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Hallo julle

Ek het dit goed gedink om die Kekkelbek onder die 
bestuurslede te verdeel. In die afwesigheid van n redaksie lid 
vir die boekie moet ons mos almal saam staan en kan ons
mos met n blink nuwe Kekkelbek vorendag kom. Ons moet
kreatief begin dink en doen en watter beter manier as om 
elke bestuurslid se vermoens te toets met inhoud vir sy eie
blad. Ek sal hulle darem nie aan hulle lot oorlaat nie en seker
maak dat julle iets kry wat die moeite werd is om te lees. 

Die foto op die voorblad is nie geleen nie maar deur myself 
geneem in 2014 waar ons in Brits gekamp het. Dit was by 
Drie Berge. Wat n gesukkel was dit nie om die ou vlindertjie
af te neem nie. Hy wou net nie stil sit nie…. Maar kyk,  hier
pruik hy nou op ons voorblad.  Aanhouer wen!!

Francois

As jy met God wil praat, sit jou foon af, lees jou

bybel en luister. Maar as jy God wil sien, stuur n 

SMS terwyl jy bestuur.



As mens kyk na alles wat om ons gebeur, is dit so maklik om opgewerk te raak. Dis moord en roof, diefstal, verkwisting 
en moet tog net nie van die vernielsugtigheid vergeet nie. Hulle heg geen waarde aan skool geboue, hospitale, paaie 
en so aan nie. Alles moet altyd afgebrand of afgebreek word en daar word met ons Godsdiens gespot. Een van hulle se 
sy party is die jesus wat al 5 jaar terug gekom het. Ons is ontnugter, kwaad, bang en hartseer sommer alles so 
deurmekaar. Die teks vers hier bo is van onskatbare waarde vir elke gelowige vandag. Ons moet nie kyk na wat om ons 
aangaan met menslike oe nie en al ons bekommernisse vir Hom gee in gebed. Die Bybel se die stryd is nie teen vlees 
en bloed nie maar teen bose magte in die lug. Hy wat altyd daar was en altyd daar sal wees is aan jou kant en wil jou 
beskerm deur al die dinge wat tans gebeur in ons land maar in ruil vra Hy dat jy op moet op kyk na Hom en nie na jou 
omstandighede hier in die land nie.  Dan sal daar bomenslike vrede in jou hart wees want ons Koning is nog steeds in 
beheer. Net soos wat hy was in die tyd van Abraham en Dawid vir wie Hy so lief was. Dieselfde Gees wat in hulle was is 
ook in ons. 

Laat ons dan ons vertroue op die Here plaas, geestelik fiks raak deur meer daagliks ons Bybels te lees en daagliks tot 
Hom te nader in gebed.  Dan sal Hy vir ons die vrede gee wat alle verstand te bowe sal gaan en ons sal lig draers wees 
in n baie donker wereld. Laastens, ons behoort nie Godsdiens tot net op Sondae in die kerk te beperk nie. Dit moet in 
jou daaglikse ommegang met almal sigbaar te wees, ingeweef in jou daaglikese roetine, dan sal jy die vrede ervaar 
wat God vir jou bedoel het.

Amen



Liewe Sawanante

Weereens is dit vir my n eer en voorreg om ons groepie te lei vir die volgende
jaar. Dit mag dalk soms broekskeur gaan aangesien ons maar baie besig is by die 
werk en ek nie altyd tyd kry om aan ander goed aandag te gee nie. Maar ek
verseker julle egter dat ons as bestuur oorgehaal is om voort te bou op die 
suksesvolle resep wat die vorige voorsitter en sy bestuur in plek gesit het. Ons
gaan hulle mis op bestuur maar ons gun hulle die breek, mens kan net so lank voor
trek voor jy ook moeg word. 

