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Suidwes-Kaap  
 

‘n Naweek in Beeld:  
Skimkamp: Ons 45ste Verjaarsdag  

20-22 Februarie 2015 

Die gesig wat almal begroet het 
soos ons oor die laaste bult gery 
het—’n klomp wuiwende vriendelike 
mense wat jou by Vloedbos verwel-
kom. 

Vir maande is al bespiegel oor waar die 
skimkamp sou wees. Petrus Theron en 
Paul Steyn het leidrade gegee. Die Skim 
het  ook aangevu l  met  beter 
“aanduidings”.  Hier ry Koos Oosthuizen 
om die tweede leidraad op te 
tel in  Grabouw. 

Redakteur: Petrus Theron -  Tel: 083 625 5418  E-pos: theron.pj@mweb.co.za 

Uiteindelik die bevestiging van die be-
stemming—Vloedbos! Baie min mense 
het dit reggeraai. Slegs een persoon van-
af die foto-leidrade. 
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Johan Oosthuizen—die “hoofman” doen 
die verwelkomings by Vloedbos. Selfs hy 
het nie geweet waar die streek sou 
kamp nie. 

Foto’s deur Niël en Rozél Goslett tensy anders vermeld. 

Kort na boekevat is spanne ingedeel 
vir die volgende dag se speletjies. El-
ke persoon het ‘n pakkie gekry wat ‘n 
gekleurde hartjie bevat het. Mense 
met dieselfde kleur hartjies het in 
spanverband meegeding in verskillen-
de nommers. 

Van die lede luister aandagtig na die 
verloop van die naweek. 

Sommer met die intrapslag is Bennie 
Pienaar al gereed vir die 60’s tema. 

Ja, selfs Petrus loop deur. Terwyl hy be-
sig was met kampreëlings is sy stoep 
herrangskik. 
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Lootjies word verkoop, finale inbetalings word gemaak 
en plaatjies word uitgedeel. Almal weet hierdie gaan 
‘n groot en lekker kamp wees, maar die spanning is 
nog besig om op te laai. Hier regs begin André Potgie-
ter reeds vir Joanine Oosthuizen blinddoek. 

Die spanne begin byeenkom. Vir die eerste item moet die span een van sy lede lei 
om ’n tou deur ’n knoop te ryg om ’n woer-woer daarvan te maak. So leer Petrus 
ook die lede van spanwerk.  

Joanine Oosthuizen word deur haar 
span gelei—eers links, dan op dan 
regs. 

Saterdag 

Ons begin on 09:00 met inbetaling.   

Piet Steyn se span se hande is amper al-
mal saam met hom aan die knoop ryg. 
Dis maar moeilik as die oplossing so oop 
voor jou oë lê maar jy mag nie help nie. 



4 

 

Louis Swanepoel en Martin Rix besig 
met die windbuks skiet. 

Tannie Sippie Henning bekyk die spele-
tjies vanaf die swembad area. 

Sommige spanne het selfs fisio 
ingespan om hulle beter te laat 
kettie skiet. Neil Smit word 
“gedokter” deur Kobus Botha. 

Die span speletjies begin in alle erns. Met die jukskei kon jy al sien dat almal nie 
dieselfde benadering of styl het nie. Hier is Agnes Mitchell, tannie Joan Forster en 
tannie Bettie Reinke aan die gooi. 

Die “Italian Stallions” dink dit is makliker 
om te sit en kettie te skiet. Hier het ‘n paar 
spanne gesukkel met die kettie skiet—nie 
so maklik soos dit lyk nie. 
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Tannie Koekie Griessel wys die manne 
hoe dit gedoen word. Langs haar staan 
Salome Low. 

Kevin Goddard se pa het hom behoorlik 
aangespreek om reguit en akkuraat te 
skiet. “Stil pa!” 

Fanie Strydom lê aan vir sy span... Die 
item het die spanne baie geniet. 

Piet Steyn se 5 albasters het soos die 
spreekwoordelike weduwee se kruik ge-
maak—dit wou net nie opraak nie. Sy 
span het sy manewales behoorlik ge-
niet.  

Dit lyk makliker as wat dit werklik is. 
Daai wit balletjie voel soms asof dit nie 
stilstaan wanneer jy daarvoor mik nie. 

Die jongmense moes ook balle gooi. 
Erina van Wyk hou ‘n ogie oor Marizaan 
van Rooyen se poging. 
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Tolgooi op sy beste. Hanlo Engelbrecht laat 
die tol sing. Regs wys Pieter Bantjes die 
jongmanne hoe tolgooi eintlik werk. 

