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Hallo Sawanante

Hierdie is ons bestuur se tweede poging om die 
Kekkelbek vir julle te bied. Ons hoop julle sal dit
geniet. Julle sal agterkom dat ons dit nie na elke kamp
doen nie maar eerder na elke tweede kamp. 
Dit vat nogals baie tyd en moeite om dit alles saam te
stel en ons wil nie n afskeep boekie vir julle gee nie.
Die enigste persoon wat enige kritiek of kommentaar
gelewer het oor die boekie was my eie dogter
Monique. Haar opinie was dat ons heeltemal te min 
kleur gebruik so hier is nou meer kleur. 
Ons is altyd dankbaar vir enige kommentaar en sal
altyd poog om te verbeter met julle insette.

Redaksie

Ons is vry om te kies maar 
ons is nie vry van die gevolge
van ons keuses nie



Bid vir ander en word self verander!

Job was ’n baie welaf, gesiene en vooraanstaande persoon in sy gemeenskap. Oornag het hy
’n brandarm, kinderlose en uiters sieklike man geword. Die hele gemeenskap het hom
vermy. Selfs sy eie vrou het hom aangemoedig om God te vloek en sy rug op Hom te draai. 
’n Paar vriende het hom kom besoek. Hoewel hulle vir hom baie jammer was, was hy, 
volgens hulle, self die rede vir al sy ellende. God straf hom nou vir sy sondige lewe het hulle
gese. Hulle het nie ’n snars van sy ellende begryp nie. Die een liefdelose en valse
beskuldiging na die ander het hulle teen sy kop gegooi.

Nadat God egter Job se visie herstel het, het Job vir sy vriende begin bid. 
Lees Job 42:10 [Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here hom weer voorspoedig
gemaak. Trouens, die Here het hom twee keer so veel gegee as wat hy voorheen gehad het]

In Efesiërs 2 vertel Paulus vir ons hoe die Efesiers se lewens was voordat hulle die Here Jesus 
as hulle Verlosser leer ken en aangeneem het. Lees Efes.2:1-3. Nie ‘n mooi prentjie nie! 
Maar nou hanteer Paulus hulle nie soos hulle was nie, inteendeel, hy hanteer hulle soos wat 
hulle in die toekoms sal wees. Hiermee help die Skrif ons om vir mense te bid, nie soos wat 
hulle was of nou is nie, maar soos wat hulle in Christus kan wees. Lees meer van sy gebed vir
hulle in Efes.1:15 - 23.



Van die Voorsitter

Liewe Sawanante

En so het nog n jaar aan die einde gekom en ons laaste kamp van die jaar agter die 
blad. Dit is verbasend hoe die tyd deesdae by ons verby vlieg en daar is so baie wat 
ons nog wou doen die jaar.

Ons het baie lekker gekamp die jaar en heelwat nuwe vriende gemaak. Dit is ook
nogals n belewenis as jy so n bietjie nader sit aan jou buurman en hom van nader leer 
ken. Ons is tog so tot onsself gekeer meeste van die tyd dat ons nie regtig tyd maak
om met iemand anders te gaan gesels nie, en so mis ons baie uit. 

Ek wil elkeen van julle bedank vir julle aandeel in my lewe gedurende 2018. Ek
waardeer elkeen se insette in my eie lewe, die lesse wat ek geleer het en so ook elke
een se vriendelike geselsies tydens kampe. Ek waardeer elkeen van julle en bid dat die 
Vader julle mildelik sal seen in hierdie feestelike tyd. Onthou, rykdom is nie die geld 
wat jy in die bank het of al jou besittings nie, maar die liefde van die mense om jou. 
Laat ons dan met liefde omsien na mekaar tot ons mekaar wees sien in 2019.

Toets alles met die Woord van God. As dit nie daarin geskrywe is nie is dit n 
menslike stelling en nie noodwendig aaneemlik vir God nie.



Liewe Sawanante

Baie dankie vir n ongelooflike jaar van lekker kamp, dankie vir elkeen wat as 
kampkommandante opgetree het en ook die wat aangedui het hule sal kampe aanbied
in die nuwe jaar. Sonder julle insette en bereidwilligheid om kampe aan te bied sou die 
kampe maar baie skraal, vaal en oninterressant gewees het. Dankie vir julle almal se 
idees en kreatiwiteit vir kamp aanbiedings. Ons waardeer dit opreg.

So kom nog n jaar op n einde. Aan almal wat gaan vakansie hou, geniet dit en kom veilig
terug. Mag die Hemelse Vader Sy hand oor elkeen van julle hou, beskerm en bewaar
sodat ons volgende jaar weer as vriende saam kan kamp.

Mag julle almal n geseende kersfees he en soveel voorspoed dat dit julle sal verveel. 

