
 
 

Die naweek toe die Blou Bulle die Super 14 gewen het dís toe ons by Dube gekuier het! 
 

So op die vooraand  
van die kouefront trek  

die karavane een vir een  
by die kampterrein in.   

 
Soos ‘n hoender wat ‘n eier  

wil lê, soek en skrop elke 4x4  
en sy wa ‘n plekkie uit en oop.  

Die du Preez’s van 
Potchefstroom was al daar toe 
die Rietvalleiers Dube inval en 
het benoud gekyk hoe hulle eens 
eensame karavaantjie omsingel 
word deur begeesterde kampers.  
Hulle sê hulle is maar eenkant 
mense en nou weet hulle nie hoe 
dié naweek gaan uitdraai nie, 
maar hulle is gou uitgenooi om 
saam te kuier en teen die tyd dat 
die son sak het die rustigheid van 
die natuur begin oorneem. 

Oom Ben verjaar en laat weet 
almal eet Vrydagaand by sy wa.  
Op die spyskaart is heerlike sop, 
tuisgebakte broode (soos daai 
wat jou ouma met die groot bo-
arms gebak het en waarvoor ‘n 
kleinbordjie net nie werk nie) en 
konfyte wat verseker dat jy meer 
as een van daai groot snye móet 
eet.  Die koue noop ook maar dat 
daar ‘n vuurtjie hier en daar 
tussen die karavane opgesteek 
word en dis asof daar so ‘n sug 
van ‘dis nou lekker’ gesug word. 

Saterdag is Blou Bul dag en ek 
weet nie of dit nou toevallig is 
dat die Rietvalleiers se hempies 
blou is nie, maar dis asof daar ‘n 
bloute deur die kamp beweeg 
met blou vlae, blou hoede, blou 
hemde en selfs blou bekers so 
groot soos ‘koos’ s’n.  ‘n Paar 
vroeg-uit-die-vere blou 
Rietvalleiers het die staproete 
teen bloudag met entosiasme 

aangedurf en twee blou 
jongelinge soek begeesterd die 
blou skattejag skyfies wat in die 
kamp weggesteek is om te 
verseker dat hulle nie ‘n bloutjie 
loop wanneer die pryse uitgedeel 
word die aand nie.   

Na ‘n amper blou-in-die-gesig 
wedstryd stap die blouspan met 
groot blydskap en warmte in hart 
en are rond en die vreugde vure 
word aangesteek.  Soos een man 
vergader die Rietvalleiers om die 
vure en kuier met ‘n vleisie en 
soetigheidjie totdat die blou 
klaasvakies sand strooi en ons 
met ‘n gevoel van saligheid in 
die kooi klim.  

Sondag is vars en helder en soos 
altyd probeer jy die oggend so 
lank moontlik uitrek – soos jou 
laaste blokkie tjoklits wat jy 
stadig suig om die lekker so 
bietjie langer te laat hou.  Dis 
ook hoe die kuier na die 
oggenddiens was, heerlik 
uitgerek om nog die laaste 
geselsie in te kry.  Stadigaan 
begin die waens hul toue intrek 
en selfs die du Preez’s sê hulle 
was aangenaam verras en het net 
goeie woorde vir die vriendelike 
Rietvalleiers wat nog verstaan 
waaroor kamp gaan.   

Nou, al is ek nog ‘n ‘blougat’ in 
die kampgeledere het hul woorde 
sommer my hart laat swel om 
deel van dié groep te kan wees. 

So met die terugblik toe ons 
wegry sê ek vir myself, hier wil 
ek weer kuier; met bos, bome en 
wonderlike mense. 

 

Algemene Indrukke van DUBE 

Dube het ‘n lekker bosveld 
atmosfeer met verskillende 
staproetes tussen die diere in die 
veld.  Die kampterrein is in 
ontwikkeling, maar wat reeds 
daar is, is netjies en versorg.  
Daar is verskillende 
ablusieblokke en was voldoende 
vir ons groep.   

 
Die swembad is lekker groot, 
maar Mei was reeds bietjie 
koud vir die pragtige blou  
water.  

   Die wild is 
   nie  
   afgekamp 
   nie en  
   kampers 
   kan tot 
   naby hulle 
   beweeg en 
   sommige 
   het selfs 
van die bokke gevoer.    

Dube is weer op ons program 
vir 2008! 
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Jacques & Diana 
Fourie en  
Kenny & Susan 
Mulder was die 
kampkommandante 



 

 
 
 

 
 

Kiwi en Anne geniet ‘n koppie tee 
saam met die groep. 

 
 

 
 

Trix is uigevang, sodra Jaco sy 
rug draai het Trix ‘n koeksuster in 

die mond! 
 
 

 
 

Elke pa kry sy dag, Jacques met 
Tamryn op die arm en Susan in 

die agtergrond. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Smaak my hier word gekonkel of 
Johann speel wegkruipertjie agter 

Klaus en Anet. 
 
 

 
 

Alta en Ben deel ‘n oomblik – dit 
was haar intree-kamp by 

Rietvallei. 
 
 
 

 
 

Dis die afwagting, dis die 
versterking, dis Johann, Elsabe, 

Anet en Annetjie! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Die Blou Bul vlag het hoog 

gewapper! 
 
 
 

 
 

Is dit waar dat Blou Bul 
onderstueners gerook raak na ’n 

wedstryd? 
 
 
 

 
 

Koek en tee na kerk is altyd ’n 
lekker kuier tyd. 
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