
1 

 

Suidwes-Kaap  

Night Sky  23-25 Oktober 2015    Fotografie naweek 

 

Daar’s ’n wind wat waai, hy waai my hier en hy waai my daar, hy waai my na Night Sky toe. So het die 
wind ons Vrydag gepla met die woonwa sleep. Andre Potgieter het laat weet “julle gaan warm kry” en daar 

trek Night Sky toe ’n wolk kombersie aan.  Almal word gegroet en net voor boekevat is daar nog twee 
woonwaens wat inkom al die pad van Malmesbury, dis die  Havenga’s en Bruwer’s, hulle het oor die 
200km gesleep. Hierdie is ’n baie mooi kampterrein en vir Suidwes-kaap ’n baie spesiale een. Ons het   

gewoonlik  die kampterrein vir ons self.  Die natuurskoon is iets besonders en die dam ‘n groot trekpleister 
vir oud en jonk. Daarom was die naweek dan ook ’n fotografie opleidings naweek sodat almal wat ’n     
kamera gebruik kan weg kom van die groen knoppie op die kamera en van die ander funksies gebruik 

maak. 

30sek, f9, iso 400 

In kamera panorama  
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Kobus Botha en Sonja Snyman 
het vir ons die boekevat waar 
geneem en net weer kom maan 
oor die magtige tong.  

Al die lede word welkom 
geheet asook Derick en 
Antoinette Nel asook 

Nollie en Elouise Stofberg 
wat ons gaste was vir die 

naweek. Die kampprogram 
word bespreek en ons word    
genooi om môre 12h00 by 

Petro en Riaan Steyn se 
woonwa te kom kuier. 

Bring ’n bordjie, beker en 
stoel saam, sy het mos 

vroeër die week verjaar. 

Tydens ons   
bestuursbraai by 
Carla Smit het 

Danny die Sakkie 
Charcoal daar  
vergeet. Hier   

oorhandig Niël 
Goslett vir hom 

die charcoal want 
hy is  lid van die 

M.O.C.B. 

Ohna Oosthuizen het haar 
dans pakkie aan, Johan 
nou kort net die musiek. 

As ’n vuur so brand en die wind het 
gaan lê kan die aand maar tot laat 
nag gaan. Die tyd gaan net te     
vinnig. Op die agtergrond maak die 
paddas vir ons musiek. Die sterre 
begin ook deur die wolke vir hul ’n 
pad oopmaak om vir ons ’n Night 
Sky prentjie te wys. Die maan is 
helder en iewers vêr gesels ’n uil. 

Niël Goslett en Antoinette Nel 
maak net seker dat  Derick Nel die 
vleisies reg op die rooster pak. 
Hierdie is ook ou kampers, dit kan 
ons oor ‘n afstand sien. 
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Hier word ge-oefen vir  Sondag se kerk. Op kitaar is dit Riaan Steyn, klawerbord Petro Steyn, Talita Stem-
met, Joeline Huysamen, Annie en Pietie van Deventer, Antoinette Steyn en Salome Low. Dit klink baie 
goed.     

Paul, Adell en Monet Rosenbrock kuier hier by 
Tannie Sippie.  

Geniet hom Paul Steyn en Hanlo Engelgrecht. Nou 
waar is die groente Paul?...dom vraag. 

Die foto is laatnag geneem met 
’n baie stadige sluiter spoed. 
 
 
Beligtingstyd: 20 min 
Iso: 200 
f:9 
Tyd: 23h53 

 
Die strepe wat gesien kan word, 
is die sterre soos die aarde om 
sy eie wentelas draai. 
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Vroeg Saterdagoggend, nog voor die son kon kop 
uitsteek, het ek en Niël al foto’s geneem. Die voël  
lewe het ons vernuf en toerusting getoets.   

Inbetaling is by Riaan en Petro gedoen. Hier was   
pakkies soetkoekies te koop asook twee loodjie lyste 
wat loop vir ons Skimkamp. Louis Havenga het daar 
aangekom met sy handdoek wat gedien het as ’n das, 

of so het dit gelyk. 