Petro Meyer mik 
mooi met die 
jukskei 

Martinique Louw gooi die jukskei 
terwyl haar man Jacques ondersteu-
nend toekyk. 

In die Noorde 
gooi ons som-

mer twee... 
Jacques Fourie 

het die Skim-
kamp baie ge-

niet. 

Joanine 
Oosthuizen 

die ene kon-
sentrasie. 

Channé Theron Stemmet geniet die 
springmat van Vloedbos behoorlik. Die 
kamp bied baie aktiwiteite aan vir die 
vermaak van almal. 
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Voor Paul Steyn die veiling kon 
afskop moes die manne eers hul 
tolletjie trekkers kom demon-
streer. Daar was heelwat oor-
spronklike skeppings. 

Terwyl die grootmense veiling hou speel die kinders baie lek-
ker op die springmatte, swaaie, klimrame en glyplank langs 
die saal.  

Paul Steyn besig met die veiling om die fondse in te samel vir Suidwes-Kaap. Net 
oor die R4000 is op die manier ingesamel. 

Oom Dave Griessel se 
“Vastrap trekkertjie”. 

Sandy Vermeulen 
eet van die see-
kos wat as tus-
sengereg uitge-
deel is tydens die 
veiling. 

Veiling 
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Gerrit Bruwer en Faul Retief besig om rooster-
koeke te maak voor die aand se 60’s saambraai. 
Baie mense het gehelp met die voorbereidings 
om die Skimkamp glad te laat verloop. 

Regs is die “Italian Stallions” besig om die wa-
terwurm te beproef. 

Die wenners! Elke 
deelnemer het ‘n me-
dalje gekry. Wel ge-
daan aan elkeen wat 
deelgeneem het. 

Saterdagaand se boekevat baie prakties en kundig 
gelei deur Hennie Delport. 
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Die 60’s partytjie 

Koos en Erina van 
Wyk van Helderberg 
in hul gepaste uitrus-
tings. Koos het verwys 
na die onderbaadjie 
as “effe te jonk” vir 
hom. 

Martin en Tertia Rix 
van hoofkantoor het 
ook spesiaal volgens 
die tema aangetrek. 

Neil en Jannelle Smit Hanlo en Melicia Engel-
brecht. 

Paul en Isabel Steyn. 

Die groep van Helderberg het die te-
ma behoorlik vertolk met hul onder-
skeie uitrustings. Hier is Erina en 
Koos van Wyk, Sandy en Michael 
Vermeulen, Sharon Boshoff, Karen 
en Barry Goddard. 
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Johan en Ohna Oosthuizen saam met 
Louise en Dennis Mitchell. 

Sonja Snyman en Kobus Botha. 

Faul Retief met sy uitstalling van plate-
versameling. 

Louise-Cecile Boonzaaier en André Pot-
gieter. 

James en Irene Mitchell. Pieter en Sonja Bantjes. Agnes en John Mitchell. 
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Barry en Karen Goddard. Ilona en Gerrit Bruwer. Antoinette en Piet Steyn. 

Mike en Sandy Vermeulen. 

Jacques en Diana Fourie. 

Louis en Elsabe Havenga. 

Petro en Riaan Steyn. 
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‘n Klompie van die mense wat in karakter die 60’s partytjie bygewoon het. 

Jannelle, Neill en Channé.. Fanie en Alet Strydom 

Pieter Henning en Lizzie Nel Niël en Rozél Goslett 

Sonja en Hennie Delport Verna en Neels Jordaan 

Tannie Sippie 
Henning. 
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Rozél Goslett 
en Carla Smit 

Fanie Stry-
dom en Pe-
tro Meyer 

Lizzie Nell 
en Marti-
nique Louw 

Oom Frans 
Reinke 

E l m a r i e 
Steyn 

Rozél en Kristie Goslett  Sonja Delport en Yolanda Heyns 

Adell Halvorsen 

Petro Meyer Talita Stemmet 

Salome Low 
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Die Skimkamp-sangers kom kuier 

Die kampgees was baie goed. Om na ‘n lang dag nog steeds die opvoering te lewer 
moes baie uit die mense geneem het. Baie goed gedoen. 

Boetie moes ingelei word vir die opvoering. Hy het nie lekker gevoel nie en wou die 
sangklas bank. Die ander wou hom nie by die huis laat bly nie. 

Die hele groep bymekaar. Net Wwimpie was nie hier nie. Sy ma het hom in die 
werk gesteek. 
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Sondagoggend: Nog geen einde aan die naweek—Ontbyt. 

Sondagoggend vanaf 05:45 is die hele kamp weer wakker gemaak. Ontbyt is ge-
reed en elkeen word genooi. Baie van ons was maar lekker deur die slaap. 

