
10 - 12 Maart 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naam Posisie nommer 
Louis van der 

Walt. 
Voorsitter. 083 276 1719 

Jan Du Buisson. Ondervoorsitter. 082 921 1128 
Marietjie Du 

Buisson. 
Voorraadhouer. 082 941 5579 

Corrie Clase. Penningmeester. 082 753 0661 
Hennie Gouws. Graveerder. 083 328 3868 
Tienie Herholdt. Sekretaris. 083 304 0604 
Zan-Mari van der 

Walt. 
Nuusredaktriese. 078 040 8889 

Inhoudsopgawe. 
1. Voogde & Verjaarsdae. 
2. Huweliksherdenkings+lief 

& leed. 
3. Toekenings. 
4. Voorsittersbrief. 
5. Iets interesant. 
6. Bl 5 vervolg. 
7. Bl 6 vervolg. & ‘n Lekker 

kamp resep. 
8. Volgende kamp datums. 

9. Kos vir die siel. 



  
 

Louis van der Walt : Bestuur. 

Jan Du Buisson : Attie van Staden, Hennie De Koker, Graham Clouston. 

Corrie Clase :  Dave Fourie, Fanie van Zyl, JJ Venter. 

Tienie Herholdt : Alan Morgan, Gerald Greyling, Peet v.d. Walt. 

Hennie Gouws: Peet Barnard, Aubrey Lerm. 

Marietjie Du Buisson : David Fourie, Jurg Steenkamp, Sarel van Zyl. 

Zan - Mari van der Walt : Olaf Billekens, Antonie Laubsher. 

 

     Verjaarsdae. 
     

 
 

 

 

Maart 
02 – Dalena Greyling 
04 – Juan Steenkamp 

07 – Johan Venter 
13 – Tienie Herholdt 

16 – Peet Barnard 
17 – Hendrien Clase 

19 – Elize Fourie 
31 – Luan vd Walt 

April 
02 – Marietjie van Staden 

03 – Alan Morgan 



Huweliksherdenkings.
  

 
 

 
 

 
 
 
 
  

                                                     

 Luan voder baie goed met sy Rugby hulle span doen goed. 

 Marietjie van Staden het ge gaan vir ‘n hand operasie dit gaan baie goed met haar 
hand. Sy het haar eerste oog operasie gehad dit gaan alklaar baie beter, het goed af 
geloop. 

 Linda van Zyl se Ma is oorlede, ons almal dink aan haar en haar man en familie. 
 Marietjie Du Buisson se broer is skielik oorlede. Sy het ook Maandag die 13de Maart ‘n 

operasie onder gaan sy is in almal se gedagtes en gebede. 
 Dan dink ons almal aan Fanie van Zyl en sy gesin en familie dit gaan nie baie goed nie 

en hy is in baie pyn. 

 

Maart 

01 – Jan & Marietjie du Buisson 
15 – Corrie & Hendrien Clase 

april 

13 – Hans en Thea Barnard 
27 – Dave en Elise Fourie 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Ons kampkommandante 
vir die naweek:  

Corrie & Hendrien Clase 

Graham & Sannie Clouston 

Boete Bessie 
vir die 

naweek. 
Sarel van Zyl. 

Die volgende mense het almal boetes ontvang die 
naweek : 

 Tiennie Herholdt. 

 Bertha Gouws. 

 Hennie Gouws. 

 Estelle Billekens. 

 Graham Clouston. 

 Antonie Laubscher. 

 Manuela. 

 Linda van Zyl. 

 En toe ontvang ons eie boete Bessie die lepel, 
hy word aangestel as boete Bessie maar dan is 

Daar was ‘n lootjie gewees die naweek en 
Linda van Zyl was die gelukkige wenner 

van ‘n nuwe braai rooster.  
Maar sy meen hulle het genoeg en gee 

hom toe dadelik weer op as ‘n nuwe 
lootjie om getrek te word vir ‘n ander 

keer. 



 
  
 

Voorsittersverslag Maart 2017 
 
Goeie dag aan almal. 
 
Nou ja wat kan ‘n mens sê na so lekker kamp. Al het ek laat Vrydag aand daar gekom en 
moes vroeg die Saterdag ry het ek die kamp vreeslik baie geniet. Dankie aan elkeen wat 
kom kamp het julle het die kamp moontlik gemaak. Die algemene gevoel die naweek was 
da tons die kampeer terein weer gaan besoek, ek voel ook dit was baie lekker om daar te 
kamp en ons sal plan maak da tons weer by Vaal Boot Klub kan kamp. 
 
Daar is so paar van ons lede wat se gesondheid nie na wense is nie. Baie sterkte aan julle 
almal. Dit is maar moeilik om so olik te voel. Ons hoop julle is gou beter en ons kan julle 
sommer gou wees by die kamp sien. Aan Sarel en Linda wat ‘n ma verloor het baie sterkte 
met die moeilike tye. Marietjie en Jan het ‘n broer verloor baie sterkte.  
 
