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Wat my opval in Jesaja 43:2 is die woord "moet": As

jy deur die water moet gaan, deur die vuur moet

gaan... Ja, soms moet ons deur hierdie dinge gaan.

Die algemeenste fout van die geestelike lewe is die

gedagte dat ons nie moet deur moeilike tye gaan

nie.

 

Ons glo ewe naïef - ons word eintlik so geleer - God

se seën behels dat ons sulke dinge sal vryspring, dat

Hy ons daarvan sal bewaar. 

 

As die slegte dinge gebeur, is ons ontsteld en vra:

Waar is die Here? Here, waarom het U dit

toegelaat? Wat het ek verkeerd gedoen - waar is my

seën? 

 

Dit is ongelukkig 'n misverstand. God bewaar jou nie

van daardie dinge nie, God bewaar jou in daardie

dinge. God het nie vir Christus, Paulus, Petrus of

enige geloofsheld van die Bybel van pynlike

omstandighede bewaar nie. Hy het hulle wel te

midde daarvan bewaar. 

 

Soos die vers sê, is God in ons omstandighede by

ons: Die water sal ons nie wegspoel nie, die vuur sal

ons nie doodbrand nie. 

 

Dit is sy belofte.
 

 

Jy moet, maar Hy sal

As jy deur water moet gaan,

is Ek by jou, deur riviere, hulle

sal jou nie wegspoel nie; as jy

deur die vuur moet gaan, sal

dit jou nie skroei nie, die

vlamme sal jou nie brand nie. 

 

Jesaja 43:2
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Clarise Steenkamp
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Daar is onlangs 'n nuwe kleinding verwelkom in die Steenkamp
huishouding. Adelinde is maar 'n paar weke hier op aarde en sy het
vir my 'n paar lesse geleer wat ons al van vergeet het maar wat
nogtans baie belangrik is. 
 
Een van daardie lesse draai rondom die konsep hulp. Vir baie van
ons is dit maklik om hulp aan te bied maar dit is moeiliker om te weet
wanneer om hulp te vra of te aanvaar. 
 
As mens is ons geneig om alles self te wil doen en te dink alles is
onder beheer. Daar is egter tye in ons lewens waar dit nie moontlik is
nie en dit is juis wanneer ons maar ons trots in die sak moet steek en
offerhande aanvaar wat uitreik na ons toe.
 
Ons vergeet soms so maklik dat ons buurman of familie lid of vriend
deur 'n uitdagende tyd gaan of dink dat 'n ander gaan aanstoot neem
as ons hulp aanbied maar dit is baie belangrik om dit nogtans te
doen. Vele nuwe vriendskappe en dieper bande is al op die manier in
stand gebring. 
 
So ook moet ons in SAWA altyd mekaar bystaan en hulp verleen
waar ons kan anders sal ons al groep nooit oorleef nie. Dit is immers
die wenresep wat die voortbestaan van ons kamp groep so ver
gebring het en wat ons voorbestaan en nalatenskap vir ons kinders
en kleinkinders verseker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A.W.A. Groete!



VOORSITTERS VERSLAG
Tjaart Snyman
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Dit voel soos gister dat ons gereed gemaak het vir 2018 se Kersvakansie. In ‘n oogwink
is die maande verby en ons staan aan die begin van die derde kwartaal van 2019.
Voordat ons behoorlik kon oë uitvee maak ons weer gereed vir Kersfees. 
 
Dit is angswekkend as ons daaraan dink, want elke dag wat verbygaan is ons ouer. Wat
het ons in hierdie jaar vir ons medemens beteken? Het ons goed gedoen of net aan
onsself gedink? Dit is nie nodig om geld of geskenke te gebruik om ander goed te laat
voel nie. ‘n Glimlag so nou en dan of net om te sê ek is lief vir jou kan die wêreld vir
iemand anders beteken.
 
Ons saamtrekke tot op hede was almal suksesvol en daar was geen klagtes dat iemand
dit nie geniet het nie. As iemand ongelukkig voel oor iets wat by ‘n saamtrek gebeur het
kan julle my gerus skakel en ek sal probeer om die probleem op te los. Moet asseblief nie
met ongelukkigheid in jou hart rondloop nie.
 
Gedurende die winter kampe was ons lede ‘n bietjie minder en ek glo die ekonomie druk
ook met die rentekoerse se op en af. Ons sê dankie aan die lede wat wel die saamtrekke
kan bywoon en die ander wat nou bietjie minder kamp wil ek sê dat ons verstaan.
 
