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Pitkos 

 

  
Ek Glo 
 
Ek glo in die son, selfs al skyn dit 

nie. Ek glo in die liefde, selfs al is 
ek alleen. Ek glo in God, selfs wan-
neer Hy stil is. 

Ons almal is menslik, en almal kry 
seer. Ons het almal ons lesse om 
uit die lewe te leer. Ons almal wil 
graag vergifnis hê, maar dis soms 
so moeilik om net jammer te sê. 
Ons almal het stories, van trane en 
spyt, ons almal het verhale van 
liefde en verwyt. Niemand is perfek 
nie, en nie almal is mooi nie. 

Maar onthou, die lekkerste appels is 
nie altyd rooi nie. 

Vergewe en vergeet, is soos bitter en 
soet. Die soet laat jou hart klop en 
die bitter vergiftig jou bloed. Om 
kwaad te bly maak niemand dood 
behalwe jou nie. Dis nie die moeite 
werd om dinge teen mense te hou 
nie. Daar’s net een van jou, en net 
een kort kans, om op die ritme van 
jou geluk, in die lewe te dans. 

Verlos jouself en begin diep binne 
rond delf. Maak stupid grappies en 
lag hardop vir jouself. Daar’s beter 
dinge as rykdom en geld, al bly jy in 
‘n tent iewers in die veld. Dis jou 
eie keuse maak of breek, kyk bietjie 
wat jy in jou binneste wegsteek. Tel 
op jou kop, hou jou trane vir ‘n an-
der dag. Dink terug aan goeie tye, 
en mis dit vir ‘n slag. 

Dink aan al die dinge wat jy al behaal 
het, en buitendien is dit God wat 
jou lewe bepaal het. Voel die ver-
ligting van vergifnis in jou are, voel 
die speling van gevoel oor jou hart 
se snare. Lewe en laat leef, die res 
kan maar staak, want dis meer as 
asem haal, wat in jou lewe saak 
maak… 

‘n Mens lewe nie van brood en water 
alleen nie, en God het jou nie ver-
niet aan die wêreld geleen nie. 

 
 
 
 
 
 
 

Redaksionele  

Kommentaar 

 
Luiperds. 
 
Sjoe, die jaar is darm maar baie be-

sig en aan die gang. Ons is nou by 
ons eerste uitgawe vir die jaar en 
my 2de Spore wat ek uitgee.  

Dis vir my nogal interessant om al 
die stukkies so bymekaar te sit en 
die foto’s te edit. Ek wil net baie 
dankie sê vir almal wat hulle kamp 
verslae vir my so getrou stuur en 
die foto’s. Dit maak dit sommer 
baie maklik en dit laat almal deel 
voel van ‘n kamp al het hulle nie 
gekamp nie. 

Baie dankie aan almal vir ’n stukkie 
inligting wat hulle gee/stuur. Tot ’n 
volgende keer.  

Maryke Storm 
 
 

Humor 

Hierdie is ‘n opstel deur ‘n Laerskool 
leerling. Ingesluit is al die spelfoute 
en dinge 

 
Die koei is ‘n soogdier. Hy is ook ‘n 

huisdier. ‘n koei is orrals.. ‘n koei 
het ‘n baie Fein reik—jy reik hom 
oor die jele plaas. Agteraan die 
koei sit die stert. An die een Kant 
van die stert sit die pint van die 
stert wat die kwas genoem word en 
an die anner Kant sit die koei. Die 
koei gebruik die kwas om die flieje 
van haar weg te hou anners Val 
hulle innie melk. Vooran die koei sit 
die kop. Daar groei die hoorings. 
Die kop hou ook die bek vas. Tis-
sen die stert en die kop sit die koei. 
Die koei is oorgetrek met ‘n 
beesvel. Onderan die koei hang die 
melk. Om die melk te kry, maak jy 
die koei se bene vas. Die agterstes. 
Dan sit jy onner die koei entrek die 
toutjie. Dan kom die melk. As die 
Gras goed is, is die melk goed. As 
die Gras sleg is, is die melk sleg. 
Ad die donner-weer in die lug is, is 
die melk weg. As dit ‘n ou koei is, is 
die melk suur. Dit is baie goedkoop 
om ‘n koei aan te hou want jy gee 
hom net eenkeer kos, Dan kou hy 
twee maal. Die man van die koei is 
die OS. Dit lyk soos die koei maar 
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daar hang net nie melk aan hom nie. Om Os te 
se is nie ‘n vloekwoord nie. Verder weet ek niks. 
Behalwe dat as ‘n koei  baie stip na jou kyk, moet 
jy padgee want Dan is dit ‘n bul 

 
 
 
 

Dagsê Luiperds...  

 

Sjoe, maar die tyd vlieg! Luiperds die SAWA jaar is 
al weer verby.  Ons het een amptelike kamp en ’n 
moontlike toer oor dan is die jaar op sy rug.  Dit 
beteken natuurlik dat dit dan ook weer julle voor-
reg is om ‘n nuwe bestuur te nomineer asook om 
erkenning te gee aan die wat julle erkenning voor 
wil gee. 

Marius het reeds die nominasie vorms uitgestuur.  
Onthou die huidige bestuur moet ook genomineer 
word indien julle wil hê dat hulle moet aangaan 
om die streek te lei.  

Ek wil elkeen wat bygedra het tot die sukses met 
die aanbieding van die Presidente uit my hart uit 
bedank.  Dit was harde werk maar gelukkig be-
hoort ons nie weer ‘n beurt te kry binne die vol-
gende 30 jaar nie. Vir die Suid-Oosters wat saam 
ons gewerk het “Julle is ysters!” 

Die wildtuin saamtrek is om die draai so die wat 
bespreek het ek glo julle gaan lekker rus.  Ek 
verstaan daar is weer ‘n paar wat nog nooit in die 
wildtuin gekamp het nie.  Ek kan dit amper nie glo 
nie. 

Luiperds dit is ‘n voorreg om deel van so ‘n dina-
miese streek te wees!!  

 
André Swanepoel 
 

Baie Dankie!!!! 

 
Tarentale en Luiperds saam in een span! Wat ‘n 

ongewone kombinasie! In die natuur, sekerlik, 
maar nie binne ‘n organisasie soos SAWA nie. 
Hier het die twee groepe saamgestaan en gewys 
dat hulle van ‘n groot geleentheid ‘n reuse sukses 
kan maak. 

