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Senior burgers 

Woensdag oggend vroeg het daar 11 woonwaens saamgetrek langs die dam daar is 
opgeslaan en gerus en uitgepak en gerus.  Na dat als reg was toe is die stokke uit 
gehaal en rustig het die senior burgers langs die water gesit en gewag dat die vis 
moet byt.  Daar is ‘n broodjie gemaak en nog steeds agter die stokke het hulle 
gewag.  Die aand het oom Willie vir ons boeke gevat en ons almal rustig verder 
gekuier by stokke en by die vure.  Donderdag oggende is daar verder toe gewag vir 
die visse en so waar daar kom toe ‘n hele paar mooies uit.  Die aand het Jan boeke 
gevat en toe rustig verder by die woonwaens het almal weer voort gegaan met hulle 
eie dinge.  Die senior burgers was baie rustig tot dat die ander kampers ingekom 
het.  

Hengelnaweek begin  

Vrydagoggend vroeg het die ander kampers begin intrek neem. 

Almal het begin opslaan en na opslaan is die stokke in die water gegooi en daar was 
omtrent stokke in die water.  Die kompitisie is net na boekevat begin.  Saterdagmore 
het van die vissermanne aangegaan waar hulle opgehou het Vrydagaand.  Almal het 
probeer om daar die 5kg vis nader te trek.  Die kleintjies was vinniger as die ou groot 
manne en vroue. 

Sondag more het die oord vir ons hulle grootskerm geleen om die diens daar te kan 
kyk en na die diens is die prysuitdeling en almal het ietsie gekry baie dankie Heidi 
dat jy dit moontlik gemaak het dit is ‘n groot verrassing gewees ek dink vir almal. . 
Daar het vir die hele naweek 212kg vis uit die dam uitgekom.  Dankie vir ons 
beoordeellaars wat vir ons die vis geweeg en gemerk het. 

Dit was vir ons ‘n baie groot naweek ons opkoms was weereens vir ons ‘n baie groot 
verrassing ons was 12 lede en 11 besoekers vir die naweek. 

Dankie aan almal wat kom kamp het. 

Groete Jan en Riana en Andre en Heidi 

Riaan Behrens grootste karp  

Andre Connely meeste vis  

Zabi Botes kleinste vis  



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Baie dankie vir almal wat die naweek bygewoon het.  Volgende naweek is potjiekos 
by Mopani 15 tot 17 Maart tema vir die naweek is 60’s.  Vir enige navrae kontak vir 
Hennie by 082 425 6554. 



VISVANG:
Seniorburgers 13- 15 Feb: Reeds vroeg Woensdag oggend word daar 11 waens staan gemaak. Riana is dadelik op haar pos 

om almal te help om tevrede te wees met waar hulle staan. Tydens die opslanery kry ons `n “shocking experience’ –daar is 
fout met die krag. Niemand wil O3 glo nie en met elke demonstrasie word sy uit haar sokkies ge“shock”, toe ons by Riana kla 
wys sy vir ons wat by haar wa aan die gang , sowaar tot die swartpot wat op die grond staan gee haar dadelik ̀ n “perm” in die

hare. Gou-gou het sy die Oord bestuur daar en die probleem word herstel.Die manne begin sommer dadelik stokke in die 
water sit en nie lank daarna nie word die eerste visse uitgetrek. Die res van die dae is lui lekker deurgebring.

Kamp 15-17 Feb; Vrydagoggend begin reeds douvoordag met die ander kampers wat aankom, elkeen grom en mor oor `n 
plekkie wat nou kwansuis syne is, maar Riana en Jan duld geen nonsens nie en vinnig is die staanplekke gevul. Na Boekevat 

word inskrywings gedoen, Riana en Heidi verras elke kamper met `n Valentyns geskenkie. Die kompetisie skop 8 uur af na 
Buks en Smit inspeksie gehou het vir  stokke uit die water en lee nette. Vinnig begin die lyne hardloop en die inweeg begin, dit

lyk vir my so al asof die dames  op die regte plekke ingooi. Die Pretoruis- groep het elke beskikbare gaaitjie en kolletjie 
opgekommandeer, en net waar jy kyk staan die stokke soos weermagmanne in gelid, as een ou skeef gooi wil ek nie die 

gevegte sien wat daar sou uitbreek  nie.
Saterdagoggend staan die manne al tou om in te weeg en na Boekevat  word daar verder gepoog om die ou grote uit te trek. 
Sommiges onder die Groot manne se bekke is 3 “bar” opgepomp, duidelik het die ander vissermanne die geheime resep wat 

sorg dat hulle baie besig bly sowel as die 2 waterfiskale. Dit lyk soos `n uitverkoping by `n gewilde winkel soos  almal die 
paadjie na die inweeg deurtrap. Giepie vang later `n botteltjie bier, Riaan Behrens trek `n vrot skoen uit en O3 iemand se 

Valentyns broekie. Smit wil sommer in die dam duik om die eienaar van daardie item op te spoor. Vinnig is dit 5 uur en die 
kompetisie kom tot `n einde. Saterdagaand is die manne maar bietjie flou en daar word rustig om die vure gekuier, behalwe 

sommiges wat weer soos gewoonlik kuier en opeindig met gesigte vol kolle (Andre Connelly)
Sondagoggend  na  Erediens neem die Kampkommandante die prysuitdeling waar. Daar is `n totaal van 220 kg vis gedurende 

die kompetisie gevang en geweeg.
Wenners is Giepie – swaarste Baber, Andre Connelly – meeste vis, Rian Behrens -swaarste kurper, Zanie Kleinste vissie en ook 

meeste vis vir juniors.
Riana en Heidi het weereens vir al die dames `n visvangkompetisie met die mooiste geskenke as `n verassing gehou.

Statistieke: 12 Lede + 14 Besoekers
BAKGAT - Jan en Riana                                                 P/P/POT – Marie                                         LOODJIE – Helmien

K/KOMMANDANTE – Jan en Riana + Andre en Heidi Connelly.
Ons almal se dankie vir die moeite wat die k/kommandante gedoen het om die week `n reuse sukses te maak.
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