Die ontbytspan wat 
vanaf 04:00 al op was 
om vir die hele kamp 
ontbyt voor te berei. 
Soos een van die be-
soekers gevra het: 
Waar prop julle snags 
die mense in vir al 
hierdie krag? Onge-
looflik! Ons is dank-
baar om mense soos 
julle in ons streek te 
hê. 

Riaan en Riaan Steyn vermaak die lede 
tydens ontbyt. 

Judy Hendra met haar mengsel van 
“fruit loops” en joghurt. Sy’t verkies om 
nie mieliepap te eet nie. 
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Sondagoggend: Kerkdiens en Voorsitterstee. 

Die diens is om 08:00 ge-
hou en is gelei deur Ds Jan-
nie Hougaard van Caledon. 

SAWA Suidwes-Kaap se ver-
jaarsdagkoek is gesny deur 
van ons erelede—Oom Frans 
Reinke, oom Alec Forster en 
oom Dave Griessel. 

Nog eetgoed—so 
saam met die ver-
jaarsdagkoek. 

Die mense 
was gereed 
voor Johan 
nog roep. Al-
mal wil weet: 
Wie is die 
Skim??? 

Johan Oosthuizen aan die 
woord. Hy gee ‘n geskiedenis 
oorsig oor die afgelope 45 jaar 
van Suidwes-Kaap. 

Martin Rix, nasionale 
sekretaris dra groete 
en gelukwense oor 
vanaf die dagbestuur. 

Koos van Wyk dra 
groete en gelukwense 
oor vanaf Helderberg. 
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Vorige Skimme beweeg 
tussen die mense rond. 

Baie dankie aan die 
kampleiers—Gerrit 
en Ilona Bruwer, 
hulpkampleiers was 
Faul en Adri Retief. 

Toekennings nog 
vanaf AJV: Neels 
en Verna Jor-
daan—80% bywo-
ning, bestuur, ver-
dienste en 20 
streek. 

Adel Halvorsen—80% bywoning, be-
stuur en verdienste. 

Baie dankie aan die eerste 10 mense wat 
bespreek en inbetaal het vir die Skimkamp. 

Johan en Rozette Viljoen—dankie vir 
eerste betaling. 

Beste geklede paartjie by die 60’s 
partytjie: Sandy en Mike Vermeulen. 
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Paul en Petrus maak hulle reg vir die 
Skim aankondiging... 

Die res van ons moes almal ‘n masker op-
sit. Jy mag dit slegs afhaal indien jy beves-
tig dat jy nie die skim is nie. 

Brille en maskers werk nie lekker saam vir oom Frans en Dries Theart nie. Barry 
Goddard en Neels Jordaan het beide raaiskote gewaag oor die ware Skim. 

Ilona Bruwer raai toe raak—
Niël Goslett. 

Getrou aan Suidwes-Kaap se tradisie word die 
Skim eers in amptelike Skim-drag aangetrek voor 
hy iets mag sê. Omdat die “karakter” die van ‘n 
jong persoon was, het “Die Skim” ‘n Jack Parow 
hoed en ‘n rugsakkie bygekry. Die Facebook 
(fuisboek) spelery was groot pret vir almal. 
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Die Loeries se “hoofdogter van die Loeries” het na-
mens die Loeries ‘n spesiale geskenkie oorhandig. ‘n 
Ken en Barbie stel... 

‘n Lekker “plig” van Niël was 
om ‘n Swartplaatjie aan Dia-
na—die nasionale webmees-
ter—te oorhandig vir die ver-
loor van Suidwes-Kaap se ge-
skiedenis vanaf ons webblad. 
Alles in goeie gees. 

‘n Dankie-sê geskenkie 
vanaf Suidwes-Kaap aan 
die nasionale sekretaris-
paar—Tertia en Martin Rix. 
Baie dankie dat julle ons 
verjaarsdag en Skimkamp 
met ons meegemaak het. 
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Naweek feite: 
 
59 gesinne het die Skimkamp saam met 
SAWA Suidwes-Kaap geniet. Baie dankie 
aan elkeen wat ‘n deel bygedra het tot 
die sukses van die naweek. 

Sommige van Die Skim se sê-goed op 
facebook. 

Die Agterblad / Bollieblad. 

Faul Retief kom tot Niël se redding 
vir ‘n pap battery. “Jy wil hê ek moet 
watse motor jump start ? Dit is ver-
seker nie ‘n BMW nie”. 

Pieter en ‘n paar ander manne sit 
ook hand by. Ai, alles net omdat die 
motorsleutels in die bakkie aan was. 
Dit was regtig nie Ford se skuld nie. 


