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SAWA Gamtoos Ferry Saamtrek: 28–30 September 2012 
 

Naweek nuus... 
Vrydag middag arriveer die meeste van die kampers.  Party was gelukkiger as ander, om reeds van 
Woensdag af te kon kamp.  Die wind waai ons weg, maar vir die Sawanante is daar geen keer aan 
die opgewondenheid om weereens die voorreg te kan hê om te kan kamp nie.  
 
Half sewe begin ons die kamp op die regte manier met boekevat en die ouens wat op die 
blommetoer gaan, kom vining bymekaar om hulle vertrek van die volgende oggend te bespreek.  
Hulle is baie opgewonde, en ‘n hele klomp van ons maar lekker hartseer omdat ons nie saam gaan 
nie!  Die aand brand die vure lekker gesellig en dit is lekker om weer al die mede kampers te sien 
en te gesels en saam te kuier. 
 
Saterdag oggend begin die dag vroeg met die blommetoer ouens wat reeds om 06h00 vertrek.  
 

 
 



 
Om 11h00 begin ons met boeresport.  Groot en klein kom nader om aan die verrigtinge deel te 
neem!  Ons begin met vrot eier en almal kom lekker aan die gang vir die pret wat voorlê.  
Tannie Trish wys ons ook hoe dit nou eindelik gespeel moet word!  Almal is aan die gang en lus 
vir die verrigtinge wat volg.    
 

      
 
Volgende doen ons appel aangee, krywa stoot, drie been resies, tou trek en bok drol spoeg.   
 

Appel onder die ken aangee sonder om die appel te laat val 

      
  

Kruiwaloop kompetisie was groot sports vir oud en jonk 

       
 

3 Been resies het al die toeskouers lekker laat lag 

      
 
 
 



 
Met die tou trek het die jong klomp vir ons eerste gewys hoe dit gedoen moet word.  Die 
“Smarties” teen die “Brats”.  Wat kan ek sê, brats is gewoond daaraan om hulle sin te kry, en hulle 
wen!  (Ek persoonlik dink hulle het bietjie gekroek – maar dit is ‘n debat vir ‘n ander dag – LOL).  
 

“Smarties” vs “Brats” 

           
 
Nou is dit die grootmense se beurt.  Ons span sommer van die groter jeugdiges in om te kom 
help!  Dit is nou vir jou ‘n storie en ‘n half!  Ons is almal reg en die twee spanne “The Brothers” 
en die “Boepense“ maak reg vir die tou trek.  Die manne maak seker almal is reg en die spanne is 
besig om “krag” op te bou. En ons val weg!  Ons is so sterk dat die tou breek!  Almal val soos 
vrot velle! 
 

 
 
Maar ons is nie bang nie, die tou word herstel en ons maak reg vir ronte 2!  Die tou breek weer!  
Ag nee wat, hier is die spanne heeltemal te sterk!  Ons sal dit op ‘n latere stadium weer moet 
uitveg.   
 
Nou’s dit tyd vir die bok drol spoeg (ons gebruik darem “nicker balls”.)  Die stryd word aangesit 
en uiteindelik kan ons op ‘n wenner uitkom. (party van die dames wys die ouens hoe dit gedoen 
moet word”.)   
 

Kyk wie kan die bok-drol die verste spoeg & eiergooi na ‘n maat.  

      
 
 

Eier gooi!!!  Almal lag lekker (en kroek ook so bietjie) en uiteindelik na twee rontes, gaan was 
almal af met “slippery slide”.  Dit is die einde van ‘n heerlike oggend van boeresport.  

 
 

 



 
“Slip en slide” vir oud en jonk 

      
 

“BOE!” Arrrrrrrgh!!! Oom Johan Barnardo is darem ‘n bok vir sports 

 
 
 
Benji doen 4uur vir ons boekevat en daarna deel Jakkie ‘n paar plaatjies vinnig uit sodat almal kan 

verdaag om die          vs       rugby te gaan kyk. 
 