Baie dankie aan julle klompie Tarentale wat 
uitgespring het en nie net julle eie plekkies vol-

gestaan het nie, maar soveel meer. Julle is voor-
waar staatmakers. 

André, baie dankie ook aan jou en die Luiperds vir 
al die harde werk en dat jy baie van my pligte op 
jou geneem het sonder om te sug. Julle is voor-
waar ‘n streek om mee rekening te hou 

Hiermee wil ek ook weer dankie sê vir julle besoek 
gister en die pragtige blomme vir Rina. Dit het 
baie vir haar beteken ek glo ‘n dag wat sy nog 
lank sal onthou. 

Baie dankie ook aan almal hier vir julle gebede, 
oproepe en sms’e oor die laaste paar weke. 
Wees verseker dat dit vir ons baie beteken en 
ons deur hierdie moeilike tyd dra. 

Baie dankie Koos Gunter 
 

Luiperds Ou-baarde (bo 60) 

 
Kierie Brigade 
 
Senior Burger “Presidente” saamtrek te Klipdraai 

Vakansieoord naby Meyerton. Sondag 28ste 
Maart arriveer die eerste van ons Senior Burgers 
wat as mede Kamp kommandante opgetree het 
tydens die Presidente saamtrek. Twee van die 
Luiperds se Senior Burger by name Willem Brox-
ham en Lappies Labuschagne was die eerste wat 
opgedaag het om te help met die uitmerk en ger-
eedmaak van die kampterrein vir die Presidente 
saamtrek wat vanaf die 02de April plaasgevind 
het. Die res met Phillip en Ans Opperman aan die 
stuur het reeds vroeg Dinsdag oggend 30ste 
Maart gearriveer en dus sommer dadelik nadat 
hulle wa staan gemaak is ingespring en gehelp 
met hek diens en versorging van die ablusie 
fasiliteite. Die dag se verrigtinge is afgesluit met 
die gepaste Boekevat onder leiding van ons 
President (Nico Spamer)  

Woensdag oggend is daar vroeg gewikkel om al 
die mense wat reeds vroeg (65 lede) opgedaag 
het vir die Presidente op hul regte staanplekke te 
kry. Na ’n klipharde dag is daar maar vroeg 
ingekruip om lekker uit te rus en om slag gereed 
te wees vir die groot intog in Klipdraai wat soos 
gewoonlik die Donderdag voor die Paasnaweek 
gebeur te kon hanteer. In totaal was daar 277 
Sawa lede wat laer getrek het tydens die Presi-
dente wat nogal die grootste opkoms was vir Klip-
draai. Nadat almal staangemaak is kon die 
manne en manninne bietjie asem skep. Die dag 
se verrigtinge is ook dan weer afgesluit met die 
gepaste boekevat.  

Donderdag oggend na ’n lekker nagrus is daar 
vroeg gewoel want die res van die kampeerders 
het in hulle hordes begin opdaag en al die kamp 
kommandante Senior Burgers inkluis het hande 
gevat en die reëlings het sommer glad verloop. 
Teen 10 uur Donderdag aand is die hekke gesluit 
waarna ons bietjie kon asem haal. Vrydag Og-
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Koos en Rina Gunter van Suid -Oos 



gend het die laatslapers opgedaag en teen 12:00 
Vrydag middag was almal in en toe kon ons ook 
deelneem aan al die aktiwiteite wat aangebied is. 
Die res van die naweek was dit net die versorging 
van die ablusie fasiliteite, die versorging van die 
tent en die hantering van klagtes wat minimaal 
was vir so ‘n groot groep Sawanante.  

Saterdag is daar lekker kermis gehou en glo dit as 
julle wil, die Kierie brigade het tot aan die toutrek 
kompetisie deel geneem en nogal hulle trek 
gewen. Die res van die naweek is daar ontspan 
en saam gekuier. 

Dankie aan almal wat saam gekuier het en gehelp 
het om die naweek ‘n groot sukses te maak 

 
Senior Burger Kamp Groete 
Phillip Opperman 
 

Diere rubriek 

 

Slange is reptiele wat saam met die akkedisse tot 
die orde Squamata behoort, waarvan hulle die 
onderorde Orphidia en die akkedisse die onder-
orde Lacertilia vorm 

Melkdief? Aikona!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baie onsin word ongelukkig ook oor slange verk-
oop. Hierdie bleekmelkslang (Lampropeltis Trian-
gulum) van onder meer die Amerikaanse 
grasvlaktes en canyons het die reputasie verwerf 
dat hy koeie se melk steel deur aan hul uiers te 
suip. Dis egter glad nie waar nie. eintlik is hy ‘n 
nuttige skepsel wat skadelike knaagdiere in toom 
hou. 

 
Hoe slange beweeg. 
Verskillende soorte slange beweeg op verskillende 

maniere. Van die vier soorte bewegings is die 
sogenaamde serpentiese beweging die alge-
meenste en vinnigste. Die slang trek sy spiere 
saam om ‘n reeks golwe in sy liggaam te skep, 
met ‘n drukking agter elke golf om homself voren-
toe te stoot. 

Vir reglynige beweging (rusperbeweging) maak ‘n 
swaar slang  van vergrote skubbe op die pens 
gebruik om vashouplek op die grond te kry. 

Vir die konsertinabeweging trek die slang homself 
vorentoe deur sy sterk spiere soos ‘n konsertina 
saam te bondel en te verleng. 
Die skaarste soort beweging is die sywaartse aksie 
van sekere woestynslange. Die slang krul sy lyf 
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sywaarts en gooi die lus wat dit vorm heeltemal van 
die grond af op om homself na die kant toe te laat 
beweeg. Sywaartse beweging keer dat die slang op 
los sand gly. 

 

Tienerhoekie 

 

Liewe Luiperd tiener 
 
Ek deel graag met julle die volgende en wil hê jy 

moet mooi daaroor gaan nadink. 
Daar’s sewe klippies in jou sak. Deur die Here vir 

jou ingepak. Sodat jy ene weg kan gooi vir elke 
tiende jaar voltooi. 

