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Bestuurslede besig om ete voor te berei. Van 
voor links, Sandra Fourie (sekretaresse), 
Tjaart Snyman (ondervoorsitter), Karen 
Rautenbach (bestuurslid), Tanya Deysel 
(redakteur) en Wouter Steenkamp 
(penningmeester). 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Die manne reg vir die groot jag! Johan 
Rautenbach, Eddie Deysel, Willie 
Conradie en Johan Fourie.  Agter stuur is 
Isak Grobler wat die manne gaan wys hoe 
word dit gedoen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ongelukkig weet Johan Rautenbach nie‚� 
rooi tag beteken gevaar nie en moes liefs nie 
geskiet word nie!  Dit was nog steeds die jag 
werd! 



"Al was ek nie daar nie, kan niemand sê dis nie waar nie!!" 
 
Vrydagmiddag skarrel almal rond, Selfs die kinders en die hond.  Kom nou julle, pa wil gaan jag, 
die Springbokke gaan nie langer wag!!! 
 
Uiteindelik is almal hier en kuier ons lekker om die vuur.  Nou laai Izak en Sakkie almal wat wil 
saamgaan op die bakkie.  Deur die doringbome en oor die noorse ry ons nou.  Daar staan 'n 
Springbok, skiet hom gou!!  Maar die jagters is blind, of hulle kon nie 'n goeie aanlê vind! 
 
Saterdag is almal vroeg uit die vere en die manne laai die gewere.  Tjaart sê: "Manne maak tog gou, 
ons moet veld toe, NOU!!   
Die vrouens bly agter en daar word gebak, gebrou, gesels en gekou. 
 
Opgewonde en vol stories kom die manne terug.  Ag nee man Willie, 'n mens skiet mos nie 'n bok 
in die rug!!  Rautie weet nie of hy moet vlug of "brag", hy skiet die enigste Bok met 'n rooi "tag"!! 
 
Die bestuur staan almal nader, en daar word gou vergader.  Toe is dit tyd  vir kuier en eet, dit moet 
julle maar weet……  'n Ware Sawanant kan jy aan sy/haar lyf meet!!!! 
 
Gou is die manne weer reg vir die veld, Izak is hierdie naweek al die manne se held.  Die kinders is 
wit van die stof, oppas, Tjaart se vierwiel is baie rof!!  Daar word afgeslag en gelag, dit was 
voorwaar 'n heerlike dag! 
 
Lucy en Wouter speel saam met die ander kaart, maar kyk, skelm speel Is hierdie twee se maat!! 
Nou word daar vleis gebraai.  Die kombuistafel kreun onder al die slaai.  Tot laat word daar gesels 
en gelag, Wouter is die ster van die nag!! 
 
Sondag vat Izak ons na Darlington Dam, die wild langs die pad maak enige jagter se knieë lam.  By 
die dam is daar self "ablusie geriewe", "Goed genoeg vir 'n geheime kamp?" vra die uwe. 
 
Nou vat ons die vinnigste pad huistoe, want ons mae dink ons kele is toe!!  Almal help kerf, kap en 
sny en gou-gou word 'n smaaklike ete voorberei. 
 
Dis nou tyd vir pak, groet en ry.  Te gou is 'n heerlike naweek verby.  Weereens dankie aan die 
Grobler-paar, ons het heerlik gekuier, sowaar!! 
 
Osi Kapi� 
 


