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Is dit nou “Reën, reën lieflike reën” of “Waai windjie 
waai” op Koppisol? Maak nou nie saak nie, die 
Luiperds, Suid-Oosters en die Pretorianers het 
baie lekker gekamp. 

Woensdag, 8 Oktober, trek die eerste van 4 
Luiperds al laer by Koppisol en dit nogals saam 
met die Goue Oues van SAWA.  Seker nie nodig 
om te sê wie nie, maar Phillip en Ans sorg toe dat 
die Luiperds bymekaar kan staan deur vroeg op 
te daag en vir vriende plek te hou. 

Deur die loop van Vrydagoggend, arriveer André 
met Peet en Francois kort op sy hakke.  Teen 
twee-uur was almal ingegrawe en toe word daar 
lekker gekuier saam met Koos en Rina Gunter 

(Suid-Oos), Buks en Audrey Lotter en sy vriende 
Jurie en Sandra Pretorius (Pretoria). Hierdie was 
’n Nasionale kamp waarvoor daar eers net 50 
staanplekke gereserveer was en daar daag toe 
oor die honderd woonwaens op met Vaal-
driehoek wat as die kampkommandante opgetree 
het. Puik ouens puik!! 

Wat ’n wonderlike kamp was dit nie? Daar is een-
voudig net nie genoeg woorde om ’n Nasionale 
kamp te beskryf as om te sê: “Wat ’n ongelooflike 
geleentheid was dit nie om weer saam met ons 
SAWA-vriende en familie te kon kamp nie?”. Die 
tema vir die naweek was ”Die jaar 1969” en glo 
my dié van julle wat nie kom kamp het nie, het ’n 
wonderlike geleentheid misgeloop!   

Op Vrydagaand om sewe-uur is daar soos ge-
woonlik eers boeke gevat, gegroet en gekuier 
asof ons mekaar jare laas gesien het. Na 
boekevat en die reën wat so lekker uitgesak het, 
het André en Peet vir ons op hulle “sitbraaiers” 
ribbetjies en wors gebraai waaraan ons lekker 
gesmul het. Later is daar maar luierig aanstaltes 
gemaak om bed se kant toe te staan.  

Saterdagoggend was wakker word en opstaan 
maar traag omdat boekevat eers vir 09:30 gereël 
was.  Phillip het solank die pap gemaak wat ons 
later saam met die gesamentlike ontbyt genuttig 
het.  Almal het iets bygedra en spoedig het ons ’n 
baie gawe ontbyt aanmekaar geslaan.  Elkeen 
met ’n pan en met iets daarin gemaak, is ons na 
’n smaakvolle ontbyt almal as “dik Pelle” uitme-
kaar.  Daarna het elkeen in sy eie rigting in-
geslaan om sy eie ding te doen. 

Saterdagmiddag het die vrouens onder leiding van 
“Koer-Koer” die Luiperds se tafel in die saal gaan 
opmaak en reg kry vir die galageleentheid wat vir 
Saterdagaand  gereël was. Intussen het Francois 
die Welpies wat bygewoon het vir ’n vinnige lyf 
natmaak gevat. Die wind en koue het egter ’n 
stokkie hiervoor gesteek en derhalwe was hierdie 
poging maar van korte duur. Die manne het maar 

luilekker om die woonwaens gekuier tot dit tyd 
was om te gaan reg maak vir die “Groot partytjie”. 
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Die gesamentlike ontbyt met ons vriende 
van ander streke maak ‘n Nasionalekamp 

net anders ! 

Neels van Vaaldiehoek was die gaskuns-
tenaar en aai kan hy speel! 



Elkeen opgedress soos ’n wafferse hiepie uit die 
jare “69” het ons almal afgesit saal toe.  Wat ’n 
verrassing was dit nie om te sien hoe pragtig die 
saal versier was.  Elke streek het voorwaar baie 
moeite gedoen om die geleentheid so spoggerig 
as moontlik te kon maak. Nou kom ons spog met 
ons dames: Soos ek gesê het, onder leiding van 
Vinkie, het ons dames hulle goed van hulle taak 
gekwyt en het ons tafel toe die eerste plek ver-
ower en dit was voorwaar ’n spoggerige tafel. 
Dankie julle dames ons sal julle volgende keer 

weer saamvat!!!!!. 
Daar was lekker gekuier en ons was later die aand 

vermaak deur Vaalrivier se eie sangsensasie, 
naamlik Neels en Reinette Kriel wat ons met 
goeie musiek getrakteer het. Ons het natuurlik 
ook aan die geleentheid deelgeneem en daar 
was lekker tot laat gedans. 
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Die tafels was behoorlik versier 

Onder leiding van Vinkie, het ons dames 
hulle goed van hulle taak gekwyt en het 
ons tafel toe die eerste plek verower en 

dit was voorwaar ’n spoggerige tafel.  



Daar is behoorlik gedress vir die geleent-
heid

Sondagoggend het die dames al vroeg gewoel en 
gewikkel om die nuwe “Senior Burger” tot die 
Luiperds se geledere welkom te heet.  Elaine 
Venter is nou amptelik ’n Senior Burger in murg 
en jare. Welkom Elaine!  Rina het vir haar ’n koek 
laat bak en sy het haar geskenke oopgemaak. 
Onder die klappende proppe van die sjampan-
jebottels is daar vir haar gesing en gelukgewens. 

Na die erediens is daar ‘n gesamentlike afsluiting 
gehou waartydens Elaine dan ook ampterlik deur 
ons SAWA-president welkom geheet is as Senior 
Burger in die SAWA-opset.  Daar is vinnig op-
geslaan aangesien Ans en Phillip vir Ouma in die 
hospitaal gaan kuier het.  Die res van die 
Luiperds en Suid-Oosters het daarna saam met 
Eliane haar verjaarsdag by die Spur in Drie-
Riviere gaan vier.

Aan almal wat saam gekamp het sê ek baie hartlik 
dankie vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit 
was voorwaar ’n lekker en onvergeetlik kamp.  
Julle word hartlik uitgenooi om volgende keer  
weer saam te kom kamp. 

Luiperdgroete 

Francois Storm 
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Elaine geluk met jou 60ste verjaarsdag en 
jou nuwe Senior Burger burgerskap Die dames het ‘n paar keer probeer voor 

hulle hierdie teken reg gekry het 