Eerste klippie, geen probleem, die spel sal donkie 
jare neem. Dink ons in ydel inderwaan. Die lewe 
gaan vir ewig aan. 

Op twintig waai die tweede klip, yl van moestas en 
rooi van lip. Windmakerder kan jy nie kry. Wat ek 
wil, skuld die wêreld my. 

Klippie drie die laat jou dink, vir dertig jaar het jy 
rinkink. Vier sewendes is daar nou oor. Om op te 
maak vir tyd verloor.  

As uit jou hand die vierde val, dan vlek die grys 
jou slape al. En dit wat in die sak oorbly. Te min 
om als gedoen te kry. 

Dan kom jy by halwe honderd. Nou galop die tyd 
bedonnerd. En na die bult—op lewenspad. Be-
ginne jy die afdraend vat. 

Voorlaaste klippie nommer ses, glip uit die sak 
voor jy sê mes. Die wat gewerk het vir ‘n baas. 
Kry sy persent en groet vir laas. 

O wee, o wee, nou klippie sewe, skriftuurlik het jy 
klaar gelewe. Daar kom nou veel genade kort. 
Vir die wat dalk wil tagtig word. 

Daar is natuurlik taai kalante, jy sien hul soms in 
die koerante. Wat net nie wil die emmer skop en 
eers na honderd om sal dop. 

Of jy nou tot vervelens lewe, of tata sê hier ron-
dom sewe. By watter klip jy ookal stop. Gaan sal 
ons, die tyd raak op. 

Ek wens jou dus ‘n sakvol klip, genoeg vir daardie 
honderd trip en vreugde in jou kook en bak. Tot 
jou knieë op oudag knak. 

Nou ja, ou maat. Daar het jy dit, al wat ons nou 
kan doen is bid. Vir Gesondheid, Liefde en Ge-
luk, met voorspoed vir die oorblyfstuk. 

So wat gaan jy maak met die klippies wat in jou 
sak oor is? 

Maak die beste van elke klippie wat aan jou gegee 
is, wees dankbaar vir daardie mense wat die 
klippies saam met jou deel. Onthou ook dat jy 
self verantwoordelik is vir die klippies 

 
Groete  
Marius Grobler 
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Tegnies 

Kies die regte stabiliseerder 

Waarom en watter?? (Deel 1) 

 

Die regte stabiliseerder kan jou lewe red—daarom 
moet jy versigtig kies. In die jare sestig was die 
Snow Sway en Jurgens se gewig verdelers ge-
wild. Dié Jurgens-patent het twee arms gebruik 
om gewig van die trekpunt na die sleepvoertuig 
se voorwiele te verplaas. Die arms het elk met ‘n 
kort ketting aan die woonwa se A-raam 
vasgehaak. Baie mense het geglo dié arms help 
ook om die woonwa swaai te verminder. 

Dit was dalk so, maar die eintlike doel was om die 
sleepvoertuig se voorwiele beter vastrap te gee. 
Die nadeel was dat as jy met die aansitslag te 
min speling op die kettings gelaat het, jy die 
woonwa se remstelsel so te sê nutteloos gemaak 
het. (vir die inloop remme om te werk moet dit 
effens vorentoe kan beweeg. As daar te min 
speling op die kettings is, kan dit nie gebeur nie) 

Die Snow Sway het met ‘n arm wat op ‘n frik-
sieskyf vasgeheg is, aan die trekhaak gehaak. 
Dié arm is met ‘n glypen aan die woonwa 
gehaak. Die probleem was dat dieselfde be-
ginsel wat moet help om die woonwa minder te 
laat swaai, ook die teenoorgestelde uitwerking 
kon hê: Pleks daarvan om die woonwa net reguit 
agter die sleepvoertuig in te druk, het die arm dit 
soms verby die middellyn gedruk en derhalwe 
die swaai vererger. Die Snow Sway het redelik 
vinnig van die mark af verdwyn. 

In die laat jare tagtigs het die Trapezuim en Tando 
stabiliseerder op die toneel verskyn—’n aansien-
like verbetering op hulle voorgangers. 

Die Tando het gewig verplaas en met ‘n friksieskyf 
gewerk. Basies twee asbes skywe wat teen me-
kaar skuur en met wrywing die swaai aksie 
beperk. Dit was tot 2000 waarskynlik die ge-
wildste stabiliseerder in Suid-Afrika maar het on-
verwags van die mark verdwyn.  

Die Trapezium is steeds een van die doeltreffend-
ste medium gewig-stabiliseerders. 

 

Hoekom swaai my woonwa? 

Enige iemand wat al gestoei het met ‘n woonwa 
wat swaai, sal weet dis nie speletjies nie. As jou 
woonwa begin toertjies doen in die truspieëltjie, 
is die kans goed dis weens een van die vol-
gende redes. 

Neus gewig. Gewig op die woonwa se neus maak 
dit meer stabile. Gewig in die agterkant is geneig 
om dit meer te laat swaai. 

minder as 50kg wees nie. 
Dwarswinde. ‘n Woonwa se groot sykante maak 

dit kwesbaar vir dwarswinde. As jy ‘n vragmotor 
of bus verbysteek en jy probeer kompenseer vir 
die rukwind, veroorsaak dit ook soms dat die 

Sleep ding ‘n bietjie dans 
As jy egter die neus kant te swaar laai, sal dit op die 

sleephaak afdruk en die sleepvoertuig se neus lig 
en dan sal die voorwiele minder klou krag op die 
pad hê. 

Die SABS (en slepers) plaas egter toenemend druk 
op vervaardigers om woonwaens se neus gewig 
so lig as moontlik te maak. wetgewing bepaal dit 
mag nie meer as 10% van die woonwa se totale 
gewig wees nie. Dit mag nie 100kg oorskry nie, 
maar ook nie  

 
Banddruk. Bande wat nie reg gepomp is nie, veral 

as die banddruk oneweredig is. Is geneig om 
swaai te veroorsaak. 

Hedendaagse bande is ontwikkel om skok te absor-
beer en gewig te verplaas sodat ‘n voertuig mak-
liker gestuur kan word. Maar omdat ‘n woonwa 
effens bo-swaar is, sal die rolbeweging die wiele 
nog meer van kant tot kant laat wieg. Wat die 
swaai aksie net vererger. 

