
PEARSON PARK, SONDAGSRIVIER (24 – 28 SEPTEMBER 2008) 
(Streekkamp) 

 

 

Die gelukkiges (soos die Deyzels) het reeds vanaf Dinsdagaand gaan uitspan.  Francois Beneke het 
gesorg dat hy vir elke dag � geleentheid Uitenhage toe en terug het sodat hy darem nie te veel 
skoolwerk verloor nie en dat hy ook lekker kan oefen om sy visstok behoorlik te kan gebruik voor 
die Visvang-kompetisie Saterdag.  Die minder gelukkiges het eers Vrydag laat-middag arriveer 
saam met die VREESLIKE STORMWIND. 

Sommige mense (sal nie sê wie) wou sommer Vrydag-middag oppak – was moeg vir die wind, 
maar met die gebruik van die “pal-system” (waar daar � maatjie aan elke paal vasklou) is die 
woonwa met tent en al gedraai en weer staangemaak sonder te veel moeite – baie dankie julle ouens 
(en vrouens) – anders het ek nie naweek gehou nie. 

Die Saterdag-oggend is al die vissermanne met hul visstokke rivier toe.  Ons vangste was maar soos 
elke jaar tydens die kompetisie bietjie skraps (die visse is slim en hou hulle skaars tydens die 
kompetisie).  Daar was darem sommige wat gelukkiger was en daardie aand is daar � 
‘prysuitdeling’ gehou waartydens daar trofees toegeken is aan diegene wat die grootste visse 
gevang het en troospryse aan dié wat ten minste � vangs gehad het.  Net voor die kompetisie ten 
einde loop het verlede jaar se wenner, naamlik Anton Claasen (jnr) weer so waar die grootste vis 
(1.5 kg) uitgetrek.   

Terwyl die visvangkompetisie aan die gang was het � groepie van die lede onder leiding van Tjaart 
en Tania worsbroodjies gebraai en verkoop om die kostes van die drukker wat ons vir die Wapad 
aangekoop het te delg. 

Sondag-oggend het ons die erediens onder leiding van ds. Steyn by ‘Die Stal’ bygewoon en die kerk 
was stampvol.  Na die diens is spesiale geselligheid deur die gemeente vir SAWA gereël en al die 
kampers is deur ds Steyn uitgenooi om � koppie tee en � eetdingetjie saam met die hulle te geniet. 

Daarna is die bote ingespan om die jongspan en die jonges van gees (of moet ons liewer sê dié wat 
die ‘guts’ gehad het) op die “tubes” rond te trek.   

Ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak om die volgende mense in besonder te bedank: 

o Barend Swanepoel vir die skenking van die trofees vir die visvangkompetisie. 

o Johan Fourie vir die verkryging van borge. 

o Arno Engelbrecht vir die verkryging borge en ook al die hulp gedurende die hele naweek. 

o Elmar Steyn vir die kontantskenking vir die aankoop van die brandstof vir die bote en 
broodjies vir die worsbrode. 

o Tjaart, Tania en ‘Rent-a-Crowd’ vir die voorbereiding en verkoop van die worsbroodjies. 

o Die Kampkommandante van die naweek.  

 

MILJOENE DANKIES VIR JUL ALMAL!!! 

 

Sandra Fourie 
 



 
 
 
Johan Fourie saam met ons eie 
hengelkampioen, Anton Claasen, wat 
weggeloop het met die louere tydens 
die hengelkompetisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Die Van Eedens se jongspan met 
hul vangs gedurende die naweek 
van plesier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sawanante kom voor die kerk 
byeen, voor daar as een groep in 
beweeg word. 
Die gemeente het ons trakteer met 
tee en koffie na die diens. 