Ons het n hele paar opgewonde lede op bestuur wat groot idees en planne het. Nuwe
mense bring altyd nuwe idees en in n mate het ons dit baie nodig om te vernuwe en
meer lede te trek. Rudi het juis met sy besoek tydens die AJV gese ons ledetal is 
heelwat laer as voorheen. Dit staan op 1200 vir die hele SAWA. Die ligpunt in sy
opsomming is dat die ander klubs aansienlik meer gedaal het persentasie gewys as 
SAWA. Daar is natuurlik verskeie faktore wat daartoe bydra. Ek dink maar net aan
die brandstof pryse, mense wat skofte werk, die ekonomie en so aan. Daar is baie
nader kamp plekkies wat ons kan gebruik om die kamp kostes laag te hou op gewone
naweke. Ek het nog altyd gese dit is nie die plek waar jy kamp nie maar saam wie
jy kamp wat dit lekker maak.

Ons as bestuur hoop om n verskil te maak in elkeen van julle se lewens. Ons is 
hier om julle te dien en seker te maak ons kamp almal lekker saam. As iets nie na
wense vir jou is nie, kom gesels gerus met my oor dit laat ons dan sien waar ons
dinge kan reg maak, maar as dit lekker was, vertel jou buurman sodat hy wil kom
saam kamp.
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Dit is vir my groot voorreg om te dien as SAWA Vaalrivier se onder voorsitter. Ek loop al 60 jaar in n paar skoene wat 
ek nou gewoond aan is,  maar sal my beste probeer om die spore wat alreeds diep getrap is in SAWA Vaalrivier 
verder op n goeie pad te dra met onse Vader aan ons sy. 

Ons  AJV kamp was baie spesiaal vir baie van ons lede wat altyd uitsien om die AJV by te woon.  Dit is n samekoms 
waar almal wat mekaar deur die jaar nie raakgeloop of saam gekamp het nie die geleentheid kry om op te vang en 
lekker te kan gesels en kuier. Ons as SAWA lede kamp mos omdat ons dit geniet en die voorreg het om dit wat vir 
ons gegee en geskep word te waardeer.  Dit is n vooreg wat min mense vandag in die lewe het en daarmee will ek 
beroep op almal doen om ons welsyn projek te ondersteun. 

Vir die eienaar, oom Isak, wil ek ook net baie dankie se vir sy bereidwillighied om sekere reels wat eintlik nie 
toegelaat word nie vir ons toegelaat het. Dit het gehelp om so bietjie te kon kuier Saterdag aand. Sionbergh is n 
wonderlike kamp oord.

Vir die bestuurslede wat “Tydelik” uitgetree het, baie dankie vir julle harde werk en leiding deur die jare, dit  word 
opreg waardeer. 

Saam kan ons n verskil maak  - Waars dit lekker?



Die lente is hier!

Kom kampmaters, kom ons drink meer
water, nie om maer te word nie, maar ter

wille van jou eie gesondheid.

Onthou dit gaan nie so seer oor water nie, 
jy kan self swart tee drink met heuning, dit

gaan oor vloeistof inname.



Die impak van die nuwe BGSEB [BBBEE] kodes op jou besigheid

Die samestelling en verifiëring van ‘n telkaart van ‘n entiteit in terme van die Wet op Breedgebaseerde Swart 
Ekonomiese Bemagtiging (BGSEB) word uitgevoer volgens die Kodes vir Goeie Praktyk (die Kodes) wat deur die 
Departement van Handel en Nywerheid (dti) uitgereik is. Die Kodes is gewysig en die nuwe Kodes is op Vrydag 11 
Oktober 2013 in die Gazette gepubliseer. Hierdie verandering sal ‘n beduidende impak hê op die BGSEB-strategie 
van ondernemings, en daar sal deeglik besin moet word oor aanpassings van hierdie aspek.