Remme. Woonwa remme wat nie reg gestel is nie, 
is ‘n groot sondaar en het al menige bestuurders 
teen afdraandes benoud gehad. 

Wanneer jy die sleepvoertuig se rem trap, sal remm 
wat nie behoorlik ingestel is nie, eers aan die een 
kant inskop en dan aan die ander. Jou kar en 
sleep ding wil dan knipmes. Ernstige swaai is jou 
voorland. 

Wat van my bos wa? 
Die meeste sleepwaens is lig genoeg om sonder ‘n 

stabiliseerder gesleep te word. As jy egter ‘n 
groterige veldsleepwa haak, kan ‘n stabiliseerder 
jou help, veral in ‘n sterk dwarswind. 

Yellow Blade 

Trapezium 

Straightliner 
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Welpieklub  

Kleur by nommers in 

1—Geel 
2—Rooi 
3—Blou 
4—Groen 
5—Pers 
6—Pienk 
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Luiperds Kampnuus: 
 
Bloekompoort saamtrek 
30 Jan—1 Februarie 2015 
 
Ons het die naweek by Bloekompoort saam met 
die Sawanante van Suid-Oos geniet. Hulle het heel 
naweek gesorg dat daar heerlike mielies is om te 
eet tussen deur die kos maak. Vrydagaand nadat 
Steyn van Suid-Oos vir ons boekevat gedoen het, 
het hulle streek gesorg dat die vrouens begin huil 
van uie sny en die manne moes reg staan om die 
prego-steaks te braai. Die ete was ‘n groot sukses 
en almal het dit baie geniet. 
 Saterdagoggend het Hayley en Lian van Luiperds 
vir ons boekevat gehou waarna almal lekker saam 
ontbyt gemaak en geëet het. Saterdagmiddag het 
ook gesorg vir bietjie opwinding toe die kamp kom-
mandante vir die klomp ‘n braai kompetisie gereël 
het, wat amper nie gebeur het nie as gevolg van 
die lieflike reën wat ons gekry het.  Die spanne was 
Rina en André (Luiperds), Elaine (Luiperds) Susan 
(Suid-Oos), Sarie (Suid-Oos) en Johan (Luiperds). 
Daar was gelag en geredeneer oor wie wat moet 
doen en hoe dit gedoen moet word, maar die kom-
petisie was ‘n groot sukses, en die beoordelaars 
het almal saamgestem oor wie die wenners is. 
Sarie en Johan was die bo-baas braaiers vir die 
naweek. 
Daar was ook verjaarsdagkoek uitgedeel aan al die 
toeskouers van die braai kompetisie en die 
braaiers. Na al die opwinding het almal begin met 
die hoender, afval en beesstert potjies vir aandete. 
Na almal klaar geëet het was daar roomys vir na- 
gereg.  
Sondagoggend het Johan Graaff vir ons die ere-
diens gehou, daar is by die afsluiting ‘n toekenning 
aan André en Vinkie Swanepoel gegee vir 130 
Streekkampe en Renier en Channelle Venter vir 30 
streekkampe.  
Na afsluiting het almal weer saam ontbyt gemaak 
en heerlik geëet. Na die  lekker eet het die 
skoonmaak en oppak begin en die oord het vinnig 
leeg geword soos almal die lang pad na ‘n lekker 
naweek huis toe aandurf. 
 

Groete  
Renier & Channelle Venter 

 
 
 

Mielie voorgereg en Pregosteak rolle vir 
aandete 

Kuiertjie om die kampvuur om  
die aand af te sluit 

Die mielies word weer vroeg vroeg  
geskil vir die middag happie 

Die mieliesnor brigade 
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Hayley lees en Lian bid vir ons, 
Amoné en Miné is daar vir  
ondersteuning 

Die braai kompetisie deelnemers 

Die mooi natuur. 

Hier is ‘n lang boekevat gehou 

Die eindproduk van die kompetisie 
 

Goeie spanwerk vir lekker potjiekos 
 

Sawanante en hulle diere kinders 
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Die kinders het hulself onderskeidelik besig  
gehou met hulle dinge 
 

Die kamp kommandante, Renier en Channelle 
Venter, Phillip en Ans Opperman 
 

Welpies ontvang hulle Welpie plaatjie vir die 
naweek 
 

Renier en Chanelle ontvang hulle 30ste Streek 
plaatjie 
 

André en Vinkie Swanepoel ontvang hulle 
130ste Streek plaatjie 
 

Mielie, jou lekker ding!!! 
 



Luiperds Kampnuus: 

 
Snr Burger saamtrek—Bloekompoort 
28—29 Januarie 2015 
 
Woensdag 28 Januarie 2015 maak SAWA 

Luiperds weer geskiedenis toe hulle hul eerste 
Snr Burger saamtrek vir 2015 gehad het te 
Bloekompoort vakansie oord naby Vereeniging. 

Woensdag trek vier Sawa lede saam om die 
geskiedkundige gebeurtenis mee te maak waar-
tydens Phillip en Ans Opperman, Snr lid verteen-
woordiger van streek Luiperds, opgetree het as 
kamp kommandante. Drie Sawa lede by name 
Phillip en Hettie Horn - Suikerbosrand, Daniel en 
Paula van Deventer - Wapadrand en Koos en 
Rina Gunter - Suid Oos het die saamtrek as 
gaste bygewoon. Ons eie Snr Burgers is ook 
gekontak maar kon die eerste saamtrek van die 
Snr Burgers nie bywoon nie a.g.v. werk en ander 
verpligtinge. Woensdagaand is daar met die ge-
bruiklike boekevat afgeskop waarna daar lekker 
om die braaivleis vure gekuier is. 

Donderdag oggend na ’n lekker nagrus is daar 
vroeg gewoel want die ou-manne kry bedsere as 
hulle te lank lê. So daar was vroeg, maar nie te 
flink, uit die vere geklouter. Die res van die dag 
word daar lekker in en om die woonwaens gekui-
er waarna die kierie brigade die aand lekker aan 
die pap en wors wat deur die oord voorsien is, 
gesmul het. Die manne en manninne moes in die 
saal verder kuier a.g.v die reën wat so lekker 
uitgesak het. 

