
 
 

Die koms van die  
somer was duidelik 

toe ons Vrydag by Drie 
Berge begin opdaag.  Die 

gras is pragtig groen en die 
reënwolke dryg met groot 

geraas.  Beide was baie  
welkom.  Sedert ons laaste  

besoek aan Drie Berge is daar 
baie werk deur die eienaar gedoen 
om die oord in ‘n lushof te 
verander.  Die staanplekke langs die 
rivier bly maar ‘n wenner met die 
geluid van kabbelende water in die 
stilte van die natuur. 
Vrydagaand het die kampleiers, 
Daan en Elize van der Berg en 
Hennie en Annemarie Engelbrecht, 
ons met heerlike hamburgers bederf 
voordat die welkome reën begin 
uitsak het.   
‘n Skoongewaste Saterdagoggend 
het ons begroet en teen 10 uur toe 
die stappers bymekaar kom het, het 
die sonnetjie al laat weet dat ons ‘n 
warm dag kan verwag.  Die dag was 
luilekker met sommige wat die 
skadu onder die bome opgesoek het 
om te kuier terwyl ander gaan 
afkoel het in die swembad. 
Teen drie-uur het daar ‘n gewoel in 
die kamp begin met bedrewe kokke 
wat hul potjies begin regkry het vir 
die potjiekoskompetisie.  Na 
boekevat is al die potjies genommer 
en beoordeel waarna ons in 
afwagting gehou is tot die afsluiting 
Sondagoggend.  Pryse vir die eerste 
en tweede plekke is deur Jak en 
Jakkie Wagenaar geskenk. 
Met die afsluiting het Glenn en 
Henk Kahts hul 25 algemene 
bywoning toekenning ontvang en 
Klaus en Anet Lübbert hul 80 
streekbywoning toekenning.  Die 
naweek is bygewoon deur 22 
Rietvallei gesinne en 2 gaste-
gesinne nl Dirk en Chantelle Venter 
(gaste van Chris en Nellie Stander) 
en Ettienne en Marie de Klerk 
(gaste van Jak en Jakkie Wagenaar). 
Klaus het ook die ‘Rietvalleier van 

die Jaar’ toekenning aan Jacques 
Fourie oorhandig. 
Die wenner van die potjiekos 
kompetisie was Daan van der Berg, 
tweede was Jak Wagenaar en derde 
Wayne Botha.  Jak was so gaaf om 
die prys vir die tweede plek aan 
Wayne te skenk. 
Sondag was nog nie verby na die 
afsluiting nie en die skottelskare is 
nader getrek vir ‘n lekker brunch 
waarna heelwat weer die swembad 
besoek het om die ergste hitte te 
probeer verdryf.   
Verskeie opmerkings die 
naweek was dat hierdie oord 
maar meer as een keer per jaar 
besoek kan word. 
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Die swembad het vir ‘n welkome 
lafenis gesorg. 

Bo bedank Klaus die Kampkommandante 
van die naweek.  Welkom plaatjies is aan ons 
gaste uitgedeel; links is Ettienne en Marie de 
Klerk en onder, Chantelle en Dirk Venter. 

Bo ontvang Jacques Fourie die Rietvalleier 
van die Jaar toekenning 



 

 

 

 

 

Anet en Klaus het hul 80 
streekbywoning plaatjie 
ontvang (links) en Glen en 
Henk  hul 25 algemene 
bywoning plaatjie (onder). 

Links ontvang Jak en 
Jakkie hul Sawa 
‘pakkie’ as nuwe lede 
by Sawa. 
Links onder is die 
potjiekos 
beoordeelaars en 
middel onder ontvang 
die wenners hul pryse 
wat deur Jak en Jakkie 
Wagenaar geskenk is: 
Daan vd Berg (eerste 
plek) en Denise en 
Charné (hul pa, 
Wayne, se potjie was 
derde). 

Regs is Jakkie by die 
Botha gesin wat die 
derde plek met hul 
potjie behaal het.  
Links tot regs onder is 
die bewys van hoe die 
kokke uitgehang het 
met hul voorbereiding 
en uitstalling. 



 

 

Regs bo hou Wim, Annemarie en Hennie wag oor 
‘n potjie en heel regs is Reinier in beheer.  Onder 
regs het Willem maar traag gewys wat in die potjie 
is maar lekker vingers afgelek na die tyd. 

Die potte is genommer 
en staan mooi in ‘n ry vir 
die beoordeeling (bo) 

Hier sit die manne 
by die la la la. 
 
Links is ons 
wenner Daan vd 
Berg,  
onder is Klaus en 
Anet Lübbert 
besig om die 
resep te bespreek 
en  
regs sit Rudie 
Crous agter die 
pot. 

Bo en regs is die baas 
potbrood baksters – Glenn 
Kahts en Annatjie Maritz. 