Na inbetaling is Bonnievale altyd ‘n besoek werd.  
Parmalat en Tim Jan is gewoonlik vir ons die eerste 
stop. Die keer was dit egter Pepè Boutique gewees 
want my sandale het gebreek en ’n ander paar is daar 
gekoop. 
Een ding wat ons mans seker nooit sal verstaan nie is 
dat die skoner geslag daarvan hou om by ’n            
plattelandse Pepè Boutique in te loer. As ek die ry 
sien is die verstaan nog minder. 

Dis baie beter om in Tim Jan 
rond te loop en hier is ook nie 
’n ry nie. Soos Kobus Botha 

sê daar is baie vrugte te koop . 
Druiwe, kersies, perskes, pere 
ens. is mos vrugte.....dit is net 

in ’n bottel verpak. 
Hier het ons toe ook heelwat 

Suidwes-Kaap lede raak 
geloop. 
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Petro het verlede week verjaar en dit toe met ons 
almal kom deel. Die klok word met grasie gelui 

saam met die boodskap. Bring ’n stoel, glas of beker 
en ’n bordjie. Jy het  jou self oortref Petro, ons het 

baie lekker by jou  gekuier en geëet. Jammer, vir die 
volgende een wat weer op ’n kamp verjaar.....is dit 

nie Antoinette Steyn nie? 

.....en toe word dit warm... Ja Andre, Paul was naby en die water ook....... 

Foto’s; Janine Theron 

Paul is alreeds in die water, 
Hanlo Engelbrecht en Danny le 
Roux maak ’n dubbel bom.  
Pietie van Deventer weet waar 
is dit veilig. Lizzie Nell het 
ook warm gekry, Danny, 
Petrus, Pieter, Paul en Hanlo 
het almal gehelp.  Melicia was 
’n toekouer en Adell bly maar 
net so sit. 
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Gerhardus Theron het kans gesien om sy pa, Petrus, ook in die dam te kry .....mooi boeta! 

Talita Stemmet, Salome Low, Herman Huysamen en Adell  Rosenbrock was 
almal bok vir sports. Dit was nou ’n baie lekker middag.  

Dis lekker om mens te wees ...jy moet net ’n lekker mens wees! 

Danny en Riaan spat nog vir oulaas die 
dames nat terwyl Paul en Monet Rosenbrock   
dit geniet.  

Foto’s; Janine Theron 

Nou waar is die 
Skim? 
Het julle ook  
Gewonder? 
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Die kano’s  was ‘ n groot        
trekpleister vir oud en jonk, tot 

Rikus Engelbrecht het dit geniet. 
Lings bo: Danny Le Roux; Paul, Adell 
en Ruben Rosenbrock; Louis Swanepoel 
en Salome Low; Derick Nel. 

Suidwes-Kaap                       
Fotografie kursus              

nommer 2 
Deur 

Niël Goslett 

Lank gelede het Peter Hardcastle vir 
ons die eerste kursus aangebied wat 
baie geslaagd was. Daar is altyd baie 
vrae by ’n kamp, hoe werk dit en 
waar stel ek dit? So het ek vir Niël 
gevra om vir ons op ’n praktiese    
manier die bal aan die rol te sit. Ons 
verwagtinge is oortref met die        
belangstelling. Vooraf was daar ’n 
inligting stuk vir elkeen uitgedeel met 
baie foto’s en byskrifte. “Kom af van 
die groen knoppie verstelling op jou 
kamera”. 
Ons het baie meer geleer en gekry as 
wat ons verwag het. 
Baie vrae is gevra en Niël het alles 
baie mooi verduidelik. 
Derick Nel het gehelp met die         
verstellings van kameras by die wat 
nie geweet het hoe en waar om dit te 
kry nie. 
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Almal word genooi om hul kameras en drie-pote laataand te bring sodat ons stadige sluier spoed fotografie 
foto’s kan neem. Hier wag ’n paar verrassings vir die wat nuut in fotografie is. 

Paul Steyn maak vir ons lekker pap en 
Danny is sy regterhand. 

Hier word Springbok rugby gekyk. Ai dit was amper Dane 
le Roux. Elmarie Steyn het ons op hoogte gehou. 