 
 



 
10  Streek – Malcolm en Sandra Wait 
20  Streek – Bossie en Ronnie Boshoff;  Theo en Monique Buchner  
30  Streek – Tommie en Rene Hall  
40  Streek – Jacques en Zelda Swanepoel; Duppie en Emse du Plessis; Anton en Dina Claassen  
100  Streek – Wouter en Alna Steenkamp en ‘n spesiale rooi 100 streek saamtrekplaatjie  
160  Streek – Cecile Meyer  
240  Streek – Johan en Jakkie Barnardo  
 
25  Algemeen – Theo en Monique Buchner  
75  Algemeen – Arno en Adel Engelbrecht  
125  Algemeen – Gato en Estelle Ferreira  
150  Algemeen – Stienie Grobler;  Johan en Karen Rautenbach 
 

   
Wouter en Alna Steenkamp het hul spesiale rooi 100 streek saamtrekplaatjie gekry. 

 
 
Die aand braai en gesels almal weer lekker.  Die wind het besluit om te gaan rus en almal geniet 
die wonderlike aand buite. 
 
Sondag oggend word die diens by Loerie NG kerk bygewoon.  Mense begin vertrek, en ongelukkig 
is die naweek op ‘n einde.  ‘n Groep Sawanante besluit egter dat hulle nog nie klaar gekamp is nie 
en besluit om die Sondag aand ook oor te bly. Weereens het ons die voorreg gehad om ‘n naweek 
te kan kamp en die batterye so bietjie te herlaai!   
 
Baie dankie aan almal wat die naweek bygedra het tot die sukses.  Benji en Yvette vir die 
boeresport en die “slippery slide”. 
 
Kamp Groete 
Dina 
 



 

Blabsie… 
“‘n Sekere meneer gaan stort Saterdagoggend en vergeet skoon om sy broek se belt saam te neem.  
Toe hy terug loop karavaan toe moes hy mooi vashou anders het die broek afgeval...” 
 
 

Historiese refleksie...       
Die behoefte om huise by Jeffrey's Bay en St Francis te bou het ‘n groot behoefte geskep om 'n 
makliker metode te vind om die Gamtoosrivier oor te steek.  Gedurende die 18de en vroeë 19de 
eeu, voordat enige brûe gebou is, was die area die kruising punt vir ossewaens van die Wes-Kaap 
na die binneland.  Daarom is die Gamtoos Hotel gestig as belangrike bymekaar kom punt. 
 
Teen die einde van 1844 het Mnr. Martin Beresford gearriveer uit Engeland en ‘n plot gehuur van 
meneer James Smith.  Die plaas se naam was "Nocton" en op die oewer van die Gamtoosrivier.  
Hy het sy eie voorafvervaardigde huis, wat in Amerika ontwerp is, in twee afdelings gebou en dit 
is op die huidige terrein van die Gamtoos Hotel. 
 
Mnr. Martin Beresford die eienaar van “Nocton”  het gesterf in 1847.  Mnr. James Smith het die 
behoefte gesien en besluit om 'n hotel te bou.  Die oorspronklike hotel is in een van die vloede 
weggespoel en is herbou. Dit was 'n verskriklike skok in die gebied toe George Beresford sterf 
twee jaar nadat sy pa in 1849.  James Smith het ‘n voorafvervaardigde huis op 'n veiling gekoop en 
dit baie versigtig uitmekaar gehaal en herbou waar dit vandag staan.  Die oorspronklike enkel 
rybaan brug wat in 1895 gebou was, is nog steeds staande en in gebruik vandag. 
 
Hierdie skilderagtige plek het meer onlangse bekend geword aan vissers vir die jaarlikse 
kompetisies met rekord vangste.  'N vakansie hawe vir kampering, bootry en visvang. 
 
 

Kontak besonderhede… 
Met 39 ruim karavaan en tent staanplekke, bedek met dik, welige en groen grasperke, bied hulle 
een van die mees gesogte vakansie bestemmings in die Oos-Kaap. 
 
Adres:  Ongeveer 15km van Jeffries Baai en 55km van Port Elizabeth op die R102. 
Tel:  +27 42 287 0758 
E-pos:  admin@ferryhotel.co.za 
G.P.S koordinate:  Suid:  33º 54.996’     Oos:  25º 01.622’ 
 
 
 
 
 
 

                                                       

 
Web redakteur:  Benji Erasmus       Sel: 083 3099 951       E-pos: benji.erasmus@gmail.com 

 

mailto:admin@ferryhotel.co.za
http://www.facebook.com/#!/groups/88534327751/
mailto:benji.erasmus@gmail.com

