir die musiek by 
ons kampvuur 


