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Ons is amper daar!…. 
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

Sien jesus christus aan die regterhand van god! 

Almanak 2020: Dagstukkies van die Gereformeerde Kerke van SA 

Skrifgedeelte: Handelinge 7:51-60 

Hoe kry ‘n mens dit reg om in ‘n vyandige wêreld aan jou roeping 

getrou te bly en om heldhaftig teen die bedreigings op die  

geloofspad te stry? So dikwels gebeur dit dat ‘n mens nie opgewasse 

voel vir  jou taak of stryd nie sommer wil boedel oorgee.  Die  oormag 

is net te groot, die bedreiging net te intimiderend. 

Stefanus het ‘n wrede dood in die oë gestaar, maar selfs dit het  hom 

nie laat weifel nie.  Terwyl die lede van die Joodse Raad 

gereedgemaak het om hom te stenig, het hy in die hemel opgekyk 

en die heerlikheid van God gesien met Jesus Christus aan sy 

regterhand. En dit het hom in daardie benouende oomblikke sterk 

gemaak.  Immers: as jy die heerlikheid van God sien, sien jy sy almag, 

sy majesteit, sy trou, sy regverdigheid, sy liefde ... 

En as jy Jesus Christus aan die regterhand van God sien, sien jy die 

Koning van die konings wat alle mag in die hemel en op  die aarde 

ontvang het en wat alle dinge regeer.  Niemand kan jou uit sy hand 

ruk nie.  In Hom is daar geen sprake van ’n oormag of ’n bedreiging 

wat jou hoef bang te  maak nie, want as God vir jou is, wie kan dan 

teen jou wees?  

Dit is die antwoord op die vraag wat 

aan die begin gestel is.  Jy moenie net 

jou roeping raaksien nie, maar ook die 

Een wat jou geroep het; nie net die 

bedreiging nie, maar ook die Een wat 

jou deur daardie bedreiging dra.  En jy 

sien dit as jy, soos Stefanus, vol van die 

Heilige Gees, kinderlik gelowig in die hemel opkyk.  Niks is dan 

onmoontlik nie.  
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

BOODSKAP VAN DIE NASIONALE VOORSITTER 

 

Sleg is nie die woord nie. Ons is ingeperk, kan nie kamp nie en kan nie lekker saam kuier nie. 

Maar ons sal ook hier deur kom. Ons moet net glo en vertrou, dan sal dit goed gaan. Getrou 

aan SAWANANTE se aard, met ŉ Inperking soos hierdie, laat sommige SAWANANTE hulle nie in 

sak en as sit nie.  Streek Rietfontein, het tydens die Paasnaweek, ŉ “kamp” gereël en so ŉ bietjie 

tuis gekamp. Die volgende naweek het Chris Joubert van streek Kiepersol dit ŉ raps verder 

gevat en ander streke uitgedaag om ŉ virtuele kamp te hou. Die uitdaging het almal verras en 

lede oor die hele land het saam “gekamp”. Volgens alle aanduidinge was ons digby 200 wat 

so lekker gekuier het met die foto’s op “facebook, Watts App” ens.  Ongelukkig sal ons nie vir 

julle ŉ gedrukte kopie van die SAWANANT kan laat kry nie. Daarom sal die verkorte uitgawe 

slegs elektronies beskikbaar wees. 

As die pandemie ons so ŉ klompie jare terug getref het was dit sekerlik ŉ ander storie. Gelukkig 

met modern tegnologie kon ons die situasie ŉ bietjie “ligter” maak. Jammer ons moes die 

Presidente en ander saamtrekke afstel. ŉ Verdere uitdaging op die tafel was die verskillende 

vergaderinge. Soos gesê, het sosiale media ons toegelaat om die eerste “Zoom” NUB 

vergadering te kon hou wat bo verwagting goed gegaan het. Net jammer die persoonlike 

kontak raak verlore. Volgens alle aanduidings sal ons vir die eerste keer in SAWA se geskiedenis 

ook nie ŉ Kongres kan aanbied nie. Ons gaan wel probeer om met sosiale media die Kongres 

op ŉ kleiner skaal voor te hou. Die AJV’s kan egter nog steeds voortgaan. Dit is net die fisiese 

vergadering wat ŉ uitdaging kan wees. Solank alle gebeure net skriftelik aangeteken word vir 

latere rekords. 

Ons sal julle op hoogte hou van die gebeure binne SAWA. Bly veilig tot ons mekaar weer sien. 

Seënwense. 

 

SAWA groete  

Andre Knoetze 

Nasionale Voorsitter 
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

BOODSKAP VAN SAWA PRESIDENT 
 

Met die skryf van hierdie boodskap kan ek nie anders as om terug te dink aan die 

opgewondenheid wat gedurende 2019 in SAWA geheers het met ons 50ste bestaansjaar.  

Streek- en Gebied saamtrekke is gehou, ŉ besondere Kongres en aangename Nasionale 

saamtrekke gedurende Oktober was normaal en dalk as vanselfsprekend aanvaar. 