Die Wintertoer was ook ‘n reuse sukses. Dankie aan Ischke en Nelia wat my bygestaan het met die reëlings. Ek
glo dat almal dit geniet het, veral die kinders aangesien dit ‘n kinder wintertoer was. Dankie dat almal so mooi
saamgewerk het goed oor die weg gekom het almal.
 
Ons wonderwerk prinsessie is gebore en ek moet sê sy is pragtig. Weereens geluk aan Mario en Clarise
Steenkamp met die geboorte van klein Addy. Ons is trots op elke SAWA baba wat gebore word. Geniet haar,
want hulle word baie gou groot.
 
Daar is heelwat van ons lede wat siek is, ook van ons senior lede wat sukkel weens ouderdom en ongemak.
Daar is ook lede wat onder die operasiemes deurgeloop het. Ons bid een elkeen sterkte toe en glo dat dit
sommer een van die dae veel beter sal gaan.
 
Tot volgende keer. Lekker kamp en geniet dit saam met SAWA vriende.

S.A.W.A. Groete!



Lief, Leed & Siek

LEED

L E E F  E E N V O U D I G .   D R O O M  G R O O T .   W E E S  D A N K B A A R .  

Ons Lede presteer gereeld in verskeie velde, terwyl ander deur 
moeilike tye gaan. Vind hier uit wie lief, leed of siekte het. 

Vanessa Rens is tans besig met Chemo behandeling
Alna Steenkamp sukkel met Asma op die oomblik
Bettie Fourie het geval en haar ribbes seergemaak
Juliana Knoetze het begin met Chemo
Johan Fourie was in die hospitaal opgeneem
Willie Conradie was in die hospitaal opgeneem
Tinus Bouwer was vir 'n skoueroperasie en sterk tans tuis aan
Wesley Shultz was in die hospitaal
Marietjie Venter het gegaan vir biopsies. Die uitslae het getoon dat daar niks is om
oor bekommerd te wees nie. 
Elaine Bosch het 'n heup operasie ondergaan
Deon Le Roux het 'n operasie ondergaan
Ben Weitz was in die hospitaal vir 'n prosedure. Die uitslae het getoon dat daar niks is
om oor bekommerd te wees nie
Elsebe Le Roux het 'n operasie ondergaan. 

Theo en Mariana Pozyn se dogter het die 27ste April in die huwelik getree 
Van die Sawa jeug het deelgeneem aan Iron Kids op die 6de April 
Van die Sawa lede het deelgenaam aan die Comrades
Liezel Labuschagne het verloof geraak
Mario en Clarise Steenkamp se babadogter, Adelinde, is op die 17de Mei gebore 
Jacques en Patrys Anker se kleinseun is die 21ste Mei gebore 
Richard en Poppie Heyman se kleinseun is die 24ste Mei gebore
Kelly Jansen het eerste plek verower in haar gimnastiek kompetisie
 
 
 SIEK                                                                

Jan Hugo se Ma is oorlede

LIEF
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Je f f reys  Baai  100+
2 6  -  2 8  A p r i l  2 0 1 9

Dit was hierdie jaar weer Strelitzia se beurt om die 100+ aan te bied.  Die bestuur het dit goedgedink
om die geleentheid by Jeffreysbaai te hou, om baie probleme uit te skakel.  Al die bestuurslede het reeds

100+ saamtrekke en wou dus nie die paar ander lede wat sou saamkamp, weer opsaal met
kosvoorbereiding nie. 

 
Ons was net 31 lede wat die verrigtinge sou bywoon en het besluit op ‘n driegang ete by ‘n restaurant op

die dorp.  Die tema was “By die See”, want ons was mos by die See!!
 

Vrydag by aankoms, het elke lid ‘n kerrievetkoek ontvang, wat bestel is by ‘n eetplek op die dorp.  Die
aand het Simon en Ina Boekevat gehou, waarna die inbetalings vir die verblyf en ete gedoen is. Daar is

heerlik saamgebraai en tot laat gekuier. Slegs Willem Nel, van Klein Karoo het kom kamp.  Carl
Labuschagne sou ook kom, maar toe beland sy vrou, Ria, in die hospitaal. Slegs 4 van Oos Kaap se lede
en 7 van Strelitzia se lede het kom kamp. Daar was wel ander lede van Oos Kaap wat slegs die ete kom

bywoon het die Saterdagmiddag.
 

