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Luiperds Kampnuus: 
 
Koppisol—Nasionale Saamtrek 
23-28 September 2015 
 
Die kraaie gaap en die vinke kwetter en maak nes 

in die bome, maak nou nie saak nie want die 
Luiperds en Suid Oosters het baie lekker gekamp 
by Koppisol. 

Woensdagoggend 23ste September arriveer die 
eerste van 7 Luiperds en 3 Suid-Oosters al en 
begin laer trek by Koppisol, nogal saam met ons 
eie Senior Burgers (Phillip & Ans Opperman en 
Louis & Dina Hilligenn). Seker nie nodig om te sê  
wie nie, maar Phillip en Ans sorg toe dat die 
Luiperds bymekaar kon staan deur vroeg op te 
daag en plek te hou. Hierdie keer het ons be-
hoorlik laer getrek. Daar was gesamentlik boeke 
gevat wat deur ons President Oom Nico Spaumer 
gekoördineer was, waarna daar lekker om die 
vure gekuier is en sommer ‘n “moer by” ete 
gehou is. 

Donderdagoggend sluit nog 2 Luiperds en 1 Suid-
Ooster by die groep aan waarna daar vinnig nes 
geskrop en ingeburger is. Almal het lui lekker 
onder die bome en om die woonwaens gekuier. 
Na boekevat het ons lekker gesmul aan die wors 
broodjies en braaivleis vir aandete.  

Vrydagoggend sluit die laaste Luiperd by die groep 
aan. Hierdie was weereens ’n nasionale kamp 
waarvoor daar net 87 staanplekke gereserveer 
was en daar daag toe 128 woonwaens op met 
Goudrif wat as die kamp kommandante opgetree 
het. Puik ouens Puik!! 

Wat ’n lekker kamp was dit nie? Weereens ’n 
geleentheid om saam met ons Sawa vriende en 
familie te kon kamp”. Die Tema vir die naweek 
was ”S” en glo my die van julle wat nie kom kamp 
het nie het uit gemis op ’n wonderlike geleen-
theid! En was daar gelag vir al die snaakse 
manewales wat opgedis was. Ons het eintlik seer 
maagspiere ontwikkel. 

Om 19:00 Vrydagaand is daar soos gewoonlik eers 
boeke gevat, gegroet en gekuier asof ons me-
kaar jare laas gesien het. Na boekevat het André 
en Peet vir ons vuur gemaak en het ons vleis ge-
braai waaraan ons lekker gesmul het. Later is 
daar maar luierig aanstaltes gemaak om te gaan 
inkruip. 

Saterdagoggend vroeg het die atlete gaan stap en 
glo my hulle het gebrul! Die res van ons het maar 
traag uit die vere gekruip omdat boekevat eers vir 
09:00 gereël is, waarna ons lekker ontbyt ge-
nuttig het. Gesamentlik, met almal wat iets by-
gedra het, het ons spoedig ’n baie gawe ontbyt 
aanmekaar geslaan. Later na die ontbyt almal as 
“dik Pelle” uitmekaar en elkeen in sy eie rigting 
om sy eie ding te doen. 

Saterdagmiddag het die vrouens die Luiperds se 

tafels in die saal gaan opmaak en reg kry vir die 
“gala geleentheid” wat gereël is vir Saterdag-
aand. Die manne het maar lui lekker om die 
woonwaens gekuier en rugby geluister tot dit tyd 
was om te gaan reg maak vir die groot “Partytjie”. 

Elkeen uitgevat en getooi soos die tema dit wou 
hê, party in slippers en slaapklere en die ander in 
skooldrag het ons almal afgesit saal toe en wat ’n 
verrassing was dit nie om te sien hoe die saal 
daar uitgesien het nie. Elke streek het voorwaar 
moeite gedoen om die geleentheid so spoggerig 
moontlik te kon maak. Daar was lekker gekuier 
en ons was later die aand vermaak deur Goudrif 
se eie “Disco Jockey” wat baie goeie musiek ge-
maak het. Ons het natuurlik aan die geleentheid 
deelgeneem en daar was lekker gedans tot laat. 

Sondagoggend na die erediens, wat in die vorm 
van ’n sangdiens gehou is, is daar gesamentlik 
afsluiting gehou waarna ons maar almal op sy eie 
tyd opgeslaan en huiswaarts gekeer het. “Koer-
Koer” moes natuurlik gou klaar gemaak het om 
nog Pretoria toe te gaan vir haar eerste bestraling 
wat Maandag gaan begin – Sterkte ou Vinkie ons 
dink aan jou. 

Aan almal wat saam gekamp het se ons baie 
dankie vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit 
was voorwaar ’n lekker kamp, julle mag maar we-
er volgende keer saam kom. 

 
Tot ‘n volgende keer! 
 
Luiperd Groete 
Francois Storm 
 

Sherlock het toe opgedaag met ’n 
Spaanse dame 
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Koppisol se staanplekke is so ruim dat ons lekker in ‘n sirkel kon laer trek.  Altyd die beste manier 
om as ‘n groep te kamp. 

Die S-tema is baie goed deur almal ontvang. Gelukkig het die gerugte van seks werkers en swem 
instrukteurs  nie gerealiseer nie. 



Slaapklere sal nooit weer dieselfde wees nie.  Ans kan nie eers sien nie maar kyk hoe opgewonde 
raak sy oor die “adult” slaaptyd stories. Rina het maar gesukkel met Elaine se ekstra paar tande.  

Die ander kon nie hul lag hou vir die gepassery nie 
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Indien hierdie span moet terug Skool toe kry ek die onderwysers baie jammer. Kommentaar was 
daar baie. “ Jy het jel is jou hare, jy weet dit is teen die reëls.” “Ek sien rooikaarte gaan uitgedeel 

word”. “ Jy mag nie in jou skoolklere rook nie”  Dit was groot pret!!  


