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SAWA OOS-RAND 

Spookkamp - Maart 2011  

Klub Amigos - Rietspruitdam 

‘n Spookkamp bly maar ‘n lekker ding!  
Net die voorsitter & ondervoorsitter weet waar die kamp bespreek is, en 
hulle hou hulle so toe soos ‘n Skot se beursie as ander probeer uitvis waar 
die kamp gaan wees.  

Die padaanwysings word eers as die konvooi vertrek, deurgegee aan die voorste bestuurder, en niemand 
anders nie. Die ander volg dan blindelings agterna na hierdie “spookbestemming”. 
Francois het Vrydag middag met ‘n groep toegewyde hengelaars vertrek, en Jan het die res van die streek 
Saterdag oggend deurgevat Rietspruitdam toe vir ‘n ontspanne langnaweek van hengel & rus. 
 
Vrydag: 
Die paar gesinne wat die Vrydag 
deurgery het, het rustig verkeer en 
reggemaak langs die viswaters om 
die ou grote uit te trek om die 
visvang prys op te eis wat op die spel 
was. Gelukkig het Martin se boma 
almal lekker warm gehou! 
 
Saterdag: 
Die res van die groep arriveer vroeg die oggend (vyf-uur weggetrek uit Boksburg uit) en slaan maar vinnig 
kamp op want die onweerswolke dreig! Die hengelaars het ook hul bes probeer om ons die oggend te 
beindruk met hulle vangste deur die nag, maar ons was maar ‘n moeilike spul om te beindruk... die 
kiepnette was dan so leeg soos die “ANC Youth League” se lys van “Cum Laude studenteleiers”. 
 
Die res van die dag is ge-eet, gekuier, ge-eet, geswem & laag gelê terwyl die 
hengelaars die lyne nat gehou het. Tussendeur was daar die groot Stormers / Bulls 
wraakstryd gespeel, en die flou bulle was laatmiddag maar redelik stil gewees. Die 
kinders het in die 
warmwater 
swembad 
geswem, en ook 
die “Speedslide” 
uitgetoets! 
 
Sondag: 

Streek Oos-Rand se gebruiklike erediens word waargeneem deur oom 
Choert, en die treffende boodskap spreek weereens tot ‘n ieder en elk.  
 
Daarna word nuwe lede se SAWA stukke uitgedeel en nou is hulle 
volwaardig deel van Oos-Rand!  
 



SAWA Oos-Rand | Maart 2011 

 
 

En later die dag... 
Toe tref die moeder van alle reënbuie ons en ons moes behoorlik skarrel om 
alles (en die kinders) droog te hou. 
(Nie dat dit die vissermanne eintlik gepla het nie... lyk nie eens of hulle 
agtergekom het die wolke pak saam nie) 
 
Kyk gerus hoe almal die “ou reënbuitjie” geniet 
het... die grotes het net so lekker soos die 

kinders in die reënwater gespeel en baljaar! 
Franna het selfs in die paadjie vol water lyn 
natgemaak, en Eugene het sy bes probeer om 
van al die water voor sy wa ontslae te raak!  
 
Tussen dit alles deur het Franna & Martin nog ‘n 
heerlike potjie ook gebou, en ons kon na die  
reënbuitjie heerlik wegval hierin – dankie julle! 

 
Voor al die ontwrigting was ons darem vir koek en 
tee genooi deur die oord se bestuur, en dit was  
heerlik.  
 
Retha het ook haar  
nuwe woonwa  

ingewy, en ons is saam met haar opgewonde 
oor haar nuwe wa – Retha, ons hoop jy het net  
vreugevolle tye met die wa, en dat jy dit saam  
met Oos-Rand sal geniet! 
 
Maandag: 
Alles nat, maar dit demp nie ons kampgees nie, ons maak weer gesamentlik ontbyt, en geniet elke tydjie 
wat ons gegun word, saam. Daarna was dit weer kamp opslaan en huiswaart keer – die keer vat ons die 
pad terug oor Potch omdat die N14 plek-plek so sleg was. 
 
Weereens ‘n heerlike naweek gewees, en op pad huis toe vertel ons vir die 
kinders van Skotland se Loch-Ness monster, en dat ons nou ook kan spog dat 
ons ons eie Loch-Ness monster met ons eie oge gesien het – hier’s die foto 
as bewys... 
 
Sit ons toe mos nou heel naweek en wonder wat die kennisgewingbordjie op 

die punt van die kaai sê, want sien, ons almal se oë is toe te swak om so ver 
te sien, en die kaai se toegangshek is gesluit, toe Martin besluit hy swem 
soontoe om dit vir ons te lees... en jou wrintiewaar... dit sê ons mag nie op 
die kaai rondloop nie – dankie Martin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** Lukas Maree: “My kiekies is bewyse, my lewensinventaris, ‘n prentjiekommentaar van my bestaan...” ** 