Saterdag was ‘n heerlike dag en die bestuurslede het teen 12:00 die eetsaal by die “The Bay Pasta Co”
Restaurant gaan gereedmaak.  Sjerrie is voorsien en die kelners het dit in glasies geskink, sodat elkeen
by aankoms kan kry. Pragtige tafelmatjies met ‘n Strelitziablom, is vir elkeen geskenk deur Simon en

Ina.  Aangesien hulle op Jeffreysbaai woon, is die meeste reëlings vooraf deur hulle getref.
 

Daar is yskasmagnete met Streltziablom en 100+ op, sowel as ‘n Welkom kaartjie laat maak.  Koekies en
fudge is ook deur Simon en Ina geskenk.  Kobus en Brenda se seun, Jacques, het ‘n oulike klein woonwa
koek gebak en geskenk, wat later opgesny is vir elkeen. Die driegang ete het bestaan uit Foccasia brood

en doopsous en olywe vir voorgereg.  Die hoofgereg was natuurlik vis en skyfies en die nagereg was
sagopoeding of roomys met sjokoladesous. Daar was selfs ‘n lewendige orkes, bestaande uit twee

manne, wat die hele tyd vir ons vermaak het met goue ou liedjies.
 
 

Verslag deur

Strelitzia opgestel
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Die “hardebaard-plaatjiejagters” was natuurlik weer Richard en Poppie Heyman, wat ver oor die 400
saamtrekke al bygewoon het.  Hulle het sjokolade van Ann ontvang.  Die “babas” van die gebied was Chris

en Maxi de Wet wat net mooi 100 saamtrekke bygewoon sedert hulle by Strelitzia aangesluit het.
Borslappe en lekkergoed-fopspene is vir hulle aangesit, wat hulle die res van die naweek moes dra.

 
Om ‘n wenner van die wisseltrofee te bepaal, het Ann gedink aan ‘n speletjie.  Ons wou nie die kleredrag

beoordeel nie, alhoewel daar mooi stranddrag ten toon gestel is.  In twee bakke water, is daar ses
plastiese vissies in elke bak geplaas en lede het twee twee geleentheid gekry om hul visvangtegniek te

wys deur met ‘n plastiese visstokkie met ‘n hakie vooraan, die meeste vissies in 30 sekondes te probeer
vang.

Die wenner met 5 vissies, was sowaar ‘n dame en nogal Maxi wat ook die Baba was!
 

Die woonwa-koek is toe gesny en elkeen het ‘n stukkie ontvang.  Die res van die middag is daar lekker
gesels met ander lede wat mekaar lanklaas gesien het.

Die Restaurant het uit hul pad gegaan om die middag aangenaam vir ons te maak. (Ons kon opstaan en
loop, sonder om op te ruim en skottelgoed te was, wat ‘n bonus was!)

 
Later die aand, terug by die oord, is daar Boekevat gehou deur Denzil en Fransie. Die Oos-Kapernaars en

Willem het natuurlik weer vuur gemaak die aand, al was dit net ‘n kuiervuur!
 

Sondagoggend het ds Willie van der Walt, afgetrede predikant van Jeffreysbaai, en ‘n ou kennis van
Strelitzia, die boodskap gebring.  Daarna is daar tee gedrink en Brenda het ‘n groot koek, met ‘n Strelitzia

en 100+ op, gesny.  Hul seun, Jacques het die koek ook gebak en Brenda het dit geskenk.
 

Na die teedrinkery, het sommiges begin oppak, terwyl ander eers nog iets gebraai het vir middagete, of
by die talle restaurant gaan kos soek.  Lui, Lui het almal die middag die oord verlaat.  Almal was dit eens

dat dit ‘n baie suksesvolle naweek was.
 

                                                                                                                                       Opgestel deur Ann Barnard

Verslag deur

Strelitzia opgestel
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‘n Rustige naweek is net wat ‘n moeë Sawanant nodig het.  Daarom het ons nie veel gereël vir die naweek nie. 
Ongeveer 30 woonwaens kom parkeer hulle waens op die groen gras in die koue.  Die uwe hou die aand
Boekevat en ons juig almal oor die nuwe Steenkamp baba wat gebore is.  Dit is heel gepas om te praat oor hoe
Jesus die kindertjies geseën het.  Die inbetaling word gedoen en spoedig kuier almal rondom die brandende
vure vir so bietjie ekstra hitte.
 