Waar’s dit lekker?

Eugene en Beverley.



Kerstyd /Eettyd





Die foto hier onder is n geleende foto en ter inligting alleenlik. Ek het die moer(nut) omkring om net die fokus 

punt te bewys. Baie van ons weet dit nie en min let op vir dit. As jou bol/hak /sleep knop of wat dit ook al 

alles genoem word so vasgesit is, is dit verkeerd. Jy staan n kans om dalk erens, en wanneer dit te laat is in 

n probleem situasie te beland.

1. Die bout moet ten minste 3 skroefdraad draaie deur die moer steek.

2. Die blou plastiek in die moer is van Nylon materiaal gemaak wat as n "locking device" dien. As jou bout    

nie heeltemal deur hom gedraai is nie, kan hy nie vasbyt en sy werk doen nie.

3. Pas op om boute nie te styf vas te maak nie. Elke grote bout het n spesiale wringkrag spanning.

N tipiese M22 bout met n 4.4 sterkte en n M22 met n 8.8 sterkte het verskillende wringkrag waarteen dit vas 

gemaak moet word. Sou jy n bout onder te veel spanning vasmaak, is dit onder veel hoer spanning wat kan 

veroorsaak dat as jy  skielik moet rem of n slaggat tref, die bout kan breek en jy jouself in baie moeilike 

omstandighede kan vind.

4. Soms gebruik ons ook n addisIonele "spring washer" wat agter die moer sit..

Hoop ek kon iemand help en veilig sleep. Geniet julle
vakansie !!!





Hallo Sawanante en mede kampers

Vandag kyk ons na sleepstang regulasies bedrading.

Eerstens n paar regulasies volgens wetgewing omtrent sleepstang op voertuig. 

1] Hoogtes word van die middel van bal af gemeet. Van die grond af mag die bal nie laer as 350 mm wees nie en

nie hoer as 465mm “The height of the ball coupling device fitted to a trailor, measured vertically above the 

ground to the centre of the ball socket shall be not less than 350 mm and not more than 465 mm”

2] Die gewig op die bal mag nie minder as 25kg wees nie en ook nie meer as 100kg nie. Nou ek weet baie ouens

gaan nou opspring en reken dat hoe swaarder gewig op die haak is minder is kanse vir swaai wat wel korrek is, 

maar mens moet in ag neem dat die haak punt agter die voertuig se as is en nie tussen asse nie daarom as jy 100 

kg op haak sit is die agter kant van die kar in die grond ingedruk wat ook nie goed is nie. Laai net 4 sakkies

sement(200kg) in kar se kattebak en jy sal merk dat die veerstelsel baie nadelig geaffekteer word.

Ons moet ook oplet dat meeste voertuie na 2010 het rekenaars wat hulle ligte beheer en om prop net direk op 

voertuig se drade in te bedraad kan ernstige skade veroorsaak. So my advies is dat as jy n nuwe generasie voertuig

het en daar is  nie n sleepstang op nie, vat dit eerder na geregistreerde installeerder of motor vervaardiger se 

werkswinkel. Om die krag prop op sulke voertuie te installeer beteken dat sagteware van die voertuig moet

opgegradeer word sodat bestaande rekenaars nie beskadig word nie en bewus is van ektra ligte nie. Nog n 

moontlike probleem wat ek al gevind het in my werk op sekere voertuie is dat alhoewel die addisionele module 

(trailor control unit) geinstaleer is, die ligte nie reg werk nie. Dit flikker byvoorbeeld as jy rem trap. Die rede is omdat

die grond draad nie gekoppel moet wees nie soos op standaard ouer voertuie nie. Die rekenaars het eie grond

konneksies en gebruik nie voertuig grond nie.

Veilig sleep die wat weg gaan met vakansie en geseende kersfees en voorspedige nuwe jaar aan almal en sien julle

Januarie 2019 by Klipdraai

Groetnis
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Hoe om RC vliegtuie te vlieg

Throttle = Versnelling

Rudder = Stert Roer

Elevator = Hoogte Roer

Ailerons = Rol Roer

Versneller - Beheer vlieg spoed van vliegtuig

Stert Roer - Beheer links en regs aksie op die grond

Hoogte Roer – Beheer die op en af aksie van vliegtuig

Rol Roer – Beheer die links en regs rol aksie van vliegtuig



Koppisol Kampkommandante
Oom Andre en Tannie Petro

KOPPISOL 26 – 28 OKTOBER

Aandagtig luister ons na
die boekevat

Hier kom groot moeilikheid, 
Pa kry solank n haelgeweer

Kamp verjaarsdae, 
Jacques en Monique



En so het ons Krieket gespeel teen Hentie en sy span waardige teenstanders. Manne ons
waardeer julle veg gees maar julle was beproef en te lig gevind…2 – 0.
Ons sal verseker weer saam met julle Rietfonteiners n kampgrond deel!