Riaan Steyn het vir ons die 
boekevat waar geneem en hier was 
gepraat oor die eerste indrukke. 

Na boekevat het ons so tussen die woonwaens saam 
gebraai. Andre en Melissa Kapp se twee kinders,     
Isabella en Gustav, is ook al heel tuis. Kyk hoe lekker 
slaap hulle hier buite. 

Baie dankie aan Niël wat ingestem het dat ons sy aanbieding van die fotografie ook saam 
met NIB kan plaas. So onthou om te kyk vir die byvoegsel. Laat weet ook vir die bestuur of 

ons nou al ’n plan moet maak vir die volgende fotografie aanbieding. 
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Ons lag en gesels, Danny soek sy vleis..... 
Petrus en Paul word verdink. Ek wonder 
waarom altyd ons? Dit kan ’n kat ook wees 
of dalk is die vleis nog in die vrieskas. Oo 
nou sien ek net die bliksempies  - dis nou 
baie warm worsies - het agtergebly. Jou  
werklik waar, dit was die katte gewees. Nou 
moet julle dit ook weet, hy braai nie net  
vier tjoppies nie.  Nee daar moet genoeg 
wees vir nou, later en vir môreoggend ook. 
Jammer, Danny. 

Vir die pap mense wil ek net dankie sê, dis nou  Paul 
Steyn (Pap), Louis Havenga (pap) en Sonja Snyman 
vir die sous. Ons in SWK geniet ook krummelpap, 
stywepap en slappap. Daar was ’n driepootpot 
gewees waar in jy ’n donasie kon gooi en dan kon jy 
vir jou pap en sous skep. Baie dankie vir die mooi 
bydrae wat ons hier uit ontvang het. Wat ’n voorreg 
om so saam te kuier en lekker kos te geniet saam met 
goeie geselskap, 

Al dertien kameras word opgestel en dit het behoorlik gegons, Nou moet julle weet dit is donker en dan lyk 
alles mos anders. Nou as jy nie jou toerusting ken nie dan is dit verby vreemd. Hierdie was soos om by die 
diep kant ingegooi te wees. Alles op jou kamera moet jy self stel, so ons is op M vir “manual” soos in hand 
rat. ISO is die volgende en dan hoe lank moet die lens oop bly, dis nou spoed. Dan was daar ook nog F wat  
die grote van die lensopening, bepaal. Nou moet die kamera stilstaan, so driepoot is ook nodig. Onthou om 
die doppie af te haal. Daar moet ook gefokus word op die onderwerp. Ons is amper daar,  stel jou kamera 
om op ‘n vertraagde tyd van 2 sekondes af te gaan. 
Niël begin ’n rooi flitsie in die rondte draai en ons kan  die knoppies druk. Daar word deur die kamera vir 
30 sekondes ’n foto geneem. Ons wag om te sien hoe lyk ons foto’s.  Nou gons dit hoor! Kyk myne, kyk 
hoe lyk dit! Nou waar is Niël in die foto?  Dit spook! 

Elouise Stofberg 

Janine 
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Gerhardus    Theron 

Paul Steyn 

Louis Havenga 
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Louis Havenga 
 

Baie dankie vir julle foto bydraes, dit is almal werklik baie mooi. Pieter Henning het vir ons bygestaan met 
die brandblusser, dankie ook daarvoor. 
Hierna het die kamp werklik stil geword en het die paddatjies weer gesorg vir nagtelike klanke. Die maan 
het helder geskyn en die sterre-hemel was om die rede nie so sigaar nie. 

Danny le Roux 

As jy nou iemand wou sien wat opgewonde was oor sy foto’s en dit wat hy sien, dan was dit 
Danny en Paul. Hier was lekker gespeel en baie geleer van fotografie! 

Danny le Roux 
 



4 

 

Vroeg Sondagoggend word daar met ander oë na jou kamera 
gekyk soos Elouise en Sailor hier doen. 

Rikus word ook môre gesê deur Tannie Rozel 
terwyl Pappa Hanlo en Mamma Melicia saam 
gesels.  

Hier word reggemaak vir ons kerkdiens met ’n  
verskil deur Riaan en Petro Steyn asook die res 
van die groep. 