Belangrike veranderings van die vorige Kodes sluit in:
1. Die sewe elemente op die telkaart is tot vyf elemente gereduseer en die belading van elke element is soos volg 
aangepas:
•Eienaarskap (25 punte belading)
•Bestuursbeheer (15 punte belading)
•Vaardigheidsontwikkeling (20 punte belading)
•Ondernemings- en Verskaffersontwikkeling (40 punte belading)
•Sosio-Ekonomiese Ontwikkeling (5 punte belading)
2. Die totale aantal punte sal nou 105 wees in plaas van die vorige 100.
3. Die elemente Eienaarskap, Vaardigheidsontwikkeling en Ondernemings- en Verskaffersontwikkeling is nou 
gekategoriseer as prioriteitselemente, wat beteken dat sekere minimum vereistes van toepassing op hierdie 
elemente is. Daar word van groot ondernemings verwag om aan al die prioriteitselemente te voldoen, terwyl 
Kwalifiserende Klein Ondernemings (KKO’s) die keuse het om aan Eienaarskap en een van die oorblywende 
prioriteitselemente te voldoen.
4. Indien daar nie aan die minimum vereistes wat aan die prioriteitselemente gestel word, voldoen word nie, sal die 
werklike vlak wat behaal word, met een vlak verlaag word.
5. Die beperkings vir Vrygestelde Mikro-ondernemings (VMO’s) is aangepas vir ondernemings met ‘n jaarlike omset 
van tussen R0 en R10 miljoen (tensy ‘n sektorhandves van toepassing is). VMO’s sal steeds as vlak vier-bydraers 
beskou word.



6. KKO-beperkings is aangepas vir ondernemings met ‘n jaarlikse omset van tussen R10 miljoen en R50 miljoen 
(tensy ‘n sektorhandves van toepassing is).
7. VMO’s en KKO’s met swart eienaarskap van meer as 51% sal outomaties as vlak twee-bydraers kwalifiseer.
8. VMO’s en KKO’s met swart eienaarskap van 100% sal outomaties as vlak een-bydraers kwalifiseer.
9. Nuwe ondernemings sal steeds as VMO’s gemeet word tydens die eerste jaar na die vorming van die 
onderneming.

Daar was ‘n tydperk van twaalf maande gewees vanaf 11 Oktober 2013 tot 10 Oktober 2014 waartydens 
ondernemings die keuse gehad het om hul telkaarte saam te stel en geverifieer te kry onder óf die ou Kodes óf die 
nuwe Kodes. Die doel hiervan was om aan ondernemings die geleentheid te gee om hul BGSEB-strategie te 
implementeer en in lyn te bring met die nuwe Kodes. Sektorhandveste moet ook in lyn met die nuwe Kodes gebring 
word, maar dit is onduidelik of dit moontlik sal wees of selfs vereis word om dit binne hierdie twaalf-maande 
tydperk te doen.

Dit is uiters noodsaaklik om die advies van kenners in te win wanneer die onderneming se BGSEB-strategie 
aangepas word, ten einde duur foute te voorkom en die maksimum voordeel vir die onderneming te verseker, maar 
terselfdertyd behoorlik aan die vereistes van die relevante BGSEB-wetgewing te voldoen. Ondernemings wat 
byvoorbeeld voorheen op ‘n jaarlikse Sosio-ekonomiese Ontwikkelingstoelaag staatgemaak het om ‘n vereiste 
BGSEB-vlak te verkry, sal hierdie bedrag nou aansienlik moet aanpas.

Slegs gekwalifiseerde verifikasie-agente wat onder IRBA of SANAS geakkrediteer is, mag onafhanklike verifiërings 
uitvoer en die toepaslike sertifikaat uitreik.

Hierdie artikel bevat slegs algemene inligting en moenie gebruik of beskou word as professionele raad nie. Geen 
aanspreeklikheid word aanvaar vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade weens vertroue op hierdie 
inligting nie. Raadpleeg altyd u finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Bron, T roos en Kie
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Lief😘Leed😪
• Hier wil ons graag aan almal wat hulle verjaarsdag of 

huweliksherdenking vier, baie geluk toewens.

• Aan elkeen wat ‘n nuwe baba vashou, baie geluk.

• Elkeen wat een was en nou twee is, baie geluk.

• Elkeen in die klub wat gelukkig is oor die een of ander iets, 
onthou ons is lief vir jou en is saam jou bly.