Almal het later gaan inkruip vir nog ’n lekker nagrus 
voor die Streek by hulle aangesluit het. Dit was 
voorwaar ’n lekker kuier en ons wil dankie sê vir 
almal wat dit mee en moontlik gemaak het dat die 
eerste volwaardige Snr Burger saamtrek van 
Sawa Luiperds ‘n moontlikheid kon word. Die wat 
dit toe nie kon mee maak nie, onthou ons beplan 
reeds aan die volgende Snr Burger saamtrek wat 
moontlik tydens die AJV in Augustus sal plaas 
vind. Die plek en datum sal nader aan die tyd 
deurgegee word. 

 

Elkeen wat die moeite gedoen het om die eerste 
Snr Burger kamp van die Luiperds by te woon 
word hartlik bedank en dan sê die kamp kom-
mandante weder-om tot later. Hou Spore dop vir 
meer inligting aangaande die Snr Burgers. 

 
Snr Burger Kamp Groete 
Phillip en Ans Opperman  
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Phillip, Ans, Paula en Daniel 

Senior Kampkommandante: Phillip en Ans 
Opperman 



Luiperds Kampnuus: 

 
Seekoeigat Lapa saamtrek 
27 Februarie—1 Maart 2015 
 
Wat ’n lekkerte!!!! Maak nie saak hoe ’n mens 

daarna kyk nie, die Luiperds het weereens lekker 
saam gekamp. 

Vrydag 27 Februarie 2015 arriveer die eerste van 
ses Woonwaens by Seekoeigat Lapa waarna die 
res van die kamp geselskap so stuk-stuk arriveer. 
Ans en Phillip kon die kamp ongelukkig nie mee 
maak nie a.g.v die afsterwe van hul swaer (André 
van Wyk van Streek Panorama). Ons wil net ons 
innige meegevoel aan hulle oordra. Op die einde 
het daar agt Luiperds en een Gas (Org en Petri-
cia) 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 lek-
ker kamp. Daar was toe ook altesaam ses wel-
pies teenwoordig. Die kamp kommandante het 
almal welkom geheet met ’n verrassing.  

Om 18:30 is daar soos gewoonlik eers boeke 
gevat, gegroet en gekuier asof ons mekaar ‘n 
jaar laas gesien het. Johan en Elmarie Opper-
man met Francois en Rina Storm was die kamp 
kommandante vir die naweek en glo my dit was 
weereens ’n maklike taak aangesien die ouens 
wat saam gekamp het nie regtig ons dienste 
nodig gehad het nie en dus was die kamp lekker 
rustig. Vrydag aand het ons as ’n groep saam 
worsbroodjies gemaak (elkeen het sy eie wors 
gebring en gebraai) en so gesorg vir iets vir die 
maag waarna almal maar vroeg gaan inkruip het 
om lekker uit te rus vir die “GROOT” visvang wat 
vir Saterdag beplan was.  

Saterdag oggend is die dag ook soos gewoonlik 
met boekevat begin, die program vir die dag be-
spreek en daarna het die groot visvang kompe-
tisie begin. Flink is daar geregistreer waarna 
elkeen sy eie visvang vernuf op die proef gestel 
het. Van oud tot jonk, glo my almal het aan die 
visvang kompetisie deelgeneem. Party kinders 
het toe ook ’n “marsh mellow” vis uitgetrek 
aangesien die regte vis net nie wou byt nie. Die 
res het ook ’n lekker sonbrand gevang maar daar 
was die gelukkiges onder ons wat darem so ’n 
vissie gevang het al was dit nou na die sluiting 
van die kompetisie en nogal ‘n 2.2kg Rooi Oog 
Modderbek – Mooi JW en Org.  

So tussen die visvang deur is daar ook aan 
snoeperye gepeusel terwyl Johan Opperman ook 
‘n kolgooi kompetisie gehou en daar het Maryke 
en Ian as die wenners uit die stryd getree 
aangesien hulle die naaste aan die teiken was. 
Johan de Kock het die teiken raak gegooi maar 
verder weg gespat jammer Johan! Na die uitdeel 
van die pryse het almal maar rustig verder gekui-
er. Die aand is daar lekker om die braaivleis vure 

gekuier waarna elkeen die bed gaan opsoek het 
vir ’n lekker nagrus na die dag se gewoel om die 
water. Party het sommer op die radio na die rug-
by wedstryde van die naweek geluister. 

Sondag oggend het Johan Opperman soos ge-
woonlik vir ons die boekevat hanteer en 
weereens ’n voortreflike boodskap gebring 
(Dankie Johan jy bly maar ‘n kampioen) waarna 
daar afsluiting gehou is. Peet en Elaine Venter 
het toe ook met die kamp hulle 120ste Streek 
meriete plaatjie ontvang, baie geluk met die pres-
tasie julle is voorwaar regte kampers!!! Daarna 
het Ouma “Sweetie” weer niemand oor die hoof 
gesien nie. Johan Opperman het die Groot Vark 
gekry omdat hy ons nou vir die 3

de
 keer na die-

selfde plek gevat het en nog steeds is daar nie 
vis nie. Lizinda en Vinkie het die Mieta gedeel 
met JW wat dan die windpomp gekry het. Na 
afsluiting het Johan en Lizinda ons verlaat net om 
verder te gaan kamp en dit nogal in die wildtuin, 
terwyl die res van ons, party by die Spur en an-
der nog eers ontbyt by die kamp gemaak het 
voordat daar lui lekker opgepak is om huiswaarts 
te keer.  

Aan almal wat saam gekamp het sê ons baie 
dankie vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit 
was voorwaar ’n lekker kamp, onthou die vol-
gende een is by Badplaas, bespreek vroegtydig 
sodat julle nie uit mis nie! Sien julle daar.  