Die Span was Riaan en Petro Steyn; Piet en Antoinette 
Steyn; Pieter en Talita Stemmet; Salome Low; Koos 
Oosthuizen, Pietie van Deventer en Petrus Theron. 
 
Baie dankie vir jul aandeel om die oggend werklik ’n 
stilhou plek te maak  by Jesus se voete. 
Hierdie was ’n sang diens met kort boodskappies tussen 
in. 
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Johan Oosthuizen ontvang die 
Beker  namens SWK vir die 
streek met die meeste lede  
gewerf. 

Rozel Goslett; Beker vir 
Foto van die Jaar 

Petrus Theron; Sertifikaat vir 
Eervolle vermelding, Foto van die 
jaar en Eervolle vermelding vir Web-
werf bydrae. 

Petrus en Janine Theron; Na-
sionale meriete toekenning vir 
meer as 100 agtereenvolgende 
kampe. 

Johan en Ohna Oost-
huizen; Nasionale Ere 
toekenning. 

Niël en Rozel Goslett; Pieter Henning kry 
Nasionale Meriete toekenning. Jannie 
Meyer het dit oorhandig. 
Foto: Danny le Roux  

AJV Toekennings 

Gerrit en Ilona Bruwer : Verdienste 

Paul en Adell Rosenbrock: 
Ledewerwing 
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Riaan en Petro Steyn:             
25 Algemeen. 

Hanlo, Melicia en Rikus           
Engelbrecht: 30 Streek. 

Petrus en Janine Theron:              
150 Algemeen. 

Die toekennings was oorhandig deur Pieter Henning en die AJV toekennings deur Johan Oosthuizen.  

Pieter Henning,     
Voorsitter, het vir ons 
die voorsitters tee 
waar geneem. Hier is 
heelwat inligting vir 
ons deur gegee.  

Danny le Roux, 
ondervoorsitter het sy 
vuurdoop gehad en hom 
goed gekwyt van sy taak. 
Hy het terugvoer gegee 
van die afgelope           
Nasionale kongres. Daar is 
weer beklemtoon dat ons 
moet moeite doen met 
lede wat nie gereeld kom 
kamp nie. 

Nuwe lede word voor gestel 
 
 
Paul Rosenbrock as B-lid. 
 
Andre en Melissa, Isabella en Gustav 
Kapp. 
 

Baie welkom by ons en maak julle tuis. 

Baie dankie vir ’n wonderlike kamp en almal se hulp om dit ’n onthou een te maak. Ons glo die gaste het 
dit ook geniet en sal weer kom saam kuier. 

Riaan en Petro;  
Kampleier plaatjie, 

welgedaan. 

Naweek foto’s:  Dit word op Flicker 
gelaai en julle kan dit daar gaan kyk en 
ook aflaai.  
Vir Doringlaagte het ons al 210 kyke 
gehad.  
 
https://www.flickr.com/
photos/136537030@N02/albums 



7 

 

2
0
1
5 

Kongres Foto’s  
Die foto’s was aangestuur deur Niël en Teresa met 
whatsapp. Baie dankie. 
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*Kamp bywoning: 20 eie lede, 1 gas en ander streke 0 = 21  Totaal   .                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Silverstrand 13 - 15 November 2015 
*Bestuurslid verantwoordelik: Petrus Theron 
*Foto’s geneem deur Petrus Theron tensy anders aangedui. Dankie vir die foto           
bydraes en stuur gerus van jul foto’s vir my na ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom epos: theron.pj@mweb.co.za 
 
 Redakteur    Petrus Theron 

Lag maar lekker volgende keer is jy dalk op die bollie blad. 

Danny le Roux ons eie ballerina is besig om te oefen om sy groot optrede te doen 
tydens die Skimkamp volgende jaar. Paul het sy bedenkinge oor die ding. 

So van die Skimkamp gepraat. Die Skim was nie weer op sy stoel nie. 
Op Gesigboek skryf die Skim die volgende....”Ek gaan nie weer ’n 
kamp mis vir stort nie”. Nou vra ek maar net, wat dink julle van die  
stelling? 

Foto: Janine Theron 