Natuurlik waai die wind Saterdag, want wat is J.Bay sonder wind?  Party koop, ander loop en ander sit net.  Die
dapperes probeer ‘n vissie uit die water trek, maar die vissies sien nie kans vir die koue buite die water nie.  Die
aand se Boekevat is oor Jairus se dogtertjie en ons dink aan al die kinders wat probleme ondervind en selfs
baie siek is.  En toe brand die vure weer hoog.
 
Sondag is natuurlik ‘n pragtige dag met al die natuur se prag en praal.  Die diens gaan oor die storm op die see
en die storms in ons lewe.  Die voorsitter deel plaatjies uit en die lootjie word getrek.  Baie dankie aan die borg
en geluk aan die wenner.  Traag begin die woonwaens gehak word om huiswaarts te keer na die heerlike dag.    
 
 
                                                                                                                          Jakkie
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Donderdag was daar alreeds ‘n paar
woonwaens by Van Stadens. Die weer was
aan ons kant en ons kon lekker saam braai
en kuier.
 
Vrydag het die res van die lede deur die
dag en na werk by ons aangesluit. Oom
Wouter het die Vrydagaand Boekevat
gehou en daarna het almal lekker gekuier
en gebraai.
 
Saterdag was almal baie rustig en teen 12
uur was daar “Curry bunnies” verkoop. ‘n
Mooi bedrag van R782 is ingesamel. Baie
dankie aan almal wat gehelp het met die
verkope. Nie te min baie dankie aan Rene
en Tommie Hall vir die skenk van die
maalvleis en aan die skenker van die
vetkoeke. Dit was heerlik.
 
Die Saterdagaand het Judie Botha vir ons
Boekevat gehou en daarna het almal rustig
om die vure gekuier.
 
Baie dankie aan Pastoor Ashley wat
Sondag weereens vir ons ‘n pragtige
boodskap gelewer het.
Dankie aan Ischke Lambrechts en
Annamarie Swanepoel vir die maak van die
Vadersdag geskenkies. Dis altyd n bederfie
op so spesiale dag.
 
Daar was lede wat vir die dag uit was saam
met hul kinders vir Vadersdag en weer
terug gekom het om verder te kamp, want
Maandag was dit mos ‘n vakansiedag.
 
Nogmaals dankie aan die lede en gaste wat
die kamp bygewoon het.
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Uiteindelik breek die groot geleentheid weereens aan.  Vir sommiges is dit die hoeveelste wintertoer en vir ander is dit die
eerste een.  Maak nie saak nie, as jou woonwa dié tyd van die jaar gehak word, beteken dit net een ding:  koue soek en
warm drankies geniet.
 
Saterdag:
Ons ontmoet mekaar by Uitenhage en Nelia open die toer.  Die groep van Port Elizabeth sluit by ons aan by Jeffreysbaai
waar Mario vir hulle die toer open en toe begin ons ry.  By Joubertina word die gekookte eiers en toebroodjies en warm
koffie uitgehaal en ontbyt word geniet.  Spoedig ry ons voort en ons druk maar deur Oudtshoorn toe, want daar moet nog
gebiedsvergadering gehou word.  Daar word net so vinnig op De Rust bene gerek en toe is die padwerke al wat ons nog
ophou voor Oudtshoorn ingery word met so ‘n fyn reëntjie kort – kort.  Almal kry hulle staan en na die vergadering word
daar lekker gekuier en die vure probeer die koue so bietjie verdryf.  Vroeg kruip almal maar in en so paar druppels daal
neer op die woonwaens se dakke.
 
Sondag:
Sommiges geniet maar ‘n rustige dag, terwyl ander die dorp besoek of ander vermaak word geniet.  Duppie en Emse sluit
aan en toe is al 14 woonwaens op hulle plekke en almal kuier lekker saam. Andre se ouers (Sawanante van Klein Karoo)
hak hulle woonwa ook by ons af.  Thinus van Klein Karoo kom maak groot vure en later word die steaks van volstruise
gebraai en chips word gebak en ons geniet dit saam met slaai.  Moenie dink sy beroemde (berugte) horinkie is by die huis
vergeet nie.  Die nuwe toerders word behoorlik ingelyf.  Deon hou vir ons die Boekevat en toe smul ons lekker.  Die vure
word later geblus en almal kruip maar tussen die warm komberse in.
 