Ons volginde kampe is die Presidente in April end an Bloekompoort en Manyane aan einde 
April begin Mei. Ek hoop ons kan julle almal by die kampe sien. Julle moet begin reg maak 
Maroela is naby.  
 
Ons moet ook weer begin dink aan die AJV. Dit beteken almal moet asseblief weer kyk na 
die bestuur en begin besluit wie hulle dink hulle daar wil hê. Ek sal weer die stembriefies 
elektronies aan julle stuur. Asseblief ons het die briefies nodig om ‘n AJV te kan hou’ stuur 
dit asseblief terug aan die bestuur. 
 
Groete aan elkeen. 
 
Sien julle by ons volginde lekker saamtrek. 
 

Loui 
 
 



 
 
  

Hoeveel moet jy jou bande afblaas?  
Donderdag, Maart 02, 2017 14:22  
 

 

 

Almal het al raad van elke Jan Rap en sy maat gekry oor wat die regte banddruk vir ’n 
spesifieke veldry-situasie is. Kom ons wys jou wat regtig reg is. 

’n Paar faktore bepaal die ideale banddruk vir ’n situasie. Die soort band wat op jou ryding is en hoe swaar 
jou ryding gelaai is, kan beïnvloed hoeveel jy die band moet afblaas vir die beste vastrap wat jou veilig teen 
daai berg op gaan kry.  
Die opvatting dat ’n band se “boepens” wat hy uitstoot soos jy hom afblaas die loopvlak verbreed en vir jou 
beter vastrap gee, is onsin. As jy jou band afblaas, word die loopvlak langer, nie breër nie, en die verlengde 
loopvlak gee beter vastrap.  

Hoe langer die loopvlak van jou band, hoe meer van die bandoppervlak is daar op ’n slag wat in aanraking 
is met die grond of klip of sand waarop jy ry. Iets wat direk verband hou met die lengte van die loopvlak, is 
die hoogte van die velling bo die grond, oftewel, hoeveel die band se sywand vou as jy die banddruk 
verlaag. Om hierdie mates te neem het jy ’n paar goed nodig:  

Liniaal en pen 

As jy twee het, nog beter. Kry ook ’n pen om te merk.  

Papier                                                                                                                                                              
’n A3-bladsy behoort te werk.  

Banddrukmeter                                                                                                                                         
Maak seker dit is jou eie banddrukmeter wat jy altyd gaan gebruik, want jy gaan jou metings daarvolgens kalibreer.  

 

Die proses 
 

Die eerste stap is om die stuk papier op ’n plat stuk grond neer te sit en dan met jou ryding se voorwiel in 
die middel daarvan stil te hou.  



 

Om jouself ’n bietjie tyd en moeite te spaar, kan jy ’n papier onder ’n voor- en agterwiel sit.  
Die rede hoekom jy die voorwiel gebruik, is omdat die vrag op die voorwiel altyd konstant sal wees, maar die vrag op 
die agterwiel kan wissel soos jy die voertuig laai. 

 

Maak seker jou banddruk is wat jy dit gewoonlik maak op die teerpad. Druk nou die liniaal loodreg voor- en agter die 
band in sodat jy kan meet hoe lank die loopvlak is tussen die twee.  

 

 

 

 

 

 

Jy meet ook hoe hoog die sywand is deur ’n liniaal regop teen die wiel te hou en dan te meet hoe hoog die onderste 
rand van die velling van die grond af is.  
 

Dan blaas jy die band ’n bietjie af (byvoorbeeld 0,2 bar) en merk dan hoe die mates verander. Skryf heeltyd jou 
bevindinge sommer op die papier neer dat jy later ’n verwysingstabel het om die ander bande dieselfde loopvlak te 
gee. Jy herhaal hierdie proses tot jy op die punt kom waar jou band nog veilig genoeg blyk te wees.  

 

Jy sal opmerk hoe die lengte van die loopvlak baie skerp begin klim hoe papper die band word. Dit is omdat die 
sywand dan meer begin ingee en die loopvlak dan só langer maak. Maar onthou altyd dat hoe meer jou sywand 
meegee, hoe meer ontbloot is dit vir skerp klippe of stokke om die sywand te beskadig en ook hoe papper jou band 
is, hoe makliker kan hy van die velling afglip as jy skerp draai.  



As jy klaar is met die voorwiel, herhaal die proses met die agterwiel om die verskil te sien. Afhangende van hoe die 
vrag verskil, sal die banddruk nie noodwendig dieselfde as die voorwiel s’n wees nie.   