Vroeg in 2020 word die wêreld, Suid-Afrika, elke besigheid, SAWA en elke individu deur ŉ 

onsigbare vyand by name Covid 19 getref. 

Ons kom vinnig onder die indruk wat inperking en ander maatreëls op ons daaglikse bestaan 

het.  SAWA kom tot stilstand of so het ons gedink.  Danksy die doeltreffende en spoedige 

optrede deur die Dagbestuur in samewerking met die res van NUB het ons organisasie staande 

gebly.  Aanpassings is aan die orde van die dag en gaan nog vir ŉ geruime tyd voortduur.   

Hiermee ook ŉ woord van dank aan elke lid wat betrokke bly en gereeld deur die elektroniese 

media boodskappe stuur. 

Sterkte ook met al die AJV’s wat om die draai is.  Ek weet ons streke sal kreatief wees en alle 

reëlings ordelik laat verloop. 

Ek wil afsluit deur u almal sterkte toe te wens in hierdie buitegewone tyd en omstandighede. 

Hou uself en u gesinne sover moontlik gesond sodat ons weer as ŉ SAWA gesin ons aktiwiteite 

kan hervat sodra dit toegelaat word. 

 
SAWA Groete 

Jurie en Kittie Dreyer 

SAWA Presidentspaar 
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

‘n Kort Verhaal oor Klein-Karoo se Toer in die Karoo 
Hier volg die wel en wee van hierdie lang verwagte diep Karoo toer van 26 Augustus 2018 tot 3 

September 2018, wat toe nie té diep was nie. 

Deelnemers: 

1  Toerleiers: Willem en Alet Nel; 2  Gawie en Ina van der Westhuizen; 3  Chris en Drienie van Zyl; 

4  Roelf en Hettie Roesch; 5  Jan en Antoinette Lombaard en 6  Carl en Ria Labuschagne 

 

Hierdie gewaagde avontuur begin direk na afloop van Streek Klein Karoo se AJV saamtrek te 

Hartenbos,  Mosselbaai,  op die 26ste Augustus 2018.  Dit nogal direk na die oggend se kerkdiens 

en so onvoorspelbaar soos altyd, kondig Willem toe aan dat die toer oor ‘n halfuur (11: 00) 

vertrek.  Daar was dus nie eers tyd vir ons om saam met al die “agterblyers” te kon koek en tee 

nie.  So mis ons toe uit om ons Streek se 30ste verjaardagviering se spesiaal gebakte koek te kon 

proe; met sy karavaantjie en al die versierings wat daarmee saamgaan.  

Gelukkig het ons die vorige aand kon saam jol aan die lekkerste partytjie wat hierdie streek in ‘n 

lang tyd gehad het. 

So gesê, so gedaan.  Om 11:10 vertrek ons groepie.  Die altyd teenwoordige windjie het so nou 

en dan aan ons woonwaens gepluk;  net om ons te herinner om die spoed binne perke te hou.  

Oor die Outeniqua-pas by George binneland se kant toe kronkel ons ses woonwa-slangetjie 

rustig, niks jaag ons mos nie.  So amper by Uniondale (gelukkig in die dag en sonder 

spookstories) trek Willem op ‘n oop stuk veld langs die pad af.  “ O hel” wonder ons, wat het 

nou gebeur?  Toe ons uitklim klap ‘n angswekkende minus 1 grade vrieswind ons amper uit ons 

warm asems.  Willem wys na die Swartberge en sê:  Dis mooi nê!!  Wat sou ons sien – dis halfpad 

toegegooi met katoen wolletjies en wragtiewaar besef ons, dis mos nou sneeu!  Oulik man, dink 

ons.  Dit gaan die toer 

van ons mos net genotvol 

maak. 

  Trek ons toe daar weg 

met ander uitkyke vir wat 

op ons voorlê.  So in die ry 

word Whatsapps gestuur 

vir die tuisblyers wat mos 

die ekonomie aan die 

gang moet hou., sodat 

hul in die 

opgewondenheid kan 

deel.  Willem vat ons toe vir ‘n “drive through” deur Uniondale.  Oulik om als te kan sien, maar 

die droogte krap ook hierdie mense se “budgets” deurmekaar.  Oeps, swaai Willem vir n 

losloper hoender uit en uit die dorp is ons. Langs die pad besigtig ons ook die “Wonderboom”, 

nie die een van Pretoria nie!!!           Vervolg op Bladsy 6 
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

Vervolg van Klein-Karoo se Toer in die Karoo 
 

Ons arriveer sonder enige snaakse voorvalle by ons eerste stop. Willowmore karavaanpark het 

ook maar ‘n droogte-verwante probleem, maar die een gedeelte is net mooi groot genoeg 

sodat ons in ‘n semi-sirkel kan laer trek, amper nes die Voortrekkers van 

ouds. 

 

Carl, wat die agterhoede van ons konvooi dek, het toe wrintiewaar 

nie die hek van die park agter hom toegemaak nie.  Uiteinde van die 

saak was dat die nou al welkome, yswind toe agterna ook ingekom 

het. 

