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Ek en my vriende is vlieë! Daar is van julle wat ons muurvliegies of sommer net gatvliegies 

noem, maar ons is in staat om alles mooi dop te hou van waar ons sit. Kyk, oor naweke is daar 

baie om te sien en baie om te eet. 

Dit lyk tog vir my om by ‘n nuwe kamp te kuier is vir kampeerders altyd ‘n bietjie riskant, omdat 

jy nie weet wat om te verwag nie en wat daar aangebied word nie. Veral omdat daar gesê is 

dat daar net 17 staanplekke beskikbaar is. Ek en my medevlieë het dit weer hierdie naweek 

gesien en beleef. Daar was al twee waens, met daai Sawa badges op die waens, wat so vroeg 

soos Woensdag opgedaag het om luilekker te rus.  Donderdag daag daar toe nog twee van die 

senior woonwaens op wat blykbaar gekom het om te rus.  

In die een wa was ‘n Suidwester en sy Suid-Afrikaanse vrou wat vreeslik gestres gelyk het. Dit 

blyk toe hy en sy meisie is “kampkommodore” of so iets. Hy praat gedurigdeur oor waar gaan 

hulle al die woonwaens pak. Hy praat van 22 ouens en daar is net 17 staanplekke. Die ou gaan 

sovêr om ‘n plan van die kamp te teken, en die mense daarvolgens in te pas. Gelukkig is daar ‘n 

paar seniors wat blykbaar daarvan hou om dig saam te kloek om hul kospotte, want hulle staan 

toe sommer drie op een staanplek. Dit verlig toe die Duitser se probleem ‘n bietjie.  

Vrydag kom daar toe ‘n tydperk waar ek sien die Duitser moet uithaal en hardloop om al die 

woonwaens op hulle staanplekke te kry. Intussen moet die ou sorg dat daar kole is want sy vrou 

wil brood bak. Sy kook toe sommer ook pap en ‘n klompie ander tannies kom saam en maak 

nog slaai ook. Maggies, dit lyk vir ons asof die lot  nie kom kamp nie, maar om te kom vreet. 

Hoop net ons muurvlieë kry ook iets daarvan! 

Die aand braai die hele groep saam. Daar is pap en sous, brood en slaai. Ongelukkig slaap ons 

vlieë in die aand en ons kry net die reuk daarvan. 

Saterdag sien ek dat die klomp woonwaslapers ook maar lui is om op te staan. Ek hoor toe 

hulle noem hulself Rietvalleiers. Eers teen 10 uur kom hulle bymekaar en vat boeke en sing en 

lees en sing weer. Ek moet dit self sê, hulle mag maar! Toe raak hulle weer lui en kuier so 

rondom die bietjie skaduweekolle. Dit lyk sommer lekker en ons vlieë soek toe maar in die 

woonwaens vir kos. Wat ‘n teleurstelling, hulle het klaar skoongemaak en ons kry baie min! 

Toe word daar gepraat van rugby op TV. Ja want die Springbokke speel teen die Japsnese! Dit 

gaan ‘n slagting van die sushi manne wees, sê die manne. Dit is ‘n uitgemaakte saak, net die 

telling moet nog uitgesaai word. Ons muurvlieë ken niks van rugby nie, maar dit lyk asof daar 

30 groot ouens op die veld rondhardloop agter ‘n ding aan, wat lyk soos ‘n klein waatlemoen 

of ‘n groot eier, maar dit het wit leer om. Hulle noem dit ‘n bal! En dan is daar ‘n ou wat elke 

nou en dan op ‘n  fluitjie blaas en dan beduie hy met sy arms, en dan skop hulle weer die bal, of 

hulle vorm ‘n groep stoei.  ens. 