 
Tot ‘n volgende keer 
Luiperd Groete 
Johan en Elmarie Opperman en Francois en Rina 

Storm 
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Die oord was vol van die klein paddatjies 
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Die visser manne in aksie 

Die groot mense leer visvang terwyl die kinders  
“marsh mallow” visvang 

Die rooi oog modderbek vis wat deur JW gevang is 

Die prysuitdeling na die visvang kompetisie 

Visvang is harde werk 
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Die kamp kommandante 

Ons gaste  

Peet en Elaine Venter ontvang hulle 
120

ste
 Streek meriete plaatjie  

Ons trofee ontvangers 

Die verjaarsdag maatjies wat die naweek 
saam gekamp het 

Sondag oggend se afsluiting 



Luiperds Kampnuus: 
 
Badplaas saamtrek 
20—22 Maart 2015 
 
Daar gebeur dit toe weer. Vrydag 20 Maart trek vyf 
Streke van Gebied Oos-Transvaal saam by 
Badplaas om elkeen sy eie streek saamtrek te hou. 
Wat ’n voorreg was dit nie om weer saam met die 
ander mede Sawanante (Luiperds (agt), Olifante 
(agt), Panorama (een), Suidoos (twee) en Oosvaal 
(twee)) te kuier nie. 18:30 word daar gesamentlik 
boeke gevat met die Luiperds wat voort gegaan het 
met die reëlings. Na boekevat is daar lekker gekui-
er en gesmul aan boerwors rolle (elkeen het vir 
homself gesorg) voordat daar ingekruip is. 

Saterdagoggend 09:00 het  Hennie Cilliers van Oli-
fante  voort gegaan met die boekevat reëlings 
waarna daar lekker ontbyt gemaak is voordat 
elkeen sy eie ding in en om die swembaddens ge-
doen het en onder die koelte bome ontspan het. 
16:00 is daar lekker speletjies met die kinders ge-
doen en glo my dit was groot pret om die kinders 
se mededinging te kon aanskou. Die ouers het 
natuurlik ewe hard aangemoedig. Soos in die skool 
is daar ordentlik en netjies in rye gestaan terwyl 
elkeen gewag het vir sy speelbeurt. Groot was die 
verbasing toe die kindertjies sien maar die beloning 
vir al die sports is slegs ’n paaseier werd. Bly maar 
lekker om so saam te kuier!!!! 

Saterdagaand 18:00 is die vure aangesteek en daar 
was baie lekker tot laat om die kampvure gekuier. 
Wys jou maar net weer, maak nie saak wie die 
streek is nie, Sawa is Sawa en daar word nie net in 
streeksverband saam gekuier nie maar sommer oral 
oor. 
Sondagoggend 09:00 het die Sawanante weer die 
kerk op die oord lekker vol gesit, en tot die predi-
kant moes eenvoudig vra wie en wat ons is. Daar is 
toe vinnig verduidelik dat ons almal Sawa lede is 
maar verskillende streke verteenwoordig wat 
saamtrek en toe weet die predikant gelukkig wie en 
wat Sawa is, aangesien hy ook eenmaal lank 
gelede aan Sawa behoort het.. 
Na die erediens is daar afsluiting gehou, 
onderskeidelik deur die Luiperds en Olifante met 
die ander streke wat by een van die twee streke 
ingeval het a.g.v getalle. Na afsluiting is daar weer 
lekker “gepik en proe” onder die bome en glo my, 
die tafels het weereens gekreun onder die kos wat 
voorgesit is. (elke vrou met haar eie dis). Ons was 
ook gelukkig om ons Nasionale voog (Vossie) by 
ons te kon hê.  
Aan almal wat saam gekamp het sê ek net weer 
baie dankie vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit 
was voorwaar ’n lekker kamp, julle mag maar weer 
volgende keer saam kom aangesien dit help om die 
kostes te kon beperk aangesien ons, ons 15 
staanplekke kon beman – ook ’n lekker groot voor-
deel!!!! 

Tot ‘n volgende keer! 
 

Kamp Groete 
Ian en Maryke Storm 
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Lian Storm sluit Vrydagaand se 
boekevat af 

Saterdagoggend se boekevat 
samekoms 

Ons mooi natuur 
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Sawanante ken van lekker kos 
maak 

Hier word die kinders besig 
gehou met speletjies. 

Die lekkerste deel van die naweek 
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Ons Sawanante in Badplaas kerk 

Ons gaste Niel en Ilze Ferguson 

Ons groot trofee ontvangers 

Die Welpies ontvang elkeen 
hulle varkie vir die naweek 

Francois en Rina Storm ontvang hulle 
110 streek saamtrek plaatjie 

Ons pik en proe afsluiting 
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Luiperds Kampnuus: 

 
Presidente Nasionale saamtrek 
31 Maart — 6 April 2015 
 
Die Presidente is verby! Verlede jaar is ek deur die 

vorige nasionale voorsitter versoek dat Luiperds 
by hierdie jaar se Presidente as kamp komman-
dante optree.  Ek het onmiddellik na Sarie Podg-
es gedraai en gevra of Suid-Oos kans sien om 

saam ons die Presidente aan te bied.  Sarie het 
ingestem en watter dinamiese span is toe ge-
vorm.  Ek kan uit my hart uit sê dat ek lanklaas in 
my lewe so trots was op ‘n span mense.  Samew-
erking van dag een af was net ongelooflik. 

Ons het in November met die NUB begin vergader 
om vereistes ooreen te kom en al die inligting te 
bekom van wat hulle van ons verwag.  Ook aan 
hulle moet ons dankie sê! Juliana jy was voor-
waar ‘n hulp met die aksie.  Sondra en Anton 

Die 2015 Presidente se kamp kommandante Luiperds en Suid-Oos saam Sarie en Nico Spaumer wat as die 
Senior Burgers se kampkommandant opgetree het 

Kamp kommandante hard aan die werk:  
Staanplekke uitmerk, Sawanante ontvang, betalings invorder, toilette diens….. 
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Koekemoer het ook meer as hul deel bygedra. 
Ons mede kamp kommandante se voorsitters 
paar het hulle uitstekend van hul taak gekwyt.  
Koos en Rina Gunter julle is ysters!!  

Die res van die aksies het ek probeer vasvang met 

die fotobeelde.  Dankie aan elkeen wat gehelp 
het om 2015 se Presidente saamtrek ‘n sukses te 
maak. 