Maandag:
Na ‘n koelerige nag, roer ons maar vroeg, want vandag word daar bietjie geloop, geproe, geëet, gekruip en gekyk.  Die
Kango grotte is eerste op die lys.  Terwyl sommiges die lang roete aanpak, pak ander die korter roete aan en ander vlug
sommer al by die ingang.  Daarna is dit Wilgewandel waar die kamele wys hoeveel gewig hulle kan dra.  Die waterval word
besoek en toe is dit Karusa toe vir wyn en heerlike pizzas.   Ons gaan kyk net gou of die woonwaens nog staan en toe
gaan speel ons rolbal.  Almal lag en geniet die aksies omtrent.  Terug by die woonwaens brand die vure spoedig en daarna
daal daar ‘n rustigheid neer nadat Patrys vir ons die Boekevat gehou het.
 
Dinsdag:
Ons roer vinnig, want vanoggend word ons leë magies gevul by Kobus se gat.  En word dit nou behoorlik gevul met die
heerlikste vetkoek.  Natuurlik is die res van die ontbyt net so smaaklik.  Daarna ry party winkels toe, ander volstruise toe en
natuurlik neem die Smitswinkel se baie oudhede mens na ‘n ander wêreld toe.  Terug by die kamp maak Tjaart sy
beroemde pot en nadat Ischke vir ons Boekevat gehou het, word Elanie se verjaarsdag afgesluit met koek en tert.  Dit voel
of die koue nader sluip!
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Woensdag:
Dis tyd om op te pak.  Die uwe open die dag met gebed en ons pak die pad aan.  Dit gaan maar stadig met al die stop en
ry padwerke.  Ons stop gelukkig by ‘n padstal waar vinnig koffie geniet word.  Uiteindelik is ons oor die berg en is so
dankbaar dat ons dit nie met ossewaens aan gepak het nie.  By George pak ons af.  Die weer is so bietjie anders, maar
gou het almal ‘n staanplek.  ‘n Rustige middag word geniet en die aand brand die vure hoog by die lapa.  Ons braai lekker
saam nadat die kinders ‘n Bybelstorie gehoor het.  Benna en Marie is 49 jaar getroud vandag.  Toe roep die warm
komberse ons.
 
Donderdag:
Ons skop die dag af op ‘n gesonde wyse deur die aarbeiplaas te besoek.  Daar word vars vrugte gepluk, lekker gesmul en
die kinders geniet al die aktiwiteite wat aangebied word.  Daarna word ons ver in die verlede in geneem deur ons besoek
aan die treinmuseum.  Dan dink ons die tegnologie van vandag is goed!!!!  Dit is wonderlik om te sien hoe mooi en stewig
alles toe gemaak was.   Sommiges klim op die waens wat hulle Groot Brak toe en terug neem.  Die natuurskoon word
bewonder en die piekniek word geniet.  Later sluit Liana vir ons die dag af en nog ‘n paar bome word tot as verbrand.  Met
‘n swaar gemoed gaan almal woonwaens toe.  Nog net een dag is oor! 
 
Vrydag:
Die laaste gelde van die toerbegroting word geblaas en elkeen doen maar sy eie ding.  Winkels word besoek, bakkies word
volgemaak en almal geniet die laaste dag van die toer op verskillende maniere.  En toe word die tentpenne uitgetrek en die
tentpale val.  André hou die Boekevat.  Tjaart en Nelia asook Steve en Ischke word bedank vir al die reëlings deur
koevertjies aan hulle te oorhandig. En toe begin die laaste sports:  “ten pin bowling,” waar die pro’s en die beginners
mekaar die stryd aansê.  Groot gelag en snaakse liggaamshoudings is deel van die aand se stryd.  En toe moet ons vir die
laaste aand in ons woonwaens se bedjies vir 2019 se toer gaan slaap.  
 
