
Luiperds Kampnuus: 
 
Soetdoring 
21-23 Februarie 2014 
 
Was dit nou ’n kamp in die Bos of in die Stad? 

Maak nie saak nie, Luiperds en Suid-Oos het we-
er lekkerrrrrrrr gekamp!!!!!!!!!!!!!!!  Vrydag 21 Feb-
ruarie 2014 arriveer die eerste van 10 
woonwaens op Soetdoring Vakansieplaas waar-
na die ander eers later die middag so stuk-stuk 
aangekom het. So tussen die reën en sonskyn 
het ons almal opgeslaan. Ans en Phillip het met 
die “Boswaentjie” kom kamp omdat hulle bang 
was vir die grondpad na die oord toe. Die grond-
pad was op die ou end toe nie te sleg nie en glo 
dit as julle wil, Ans het sonder ’n blouoog op-
geslaan.  Op die einde het daar 10 Luiperds, 3 
Suidoosters en 2 Elandsranders saamgekamp. 
Jannie en Alet Meyer van dagbestuur het saam 
gekamp. Dit is onbeskryflik lekker om so in die 
natuur saam met ons Sawa vriende en familie te 
kon kamp. Dit was gewis weereens ’n baie lekker 
kamp. Daar was toe altesaam 4 welpies en 4 wel-
pie gaste maatjies teenwoordig.  Om 18:30 is 
daar soos gewoonlik eers boeke gevat, gegroet 
en gekuier asof ons mekaar ‘n jaar laas gesien 
het. Koos en Rina Gunter, Francois en Rina 
Storm het saam met Peet en Elaine Venter opge-
tree as kampkommandante en glo my dit was ’n 
maklike taak aangesien die ouens wat saam 

gekamp het nie regtig ons dienste nodig gehad 
het nie.  Dus vriende, die kamp was  uitmuntend! 
Vrydagaand het Peet, Francois en Koos Gunter 
die groep bederf met “Sedoos Bunny Chow’s” 
waarna almal maar vroeg gaan inkruip het a.g.v. 
die eendeweer. 

 Saterdagoggend het ons soos gewoonlik die dag 
met boekevat begin, die program vir die dag be-
spreek en daarna het die kampkommandante 
weer die groep bederf met ontbyt so uit die plaas 
kombuis uit, amper soos die WIMPY sin, net baie 
lekkerder!!!!!!!! Na ontbyt het elkeen sy eie ding 
gedoen. Saterdagmiddag is daar fluks gewerk en 
die manne het elkeen ’n potjie gemaak (almal 
behalwe André en Francois) waarna ons lekker 
saam geëet en bietjie om die kampvuur gekuier 
het. Party het toe maar sommer op die radio na 
die rugby wedstryde van die naweek geluister.  

Sondagoggend het ons gou boeke gevat waarna 
daar afsluiting gehou is. Die kampkommandante 
het toe weer ’n ontbyt aanmekaar geslaan en 
almal het vir oulaas lekker geëet voordat daar 
weer opgepak is om huiswaarts te keer. Aan 
almal wat saam gekamp het sê ons baie dankie 
vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit was voor-
waar ’n lekker kamp, julle mag maar weer so 
maak.  

 
Francois Storm 
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Ons profesionele kampers Johan en Het-
tie Swanepoel (40 Streeksaamtrekke) en 

Francois en Rina Storm (100 
Streeksaamtrekke) 

Die veroordeeldes lyk nog in hulle skik 
omdat hulle raakgesien is. 

Die kampkommandante Koos en Rina 
Gunter saam Peet en Elaine Venter en 

Francois en Rina Storm het hulle 
uitstekend van hulle taak gekwyt  



Sedoos se bunny chows en die sjerrie het beslis gesorg dat ons nie koud kry nie 



Ontbyt en potjiekos is na nuwe hoogtes geneem 