Ek is nou nie seker nie maar die gesig van ou Eugene lyk baie verdag?
Dankie Eugene en Tannie Petro dat julle SAWA Rietfontein uitgehelp het om as beoordelaars
op te tree vir hulle potjiekos kompetisie. Ek verstaan dit was baie lekker.



Neels laat geen muishond met ons krieket bal speel
nie, hy gaan haal hom self uit daai gat uit…al moes hy
die hele Koppisol omdolwe.

Neels kry n aansporings plaatjie Rietfontein se voorsitter

Al wen jy n 
troosprys, jy het 
iets gewen en dink 
net hoe lekker 
hulle aan die 
lekkers gesmul
het. Dankie Tannie
Petro en Oom
Andre vir n lekker 
kamp by Koppisol.



Mense julle moet die 
man se preek oor Moses, 
Israeliete en die Filistyne

belewe. Ongelooflik!
Hy gaan beslis weer vir ons kom

kuier….



Kerskamp by Beachclub – 30 Nov tot 2 Des.

Soos in 2017 het ons weer die jaar afgesluit by Beach club in Vaalpark. Dit is n 
ongelooflike lekker kamp plekkie reg op die Vaal rivier. Badkamers is mooi skoon
en netjies met die winkeltjie wat die lekkerste jaffels verkoop.



Die braai pie lyk darem lekker

Hier daag kersvader per boot op vir
ons kers funksie

Klimtolle vir
almal



Ons hou boekevat by 
Beach Club





Aansporings Plaatjies

Streek
Elke 10 Streekskampe 
(10, 20, 30, 40, ens.)

Sluit in eie Streeks kampe, eie Streekstoere, eie Gebieds-saamtrekke, eie Streek 
Tuisblyers.

Algemeen
Elke 25 kampe (25, 50, 
75, 100, ens.)

Sluit in Nasionale kampe, Streeks-, Gebieds-, Tuisblyers- en ander Streeks en 
Nasionale toere in.

(Waar 'n Streek 'n Nasionale saamtrek aanbied, word so 'n saamtrek vir die 
lede van daardie streek nie as ‘n Streek saamtrek geklassifiseer nie.

(Lede moet self aansoek doen vir aansporingstoekennings)

Ons het dit goedgedink om die aansporings bietjie te ondersoek en op te som in n korter
formaat sodat almal dit kan verstaan. Groot dank aan Jacques flyboy wat die tyd geneem
het om dit te doen vir ons. Dit is baie belangrik om die goed te weet en sodoende seker te
maak dat ons mekaar nomineer vir die regte aansporings en merietes as die tyd kom.

Almal hou tog maar n bietjie daarvan om erkenning te kry, so die reels en riglyne hier
onder sal dit vir almal makliker maak om te verstaan.



Toekenning van Saamtrek en Toer plaatjies

Streeksaamtrek: Een plaatjie per lid A of B
• Ten minste een van die Lede (A of B) moet oornag op die terrein waar die saamtrek 

aangebied word, hetsy in eie, geleende of gehuurde woonwa om te kwalifiseer.

Nasionale 
Saamtrek: Een plaatjie per lid A of B

• Ten minste een van die Lede (A of B) moet oornag op die terrein waar die saamtrek 
aangebied word, hetsy in eie, geleende of gehuurde woonwa om te kwalifiseer.

Gebiedsaamtrek: Een plaatjie per lid A of B • Indien een van die streke die saamtrek aanbied is dit 'n streeksaamtrek vir al die streke.

• As dit ‘n Nasionale saamtrek is moet toestemming van Nasionale Uitvoerende Bestuur 
verkry word en moet dit as ‘n nasionale saamtrek adverteer word.

• Lede moet daar oornag

Tuisblyers-
Saamtrek: Een plaatjie per lid A of B • 'n Tuisblyers-saamtrek is 'n Streekaangeleentheid en tel as 'n streeksaamtrek.

• 'n Tuisblyers-saamtrek kan ook Nasionale Status (Algemene saamtrek) verkry as een
streek so 'n saamtrek reel met toestemming van Nasionale uitvoerende bestuur.

Kongressaamtrek: Een plaatjie per lid A of B
• 'n Sawa-Kongres is 'n Nasionale aangeleentheid en 'n Nasionale saamtrekplaatjie word 

uitgereik aan lede wat die Kongres bywoon

Toere: Nasionaal, 
Gebied Een Toerplaatjie per lid A of B

• 'n Lid moet aktief aan die toer deelneem en by ten minste drie agtereenvolgende plekke 
saam met die toergroep oornag. [n lid wat bedags werken net snags by die toergroep 
aansluit kwalifiseer nie vir n toerpllatjie nie tensy die besture van daardie streek of gebied 
besluit om van die reels af te wyk

of Streek



100% Bywoning

• Saamtrekke wat tel vir 100% bywoning moet so geadverteer word.