San Cha Len 

18-20 September 2015 

Gesien uit die oë van ‘n muurvlieg! 
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Maar hier is toe moeilikheid! Dit klink of die groen en wit span nie die rooi en wit span kan 

onder kry nie! Nou word daar darem amper lelike taal gebruik deur die ouens wat na daai 

kassie kyk. Nee, ek ken vloekery maar dit was darem nie sooo erg nie. Maar nou praat hulle 

met die groenes op die veld en gee vir hulle raad en so meer, maar dit lyk nie of die groenes 

hulle kan of wil hoor nie. Op ‘n stadium toe is die speletjie verby en hierdie paar manne loop 

daar uit die saal maar hul lyk lewensmoeg verslae! Die Springbokke, wat die groen span is het 

toe verloor teen die sushi manne van Japan. Dit plaas toe ‘n ernstige demper op die gemoed 

van die kampers, maar gelukkig nie vir lank nie. Baie gou hoor jy hulle lekker saam gesels en 

lag om ‘n groot vuur, maar niemand praat of sê iets oor rugby nie! 

Sondagoggend was toe effe bewolk en die hele klomp mans en dames het in die”saal”, wat 

eintlik ‘n tent is, byeen gekom. Hulle het weer gesing en gesels met die een ou, ek hoor sy 

naam is Jacques, wat daar voor gestaan het. Hy het meer die praatwerk gedoen en met klippe 

en sand en water vir al die toeskouers verduidelik hoe die geestelike lewe behoort te lyk.  Eers 

moet God in jou lewe wees. Dit was die groot klip! Dan kom jou vrou/man en die kinders en 

dan die werk. Dis nou die ander groot klippe wat hy in die beker gesit het, toe was die beker 

vol, maar nie heeltemal nie want  die man daar voor gooi toe sand by en toe water en toe eers 

is die beker rêrig vol. Die betekenis van die sand is al die ander dinge in jou lewe soos kerk, 

speel, kuier rugby kyk en veral kamp en eet. Hy sê toe dat die volgorde belangrik is. As jy eers 

die sand en water ingooi, kan die belangrike goed soos die groot klippe nie in die beker pas 

nie. Almal stem toe saam; God eerste en dan vrou/man en famielie en dan werk en dan al die 

ander dinge. Dit maak toe selfs vir my en die ander vlieë sin! Ons kan dit ook verstaan. Toe sing 

hulle weer en dit is so mooi! Seker omdat Jacques ‘n man van vele talente is en ook met sy 

kitaar saamgespeel het. 

Na kerk doen hulle weer die ding van saam eet. En hierdie keer was dit lekker koek! 

Ongelukkig bring hulle toe groot nette saam om ons vlieë weg te hou. Al is ons baie honger en 

lus vir daai kreunende tafels vol koeke en ander lekkernye. 

Een ou staan toe op en sê hy wil die afsluiting doen. Sy naam is Hans en is die heel groot 

kokkedoor van die Rietvalleiers. Hy en nog ‘n ou met die naam Tjaart deel toe plaatjies uit en 

hulle sê baie dankie vir al die kampers ens.  

Toe word daar opgepak en gegroet. Hulle sê vir mekaar hoe lekker die kamp was en hulle wil 

weer by ons woonplek, San Cha Len, kom kamp. Die meeste ry toe huis toe. Nie almal nie. Ses 

waens het nog een nag bygelas by die naweek en hulle het toe weer die aand ‘n hond uit die 

bos uit gekuier! Ek wens ons vlieë kan ook so lekker saam kuier soos die Rietvalleiers. Net een 

ding wil ek nie saam doen en dis rugby kyk as die belangrike span nie wen nie!  

Verslag opgestel en aangebied deur die muurvliegies, ook genoem gatvlieë, ook genoem 

Afrika budgies! 

Klaus Lübbert 
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 Boekevat Saterdagoggend 

Koek en tee Sondagoggend 
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Kampkommandante Klaus en 

Annette Lübbert 
Wimpie en Mynhardt Marais 

(links) ontvang streek 

merietetoekenning 

Hans (links) oorhandig  ‘n 

toekenning aan Tjaart en 

Marietjie Klaasen.  Tjaart dien 

sedert 2006 as bestuurslid en 

voorsitter  

Jacques Fourie bring Sondag 
boodskap 


