
Luiperds Kampnuus: 
 
Wildtuin—Krokodilbrug 
20-23 Maart 2014 
 
Dit was toe al weer sulke tyd! “Kamp en dit in die 

Wildtuin”!!!!! 
Wat ’n fees was dit nie om weer saam met so ’n 

groep mede Sawanante en familie te kon kamp 
nie! Ek dink dit was weereens een van die lekker-
ste kampe wat ’n mens kan hê. In die natuur en 
dit nogal in die wildtuin. ’n Paar van die manne 
was baaaaaaie lus vir kamp sodat hulle dit som-
mer ’n laaaaaaang week wat nog te sê, ‘n 
langnaweek gemaak het! 

Reeds op Vrydag 14de Maart om 10:00 vertrek die 
eerste drie Sawanante na Badplaas waar hulle 
eers gaan batterye herlaai voor die amptelike 
kamp wat eers vir Donderdag die 20ste Maart 
2014 beplan was. So is dit nou maar eenmaal en 
nog drie Sawanante sluit hulle toe ook op Sa-
terdag 15de Maart by die eerste groep op 
Badplaas aan. Die eerste drie woonwaens ver-
trek toe alreeds Sondag 16de Maart via Baberton 
na Onder Sabie waarna die ander drie, vanaf 
Badplaas, Maandag die 17de by hulle aangesluit 
het. Daar word vinnig opgeslaan en sjoe dit was 
warm (37°C). Daarna is daar ’n vinnige draai ge-
maak deur die area om te sien of ons vinnig iets 
kon sien voor ons moes terug kamp toe. Die 
aand het ons lekker gekuier en gebraai waarna 

almal maar vroeg gaan inkruip het vir die lang rit 
deur die area wat vir die volgende dag beplan is. 

Woensdag 19de Maart arriveer Johan en Elmarie 
Opperman, die eerste van 11 woonwaens by Kro-
kodilbrug. Van die ouens wat toe al reeds by 
Onder Sabie was het kom groet en sommer die 
oord besigtig vir die volgende dag se laer trek. 

Donderdagoggend 20ste Maart vroeg, nog voor die 
hekke al oop was, arriveer nog ’n Sawanant 
(Johan & Lizinda de Kock) en daar word so tus-
sen die hitte en sweet deur opgeslaan. 16:00 is 
die laaste Sawanante in die kamp en ingeburger. 
Sommiges het onder leiding van André Swa-
nepoel vertrek op ’n nag-rit. Daar was lekker 
gekuier en almal het maar vroeg die vere gaan 
opsoek aangesien daar die volgende oggend 
vroeg reeds gewikkel is vir die dag wat voorlê. 
Hierdie was ’n lekker loslitkamp en elkeen het op 
sy eie tyd en in sy eie rigting gery.  Later vir ’n 
“Brunch” gestop by verskeie van die rusplekke.  

Vrydagoggend 21ste Maart is daar vroeg reeds 
gewikkel vir die dag wat voorlê. Elkeen op sy eie 
tyd en in sy eie rigting. André Swanepoel het 
vroegoggend al die ander laat weet van ’n trop 
leeus wat op die S137 op pad na Duke se gat te 
sienne was. Die verbasing was groot toe som-
mige van ons ‘n uur later daar opdaag en nog 
steeds die trop kon sien. Laat middag sluit almal 
weer in die kamp bymekaar aan waar ons boeke 
gevat het. Die vure is reg gekry vir die aand se 
braai. Party was weereens baie gelukkig en het 
almal van die Groot 5 gesien met sommiges nog 
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Daar is heerlik ontspan en geeet en geeet en geeet 



wildehonde ook. Almal het gedeel in die plesier 
van al die wild wat gesien was en die fotos was 
omtrent bekyk.  

Saterdagoggend 22ste Maart en glo my André-
hulle  laat weet ons weer van die leeupaar wat op 
die pad tussen Krokodilbrug en Malelaan te sien 
is. Sommiges was gelukkig om dit ook nog te 
siene te kon kry. Terug by die kamp het almal 
weer hulle ervaringe van die dag gedeel en fotos 
uit geruil, en glo my Vinkie die amptelike Luiperd 
“spotter” was ook weereens gelukkig en vind toe 
sommer ons streek se lewendige broer waar hy 
lui lekker op die rotse staan en pronk in die son.  
Na boekevat is daar weer lekker vleis gebraai 
waarna ons afsluiting gehou het.  Die kas het  
weer ’n lekker hupstoot gekry met skinderbekke, 
Rina en Ans, wat niemand oor die hoof gesien 
het nie. 

Daar was dan ook ’n paar mylpale bereik met 
manne wat 150, 125 algemeen en 40 streek 
meriete kampplaatjies onderskeidelik gekry het. 
Daar was lekker gelag toe die “Groot Vark” aan 
Johan de Kock uitgedeel is en Peet besluit het hy 
gaan die ’n deel trofee tussen Johan en sy vrou 
maak aangesien beide ’n lelike misstap begaan 
het, Johan woonwa versiening en Lizinda in die 
gestremde badkamers gaan besigheid doen het. 
Groot was die gelag toe sy weer dieselfde Vark 
aan Peet uitgedeel het aangesien hy ’n vroue 
pruik by haar wou leen om die vrouens te gaan 
skrikmaak in die vroue toilet. Party het Saterdag-
aand na die afsluiting reeds begin opslaan met 
die ander ouens eers Sondagoggend een vir een 
opgepak waarna almal vir oulaas by ‘n Wimpy 
iewers op die pad ’n ietsie te ete gaan soek het 
waarna almal, behalwe Johan en Lizinda huis-
waarts gekeer het. 

As jy nog nie saam met die span Luiperds in die 
wildtuin gekamp het nie, moet jy beslis nie die 
Julie wegbreker misloop nie aangesien ons dan 
weer ’n ander deel van die Wildtiuin gaan besoek 

en verken. So die van julle wat ook nog nie be-
spreek het nie moet gou spring om teleurstellings 
te voorkom. 

 
Luiperds Groete 
 
Kamp Kommandante 
 
Francois & Rina Storm en Phillip & Ans Opperman 
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Net Peet sal weet hoe hy met die groot 
vark opgeeindig het nadat die de Kocks al 

twee ’n beurt gehad het. 

Willem en Elsie Broxham het hulle 40ste 
Streeksaamtrek bygewoon terwyl Fran-

cois en Rina  saam Peet en Elaine 
onderskyndelik hulle 125ste en  150ste 

algemene saamtrek bygewoon het. 

Ons het afskeid geneem van Jan & Antoi-
nette Lombard wat na Ladismith verhuis.  
Hoop julle kamp netso lekker saam Klein-

Karoo! 

Ons welpies is trots op hulle plaatjies. 



 

Ons was baie bevoorreg om hierdie unieke diere te kom sien in hulle natuurlike habitat 

Luiperds is nie net Groot Vyf mense nie.  Ken jy die diere hieronder? 
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