• Daar moet minstens 7 saamtrekke per kalender jaar wees wat vir 100% bywoning tel.

• Een Streeksaamtrek wat gemis word kan met die Presidente- of Gebiedsaamtrek vervang word (Joker)

• 'n Kalenderjaar is van AJV tot AJV met die voorwaarde dat dit 12 agtereenvolgende maande moet wees.

Kampkommandantplaatjie

• Kampkommandante ontvang vir elke saamtrek wat hulle aanbied 'n kampkommandant plaatjie.

• Vir eke 10 (tien) keer wat 'n lid as kampkommandant opgetree het ontvan daardie lid 'n kampkommandant  
aansporings plaatjie.

• Kampkommandant plaatjies is slegs gedenk plaatjies en word nie getel by saamtrek plaatjies nie.

Aansporing vir Ledewerwing

Om Lede aan te moedig om nuwe lede te werf bestaan die volgende aansporings:

• Streek Meriete Toekenning vir lede wat 5 of meer lede gewerf het gedurende die Kalender jaar.

• Ledewerwings hemp vir 8 (agt) lede gewerf.
(Ledewerwing is elke lid se verantwoordelikheid en nie net Bestuur se verantwoordelikheid nie)

Heraansluiting

• 'n Lid wat bedank het en weer aansluit, kry erkenning vir die plaatjies wat hy in sy eerste lidmaatskapstermyn verwerf 
het.

• Hierdie erkende plaatjies kom dan ook in aanmerking vir aansporingsplaatjies.



Meriete toekennings

Streek Meriete
toekenning

• Hierdie toekenning word aan 'n lid oorhandig vir enige prestasie of diens wat aan sy/haar 
streek gelewer is.

• Hierdie toekenning kan meer as een keer aan 'n lid oorhandig word vir meer as een     
prestasie of diens gelewer aan die streek.

Streek
Ere toekenning

• Hierdie toekenning word aan 'n lid oorhandig vir besondere diens aan sy/haar streek oor 'n 
tydperk.

• Hierdie toekenning kan slegs eenmalig aan 'n lid toegeken word en daar moet 'n tydperk 
van twee (2) jaar verloop sedert die streek meriete toekenning aan die lid gemaak was 
alvorens die lid vir hierdie toekenning kan kwalifiseer 

Streek Ere toekenning
Hoër Graad

• Hierdie toekenning word aan 'n lid oorhandig vir onbaatsugtige diens aan sy/haar streek 
oor 'n lang tydperk.

• 'n Lid moet alreeds drie jaar vantevore die Streek Eretoekenning ontvang het om vir die 
toekenning te kwalifiseer en dit kan slegs eenmalig aan n lid toegeken word.

(Toestemming moet vooraf van die Nasionale Toekenningskomitee verkry word vir hierdie 
toekenning)



Hallo julle
Ons doen steeds n beroep on al ons lede om 
ons Welsyn projek te ondersteun. N mens
kan nie met n toe hand ontvang nie so ons
wil julle aanspoor om julle hande en harte
oop te maak en te help. Ons gaan by elke
kamp goedjies bymekaar maak vir JWOL. 

Jessica’s wall of life



KAMP DATUMS VIR 2019

MAAND DATUM OORDE OPMERKINGS

JANUARIE 25-27 KLIPDRAAI MEYERTON STREEK JACQUES/RIAAN

FEBRUARIE 21-24 BUSH INN SPRINGS STREEK FRANCOIS/HENRY

MAART 21-23 TAVA LINGWE PARYS/VILJOENSKROON GEBIEDSKAMP LANGNAWEEK

APRIL 19-22 KLIPDRAAI MEYERTON PRESIDENTE

MEI 24-26 SIONSBERG HEIDELBERG STREEK GARATH

JUNIE 18-25 WEESGERUS MODIMOLLE NASIONAAL

JULIE GEEN GEEN GEEN GEEN GEEN

AUGUSTUS 2DE-3DE KOPPISOL VEREENIGING STREEK AJV BESTUUR

AUGUSTUS 30-31 KEDU PARYS STREEK EUGENE/BEVERLEY

SEPTEMBER 13-14 KONGRES TBA NASIONAAL

OKTOBER 11DE-12DE NASIONAAL TBA NASIONAAL

OKTOBER 25-27 GEHEIME KAMP TBA STREEK MARCEL/CARINE

NOVEMBER 29STE-1STE BEACH CLUB VANDERBIJLPARK KERSBOOM

DESEMBER GEEN GEEN GEEN GEEN GEEN