• Elkeen wat siek of seer is, ons is lief vir jou en is hier vir jou
en onthou moet Nooit Die krag van gebed onderskat nie.



VEILIG SLEEP

Dagse aan alle Sawanante, Manne en Maninne. Ek het baie nagedink en iets wat ek opgelet het by kampe en wat 
nogals n gereelde besprekings punt onder die manne om die kamp vuur is, is sleep van n woonwa. Wat is reg en wat is 
verkeerd en dan ook nog weet jy …by daai kamp was daai ou en hy se dis so en so gesels die manne lekker. Ek het mooi 
daaroor gedink ek gedink ons moet bietjie oor die moets en moenies gesels, wat se die wet. Ek het probeer Google 
maar toe liewers n paar van my kontakte in verkeer genader om hulle te vra wat is reg en wat is verkeerd en nogal 
heelwat interessanthede uitgekrap gekry. 

Nou wat ek gedink het is om gereelde rubriek te skryf wat met elke uitgawe dalk n gedeelte behandel oor sleep en hoe 
om binne wette te bly. Met tyd gaan ons praat oor bestuur lisensies en wie wat mag sleep, die vereistes van voertuig se 
sleepstang en gewig limiete, woonwa gewig en voertuig waarmee gesleep kan word, lengtes van jou kombinasie en as 
lengtes van wa en allerhande sulke interessante kennis om veilig te sleep, alles binne raamwerk van die wet.

Ek gaan sommer wegspring met bestuur lisensie vereistes en wat jy mag sleep.

Nou die mees algemeenste aanname is dat jy mag n woonwa sleep met ligte voetuig lisensie wat totaal verkeerd is 
onder die huidige verkeers wet. Die ouer manne wat voor 2004 hulle lisensies gekry het is dit darem nog van 
toepassing maar na 2004 het wetgewing verander toe hulle nuwe kategoriee begin skep het soos B lisensie, EB en so 
voorts. Nou alle ou kode 8 lisensies is oorgeskakel na EB lisensies maar meeste wat daarna gegaan het om n lisensie 
toets te doen is B lisensies



Beperking huiglik is soos volg:

B lisensie: mag sleepwa sleep (geen woonwa) wat nie 750kg oorskrei nie, Daar moet net in gedagte gehou word wat 
betrekking op almal is dat enige sleepwa bo 750kg moet diens rem toegerus wees indien sleep wa minder as 750kg 
en nie diens rem toegerus is nie moet voertuig 2X sleepwa gewig wees, met ander woorde, as sleepwa 750kg is 
moet sleep voertuig te minste meer as 2x750kg wees maw moet swaarder as 1500 kg weeg. Die sleepwa gewig 
waarna verwys word is BVM (bruto voertuig massa) wat beteken sleepwa met vrag.

EB lisensie: Dis nou waar meeste Sawanante inval. Jy mag nie n sleepwa/woonwa sleep wat n BVM van  3500kg 
oorskrei nie en jou sleepwa moet toegerus wees met diens rem. Nou kom die groot probleem wat ek verskeie kere 
gesien het, die idee om n klein Ventertjie sleepwa of n boot agter die woonwa te haak. Dit is onwettig en as jy in n 
pad blokkade gestop word sal daar wettiglik teen jou opgetree word wat jou baie duur te staan kan kom.

EC lisensie: Dis nou die ou kode 14 lisensie wat trok drywers het. Hulle het geen beperking op gewig van jou 
sleepwa nie solank dit binne die raamwerk van die wet is en nie oorlaai nie. Hulle mag ook n Venterjie of boot agter 
die woonwa haak en wettig so sleep. Die wet bepaal dat die oomblik as daar n 2de haak punt is is dit 
”interlink”voertuig. Wat dit op neerkom is dat om n sleepwa agter jou woonwa te sleep moet jy wettiglik in besit 
wees van EC lisensie.

Ek hoop die bestuurs lisensie is nou meer duidelik aan almal. 
Ek wil my dank uitspreek teenoor Billy Smit (Spiere) van Midvaal verkeers afdeling vir sy bydrae tot die artikel.