 
André Swanepoel 

Die kermis het weer gesorg vir groot pret: Spookhuis, spookasem, pannekoek, draai aartappels, kerrie en 
rys, bingo, uitstallers van heide en vêr en natuurlik die helikopter vlugte 
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Boeresport en Musiekpret het vir groot opwinding gesorg. 
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Die ruikers het die Lam wat geslag vir ons verlossing uitgebeeld.  Die proteas verteenwoordig die Bloed tus-
sen ons sondes en ons verheerliking.  Let daarop dat die skape Sondag vry kom rondloop aangesien die 

LAM reeds geslag was vir ons redding 

Jesus Christus is kardinaal in SAWA.  Na die amptelike opening deur Sawa President Nico Spaumer het Ds 
Claasen ons op ‘n reis geneem met die tema “Toe nie”.  Jesus het gesterf vir ons redding en nie ons veroor-

deling nie 
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Voorlopige Besprekings en Tariewe 2015 

Plek Datum In Datum Uit Tarief vir meer as 10 
woonwaens per staan-
plek per nag met  4 per-

sone  

Pretoriuskop 30 April 2015 03 Mei 2015 Eie koste 

Karridene - See toer 27 Junie 2015 11 Julie 2015 R95/person/nag 

Bloekompoort - AJV 07 Augustus 2015 10 Augustus 2015 R100/nag 

Koppisol - Nasionalekamp 24 September 2015 27 September 2015 R200/nag 

Badplaas—Gebiedskamp 30 Oktober 2015 01 November 2015 R285/4 persone 

Bloekompoort –Kerskamp 27 November 2015 29 November 2015 R100/nag 

Algemene Inligting 

Vir die Boskok 

 
Tuisgemaakte Kaas en Spek rolletjies 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jy het nodig: 
Braaivleis vuur 
Brood van jou keuse 
Pakkie “rindless” spek 
Velletjies kaas van jou keuse 
Koekroller/skoongemaakte bier/wyn bottle 
Tandestokkies 
 
Metode: 
Braai spek effens gaar op kole, intussen sny 

korsies van brood af en rol plat, pasop vir te plat 
want anders breuk die brood as jy dit rol. Sit ve-
letjie kaas op plat gerolde snytjie brood.  

Rol broodjie toe en dan draai jy die halfgaar spek 
om die broodjie. Steek die punte van die spek 
met ‘n tandestokkie vas. Braai die broodjie tot 
kaas smel en spek “crispy” is of na smaak 

Hierdie kan ook in die huis gemaak word in die 
oond of “braai” dit in ‘n pan 

Lief 

Presidente aanbieding was ‘n sukses. 
Mianique Grobler is  25 Maart 2015 gebore. 
Johan en Lizinda de Kock het ‘n kleinkind ryker ge-

word 
Johan de Kock se knie vervanging was ‘n sukses 
Cecile Bosch is nou amptelik op pensioen. 
Phillip Opperman se kniegoperasie was ‘n sukses 

hy beweeg al sonder enige kieries of krukke. 
Johan de Kock het ‘n stent gekry, sterk nog in die 

hospitaal aan. 
 

Leed 

André Swanepoel se suster het kanker. 
Chanelle Venter se Pa het kanker. 
Rina Gunter van Suid-Oos het kanker. 
Johan Swanepoel het sy knie beseer. 
Phillip Opperman moet gaan vir ‘n skouer operasie. 
Amé Opperman is in en uit die hospitaal met toetse 

 
 

Spoghoekie!! 

Christene de Kock en Dehandré trots op sy  
sussie Mianique Grobler 
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Algemene Inligting 

Voorraadbeampte:  

Francois Storm 
 
Sweetpak baadjies R250 
Sweetpak broek R195 
Sirkel en woonwa snor R25 
Windjakker R320 
Slaprand hoed R70 
Pette R45 
Petwapen (lap) R25 
SAWA keps R40 
SAWA keps—Vroue R40 
Luiperd hempde—prys op aanvraag 
Sangbundels R30 
Sangbundels groot A4 R50 
SAWA Dasse R80 
 
Alle verkope—kontant met bestelling 

SAWA das 

Windjakker 

Sangbundels 

Petwapen 

SAWA keps 

2006 Fleetline L 
te koop R90 000.00 
120L yskas, vol tent ens 
Hannes Snyman: 073 228 5214 

Advertensies 



BANKBESONDERHEDE 

SAWA Luiperds 

ABSA  Tjek Rek no: 4070170865 

Takkode:      632005 
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Monique Grobler (24) 
 

 Augustus 

Susarie Pienaar (06)  
Lizette Rossouw (11) 
Hannes Snyman (25)  
Ans Opperman (29)  
Miné Storm (31) 
Dina Hilligenn (31) 
 

September 

Frank Terblanche (03) 
Elsie Broxham (04)  
Sandra Labuschagne (04) 
Dehandré Grobler (04) 
Antoinette Lombard (16) 
Peet Venter (16) 
Laura Opperman (19)  
Gerrie Olivier (24)  
Jaco Rossouw (27)  
Martin Nagel (27) 
Lappies Labuschagne (28)  
Anri Nabal (30) 
  

Oktober 

Phillip Opperman (01) 
Ronelle du Plooy (01) 
Callie Jacobs (05) 
JW Opperman (06) 
Berdine Mostert (11) 
Elaine Venter (12) 
Josh Spoelstra  (13)  
Chantall Opperman (14) 
Joy Benecke (26) 
Maré Lourens (26) 
Hayley Venter (29) 
 

November 

Zurika Cornelius (07) 
Jasper Cornelius (17) 
Louis Hilligenn (19) 
Marius Grobler (25) 
Johan Bosch (26) 
Erenst Opperman (29) 
 

Desember 

Jay-cee Camper (04) 
Werner Nel (10) 
Leana Olivier (13) 
Marietjie Stuart (16) 
Cecile Bosch (22) 
Wennie Opperman (22) 
Cindy Spoelstra (27) 

Huweliksherdenkings 

 

Januarie 

Johan & Petra Pelser (04) 
Jaco & Lizette Rossouw (26) 
 

Februarie 

Johan & Hettie Swanepoel (03) 
 

Maart 

Hannes & Belinda Campher (27) 
Frank & Nettie Terblanche (31) 
 

April 

Johan & Mary-Ann Pretorius (01) 
André & Vinkie Swanepoel (01) 
Ian & Maryke Storm (01) 
Johan & Cecile Bosch (15) 
 

Mei 

Francois & Rina Storm (02) 
Nico & Ronelle du Plooy (05) 
 