Dis in die meeste gevalle belangrik dat jou voor- en agterbande nie noodwendig dieselfde druk het nie, maar 
dieselfde eienskappe (loopvlaklengte en sywandhoogte) het. Om dus seker te maak die loopvlak se lengte is 
dieselfde op al vier wiele, maak seker die sywandhoogte is dieselfde.  

Dan moet jy nog net besluit of die standaard 0,8 bar vir sandry op al vier jou wiele van toepassing is, of dalk is jou 
bande se sywande sterker en 0,8 bar is nie genoeg nie.  

Die enigste manier om dit te bepaal, is om dit self te toets. 

 __________________________________________________________________________________________  

 

  
 
 
MIELIEBROOD OP DIE KOLE  
 

 
JY HET NODIG VIR EEN BROOD: 

  
125 ml suiker 
500 ml koekmeel 
15 ml bakpoeier 
2 ml sout 
1 blikkie geroomde mielies 
3 eiers, geklits 

 
BY DIE HUIS: 
Meng die droë bestanddele en verseël dit in ’n toeritssakkie. 

 
IN DIE BOS:  
Voeg die geroomde mielies en geklitste eiers by en meng deur. 
 
BAK DIE BROOD:  
Smeer ’n klein ysterpot goed met botter, sit die deeg daarin en bak oor matige kole tot gaar.  
Dit sal tussen 45 minute en 1 uur duur.  
Onthou om ’n paar kole op die deksel te sit.  
As die brood teen die einde van die kooktyd ’n bietjie bleek lyk, bak dit nog ’n paar minute met 
nuwe kole op die deksel. 

 
 

 

 

Bron: Weg se Werf  

 
Plasing: Henriette Wessels / WATERTAND RESEPTE VIR OUD EN JONK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Datum. Kamp/Plek. Kampkommandante. 

April. 13 - 17 Prisedente/Klipdraai. / 

27 April - 1 
Mei 

Bloekompoort 
Manyane Pilansberg 

Fanie & Elsabe van Zyl. 
(Sal verander word na 

iemand anders) 
Junie. Jakaranda gebied saam trek/ 

weesgerus. 
/ 

Julie. 7-16 Marula. 
 

Wegbreek 

Jan & Marietjie Du 
Buisson. 

Fanie & Elsabe van Zyl 

Augustus. 18-
20 

AJV. Bestuur. 

September.  
08-10 

Sionsberg. Hennie & Berta Gouws. 

Oktober. 28-
30 

Bloekompoort. Olaf & Estelle Billikens. 

November. 
10-12 

Kersboomkamp/Bloekompoort. Bestuur. 



 Verhoudings  

Johannes 19:26-27: “En toe Jesus sy moeder sien en die dissipel wat Hy liefgehad het, by haar staan, sê Hy 
vir sy moeder: ‘Vrou, dáár is u seun! Daarop sê Hy vir die dissipel: Dáár is jou moeder!’” 

Ons broosheid as mense kom nêrens so duidelik na vore as juis in ons verhoudings met medemense nie. Ons 
kry op soveel maniere en soveel vlakke seer as gevolg van mense rondom ons se optredes. Hoe nader die 
persoon aan jou is, hoe groter die kans dat die persoon jou kan seermaak of dat jy kan seerkry. Hoe nader 
aan jou die persoon is wat tot sterwe kom, hoe dieper sny die seer van verlies. 

Mense rondom ons maak ons met ander woorde seer met dit wat hulle doen, onbewustelik of met opset. Ons 
kry ook seer wanneer iets slegs met ons geliefdes gebeur. Jesus ken al die verskillende soorte seer wat daar 
is in die menswees-rondomtalie. Hy het ook hierdie aspek van ons lyding ervaar en op Hom geneem. 

Jesus het as deel van ‘n familie grootgeword. Sy ouers was besorg oor hom en het hom ernstig aangespreek 
toe Hy by die tempel agtergebly het (Lukas 2:46). Jesus se familie is verleë oor Hom en wil Hom uit die 
publieke oog kry (Matteus 12:26). 

Die mense naby aan Hom het ook sy lewe met vreugdes en hartseer gevul. Net soos ons, word Hy diep 
geraak deur die dood van ‘n geliefde vriend (Johannes 11:5vv). Ons lees ook in Lukas 22:15 dat Jesus ‘n 
sterk verlange gehad het om die Pasga-maaltyd saam met sy dissipels te geniet. 

Jesus ken menslike verhoudings in al hulle gebroke kompleksiteit. Dit is veral aan die kruis waar Hy, diep 
bewus van die seer wat sy moeder ervaar, opdrag gee dat Johannes vir Maria moet versorg. Ons kan met 
ander woorde na Hom gaan met al ons vrae oor verhoudings, Hy ken dit van harte. 

Dr. Johan Otto, Premiermyn 

 

 

 