Volgende keer sal ons verder gesels oor ander aspekte van VEILIG SLEEP
Enige vrae kan dIrek aan my gerig word en ek sal prober om antwoorde te kry leondelport016@gmail.com

Caravan Woonwa



Die vyand van enige rubber, het sy dit 'n rekkie is wat 'n opgerolde kalender vas hou of loop vlak op 'n band is, is 
suurstof (dit wat ons in asem) en lig (dit wat maak dat ons kan sien).
Verskeie bande se reaksie op die twee elemente verskil weens die hoeveelheid, kom ek noem dit met gebrek aan 
die presiese woord "sintetiese stof", aanwesig in die band.

1.   Hoe meer "sintetiese stof", hoe harder is die band se rubber, hoe stadiger sal die band slyt, en hoe swakker is 
die padhou vermoë van die band.  Hierdie band sal ook stadiger degradeer by die twee elemente.

2.   Hoe minder "sintetiese stof", hoe sagter is die band se rubber, hoe vinniger sal die band slyt en hoe beter is die 
padhou vermoë van die band.  Hierdie band sal ook vinniger degradeer by die twee elemente.

Ons hoef onsself nie te bekommer oor hoeveel van wat is in die bande nie want daar is standaarde waaraan bande 
moet voldoen voordat dit in SA verkoop mag word. 'n Feit is dat 'n kommersieële band effens langer sal hou as jou 
spoedniek BMW M3 bande.
Die gemiddelde tydperk van bande in SA se degradering is ongeveer 5 jaar. In UAE is dit byvoorbeeld wetgewing dat 
bande elke drie jaar vervang sal word. Daar word elke voertuig 2 jaarliks geinspekteur en dan kry jy nie 'n 
padwaardigheid sertifikaat as die bande ouer as 3 jaar is nie ongeag of die loopvlak nog 85% of meer is nie.
Neem kennis dat 5 jaar die norm is vir degradering van bande hier in SA.  Wetgewing verplig jou nie om hulle te 
vervang nie. Die onus berus by elke ou as individu of hy dit wil vervang of nie.  Die voorbeeld genoem hier bo is 
getuienis van hoe vinnig so band fiasko kan gebeur.

My vraag is:
Gaan jy R30 000 - R40 000 se skade aan jou wa aanvaar net omdat jy nie ongeveer R4500 - R5000 wou uithaal vir 
nuwe bande nie?
Hier is die feite weergegee. Nie deur Chris die Bande man of Piet Pompies uitgedink nie maar oor die algemeen 
bepaal deur die manne met die dik brille en wit jasse. 

Artikel geleen















Ons braai wenner

Saterdag aand
vermaak

R1000 Ryker vir
meeste lede
gewerf



Hallo julle
Ons doen 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 datum Plek Naastedorp Bywoning KAMPKOMMANDANTE Bespreekte plekke

27 -29 Julie 2018 Umfula Parys 100 Francois en Arelene 15
24 -26 Augustus 2018 Sionbergh [AJV]    Heidelberg 100 Bestuur 20
21 -24 September 2018 Kaia Manzi Bronkhorstspruit Nasionaal
26 -28 Oktober 2018 Koppisol Vereeniging 100 Andre & Petro 15
30 November -1 Desember Beach Club Vereeniging 100 Kinders 28

Neem asseblief kennis:  
*  Sou jul nou al jul bespreking vir sekere kampe wil maak, epos my asb na sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za.
*  As ons dit so doen, en ek sien dat ons oor die 15 of minder as die 15 is, kan ek nog die bespreking wysig.  Behalwe by die Geheime kamp en 
Beach Club Kers Kamp, daar is net 28 staanplekke vir ons.
*  Sommige van die oorde verwag 'n deposito, en vol betaling 2 weke voor die kamp.

*  Kampkommandante bevestig asb jul kampe. Indien u nie die kamp kan aanbied nie, laat weet my asb vroegtydig.