Junie 

Peet & Elaine Venter (15) 
Erenst & Chantall Opperman (23) 
 

Julie 

Hannes & Connie Snyman (03) 
Willem & Elsie Broxham (03) 
Wennie & Laura Opperman (05) 
Marius & Monique Grobler (24) 
 

Augustus 

Jasper & Machteld Cornelius (08) 
Chris & Sandra Labuschagne (10) 
Gerrie & Leana Olivier (17) 
 

September 

Jan & Antoinette Lombard (17) 
Johan & Elmarie Opperman (25) 
 

Oktober 

Johan & Berdine Mostert (04) 
 

November 

Louis & Dina Hilligenn (19) 
Sidney & Maré Lourens (21) 
Phillip & Ans Opperman (26) 
 

Desember 

Pieter & Luzanne Nabal (03) 
Callie & Riana Jacobs (04) 
Renier & Chanelle Venter (14) 
Werner & Celani Nel (17) 
Dirk & Marietjie Stuart (27) 
Johan & Lizinda de Kock (30) 
Hennie & Dorea Burger (30) 

Verjaarsdae 

 

Januarie 

Layton Campher (02) 
Lumé Storm (02) 
Lian Storm (06)  
Zian Opperman (07)  
Jan Lombard (16)  
Chohané Janse van Rensburg  (21)  
Hennie Burger (30) 
Riana Jacobs (30)  
Chanelle Venter (31) 
 

Februarie 

Vinkie Swanepoel (10) 
Piet Opperman (13)  
Johan de Kock (15)  
Janno Janse van Rensburg  (16)  
Petra Pelser (22) 
Renier Venter (25) 
Ruan Cornelius (27)  
 

Maart 

Johan Pretorius (03)  
André Swanepoel (08)  
Hettie Swanepoel (14) 
Righardt Nabal (14) 
Sidney Lourens (15) 
Belinda Campher (22)  
Lizinda de Kock (27)  
Ian Storm (27)  
Nettie Terblanche (30) 
Mary-Ann Pretorius (31)  
 

April 

Francois Storm (08)  
Johan Opperman (08) 
Amoné Venter 26) 
 

Mei 

Dorea Burger (04)  
Pieter  Nabal (04)  
Nico du Plooy (5) 
Maryke Storm (06)  
Connie Snyman (16)  
Amé Opperman (16) 
Leané Jacobs (27) 
Lourens Jacobs (27) 
Elmarie Opperman (29)  
Machteld Cornelius (31)  
 

Junie 

Johan Mostert (03)  
Celani Nel (04) 
Delene Opperman (05)  
Marcelle Jacobs (09) 
Kalinka Nel (16) 
Johan Pelser (18)  
Caramia Nel (26) 
Hannes Campher (26) 
 

Julie 

Luzanne Nabal (02)  
Rina Storm (10)  
Johan Swanepoel (20)  
Willem Broxham (21)  
Dirk Stuart (24)  

SAWA Ledegelde vanaf 

01 Desember 2014 

 

Intreegelde R120-00 
Kontantbetaling :-  
Gewone lede R325-00  
Senior Burgers R315-00 
Debietorderbetalings :-  
Gewone lede R315-00 
Senior Burgers R305-00 
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Voogde met hul lede 

 

Swanepoel  André & Vinkie 
De Kock      Johan & Lizinda 
Opperman  Erenst & Chantall 
Opperman    Johan & Elmarie 
Spoelstra    Cindy 
Benecke    Joy 
 
Kinders(tot graad 12) 
Opperman  Zian, Amé 
Spoelstra  Chohane,Johan,Josh 
 
Grobler Marius & Monique 
Stuart         Dirk & Marietjie 
Jacobs  Callie & Riana 
Nabal  Pieter & Luzanne 
Terblanche Frank & Nettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Grobler  Dehandré 
Jacobs   Marcelle, Leané, Lourens 
Nabal   Anri, Righardt 
 
Storm  Ian & Maryke 
Bosch      Johan & Cecile 
Hilligenn Louis & Dina 
Lourens Sidney & Maré 
Nel     Werner & Celani 
 
Kinders(tot graad 12) 
Nel  Caramia, Kalinka 
Storm   Lian, Miné, Lumé 
 

Venter  Peet & Elaine 
Burger         Hennie & Dorea 
Mostert         Johan & Berdine 
Olivier          Gerrie & Leana 
Pretorius      Johan & MaryAnn 
Lombard           Jan & Antoinette 
 
Snyman Hannes & Connie 
Du Plooy  Nico & Ronelle 
Opperman JW 
Opperman Piet & Delene 
Opperman Wennie & Laura 
Pelser       Johan & Petra 
 
Storm       Francois & Rina 
Cornelius Jasper & Machteld 
Opperman  Phillip & Ans 
Pienaar  Susarie 
Rossouw Jaco & Lizette 
 
Kinders(tot graad 12) 
Cornelius   Zurika, Ruan 
 
Venter  Renier & Chanelle 
Broxham Willem & Elsie 
Campher Hannes & Belinda 
Labuschagne Lappies  & Sandra 
Swanepoel   Johan & Hettie 
 
Kinders(tot graad 12) 
Campher Jay-lee, Layton 
Venter  Hayley, Amoné 

 
 

Bestuur Kontakinligting 

 Naam Sel Nommer E-pos Adres 

Voorsitter André Swanepoel 082 779 3245 aenv.swanepoel@gmail.com 

Ondervoorsitter Peet Venter 071 227 9368 karcher@secunda.co.za 

Penningmeester  Connie Snyman 083 544 0290 hannes.snyman@sasol.com 

Sekretaris Marius Grobler 076 403 6063 marius.grobler2@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Francois Storm 082 809 7894 francois.storm@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Hannes Snyman 073 228 5214 hannes.snyman@sasol.com 

Addisionele lid 
 

Renier Venter 072 328 4953 renier@pelecane.co.za 

Addisionele lid 
 

Maryke Storm 082 713 0044 Maryke.storm@sasol.com 

SPORE word uitgegee deur  Luiperdsstreek van die SA Woonwa-Assosiasie (Sawa). Plasing van berigte, artikels of 
enige ander bydrae of advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van Sawa is nie. Kommentaar en 
ander redaksionele artikels word deur die Redakteur verantwoord. 