Saterdag:
So breek die laaste rit aan.  Die uwe open die pad met gebed en daarna vertrek ons.  By Sedgefield word die beroemde
mark besoek en dan is daarna net genoeg tyd oor om vinnig ‘n draai te loop by Stormsrivier.  Huis hier kom ons!  Hoe
gelukkig kan ‘n mens wees - na al die kilometers kom ons almal veilig tuis.
Baie dankie aan ons toerleiers vir al die reëlings en moeite wat julle gedoen het.  Groot dankie aan al die borge, dit word
opreg waardeer.  Die pryse is ‘n aangename verrassing en elke gesin word beloon met ietsie.  Dankie aan die toergangers
vir die lekker gees en die kinders wat lekker saam gespeel het.  Ons is dankbaar teenoor ons Hemelse Vader vir al die
genade wat ons gedurende die week uit Sy sterk hande ontvang het. 
 
Tot volgende jaar - as die genade aan ons uitgedeel word.
 
Jakkie
 



Spek en Mossel
Sosaties

BESTANDELE                                          

METODE                                                                  

SOUS: 
Verhit die olie in 'n pan en braai die helfte van die grasuie vir 'n paar sekondes saam met die knoffel. Gooi
die botter by en laat dit smelt. Haal die pot van die hitte af en gooi die room en die res van die grasuie by.
Geur dit na smaak met sout en peper.
 
SOSATIES:

 Laat lê 5 sosatiestokkies vir minstens 10 minute in water sodat dit nie brand nie. 
Stoom intussen die mossels oor matige kole in witwyn totdat elkeen oopmaak. Haal die mossels uit die
dop en spoel hulle af onder lopende water. 
Draai elke mossel met 'n repie spek toe en ryg dan 6 mossels op elke sosatiestokkie. 
Sny die groen deel van 'n sprietui in stukkies van ongeveer 3 cm en sit 'n stukkie tussen elke mossel op
die stokkie. 
Braai die sosaties oor matige kole totdat die spek bros en bruin is - ongeveer 10 minute. 
Bedruip die sosaties met die sous. 

1.
2.

3.
4.

5.
6.
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30 Vars swartmossels
'n Halwe bottel witwyn
15 Repies strepiespek

5 Sprietuie (slegs die groen deel) 
1 Teelepel kook olie

'n Handvol grasuie, fyngekap
2 Knoffelhuisies, fyngekap

125g gesoute botter
'n Halwe koppie room

Sout en Peper
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AANKONDIGINGS

Kalender
2019

 Die elektroniese weergawe is binnekort 
beskikbaar op die Oos-Kaap SAWA Facebook 
blad.
 Kontak Liana Labuschagne per whatsapp 072 
873 3900 vir 'n harde kopie van die kalender.
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JEUG BLAD K is vir Kamp

Augustus

01 Karla Ferreira
28 Lienke-Mari Strydom
 
 
 

September

01 Joshua Bradley
07 Juanita Jerling
14 Jana Stander
20 Tiaart Fourie
25 Eben Weitz
 
 

Oktober

10 Hannah Momberg
14 De-Anê Strydom 
22 Chandri Strydom
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A U G U S T U S ,  S E P T E M B E R ,  O K T O B E R

Verjaarsdae

A
u

g
u

s
t
u

s

01 Jakkie Barnardo
02 Raymond Newcombe
03 Bossie Boshoff
11 Stienie Grobler
16 Lenie Swanepoel
20 Dina Claasen
21 René Hall
22 Esmerelde Bradley

23 Frans Labuschagne
23 Eric Noack
23 Stan Vermeulen
24 Tobie Botha
27 Jacques Swanepoel
28 Luzie Scheepers
30 Jaco le Roux

O
k

t
o

b
e

r

03 Bettie Venter
06 Richard Heyman
07 Clarise Steenkamp
07 Kobie Rossouw
10 Loutjie Heunis
11 Andre Venter
13 Johan Vermaak
15 Jacques Anker
15 Johan Barnardo
19 Charl Potgieter
23 Ischke Lambrechts
27 Eben Weitz
28 Patrys Anker
28 Wesley Schultz
30 Marohessa du Preez
31 Anna Strydom

S
e

p
t
e

m
b

e
r

01 Johan Steynberg
02 Paul van Aardt
03 Lindie Stander
09 Willie Conradie
09 Regardt Momberg
10 Grant Willet
12 Sandra Meyer
12 Rudi van Tonder

16 Karen Rautenbach
18 Kenneth Bothma
20 Natasha Shultz
23 Marina Reynierse
24 Emsé du Plessis
27 Charmaine Barnard
27 Alna Steenkamp
28 Cecile Meyer



LEDE INDELING
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