 

Nou vinnig kamp opslaan en beplan vir die aand wat voorlê.  Almal sit 

oral hand by en gou-gou is ons uitgesorteer.  Ons maak sommer op 

die ingewing van die oomblik vuur by Willem se skerm.  Die manne en 

vroue kuier apart van mekaar en dit gee vir Willem genoeg rede om 

die windpomp sherry uit te ruk en saam met OBS (en later Carl se 

kerkwyn) raak die bosvarkies lekkerder en lekkerder en die manne 

kuier, die vuur kry ook darem so tussendeur aandag.  Die vrouens kloek onder mekaar by Ina se 

plekkie, net neffens Willem se stoep. Wil seker maak hul hoor wat die manne praat, want die 

tonge raak mos nou lekker los.  Kan jy glo, daar val toe so sonder enige kennisgewing ‘n paar 

vlokkies kapok.  Toe moes daar gou gebraai word.  Sommer mikrogolf pap gemaak met ‘n 

sousie by en ‘n slaai wat uit een van die woonwaens te voorskyn gekom het.  Na die etery is 

daar eers weer lekker gekuier.  Sit die manne nog so lekker en bosvarkies drink, toe skree een 

van die dames op ‘n “high pitch” noot van die badkamer af:  “Waar’s die ligskakelaar?”  ‘n 

Ander dame val omtrent hul kantseil 

uit sy nate soos sy kom verneem wie 

aangerand word.  Nodeloos om  te 

sê, maar die hele dorp se ligte het op 

‘n streep aangegaan soos mense 

wou kyk wat hierdie geskree uit die 

karavaanpark was. 

Maandag vertrek van  die manne in 

twee  4x4 voertuie om deur die 

Baviaanskloof te ry.  Drienie, Hettie, 

Antoinette en Ina besluit om die dorp 

te verken; en ook die Royal Hotel te 

besigtig. Gawie speel taxi.  Alet en 

Ria pas die kamp op.  Laat die 

middag toe is die Baviaanskloof 

verkenners nog nie terug nie en toe 

die vrouens so teen half agt ernstig 

bekommerd raak, kry hul 

boodskappe dat die manne naby is.  Hul kom ongeskonde (voertuie ook) by die kamp aan en 

dis amper net eet en gaan slaap.  Die nuus is dat die hele kloof ook maar swaar gebuk gaan 

onder die droogte alhoewel daar darem heelwat wild gesien is. 

Vervolg op Bladsy 7  
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

Vervolg van Klein-Karoo se Toer in die Karoo 
Dinsdagoggend word almal wakker met die nie-lekker nuus dat daar deur die nag by van ons 

tente “regstellende aankope” gemaak is.  Carl, Jan en Roelf is die swaarste getref.  Van 

induksie stoof, houer met suiker, gasbottel, ens. het sonder toestemming besluit om ‘n ander 

heenkome te vind. Willem het ook al by Hartenbos deurgeloop. 

Na al die mismoedige opwinding vertrek ons later (11:20) die oggend na Graaff-Reinet.  By 

Aberdeen moes daar eers van die heerlike pannekoeke geëet word by die Kamdeboo 

padstal.  Daarna ‘n rondte al om die kerk in die dorp en toe skiet ons uit na Graaff-Reinet toe.  

Arriveer so 14:20 en slaan kamp op.  Die terrein lyk heel aanvaarbaar al is daar geen gras nie.  

Die ablusie geriewe is natuurlik “uit die boeke”, want sulke verwaarloosde badkamers kan 

nêrens in ‘n boek beskryf word nie. 

Ons is nogal droewig teleurgesteld, van warm water kon ons net droom.  Uiters swak, hierdie 

kampterrein kan nie aanbeveel word nie.  Ons staan drie-drie opgeslaan en braai die aand in 

twee groepies. 

Ten spyte daarvan verken almal Woensdag die dorp 

op hul eie.  Die kerk word ook besigtig en het van die 

mooiste houtbanke en glasvensters.  Gawie en Ina 

het die Vallei van Verlatenheid  gaan bewonder.  

Asemrowende uitsigte oor die vlaktes en die dorp, 

onbeskryflik mooi.  Hier voel mens baie na aan ons 

Skepper en kon net sy handewerk bewonder. 

Die aand na boekevat word daar lekker 

saamgebraai; tot roosterkoeke gebak op die kole -

lekker man, met Ina se alombekende “platter” 

ingesluit. 

Donderdagoggend 9:40 vertrek ons na Victoria-Wes.  

Die wind het so bietjie gepla; selfs Willem se CB –

antenna twee keer van die dak afgewaai.  Een van 

die woonwaens “AWOL” toe amper as gevolg van ‘n 

groot nood en moes stop.  Boodskap van nood eers 

heelwat later deurgekom (swak seine) toe ons almal 

alweer sterk op koers was Victoria – Wes toe.  Ons 

arriveer 12:00 by ons bestemming. 

Vervolg op Bladsy 8  
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

Vervolg van Klein-Karoo se Toer in die Karoo 

 
Heerlik verras met die 

goed ingerigte 

staanplek.  Hier kan ons 

weer laer trek;  al om die 

“boma” waarop ons 

gaan braai.  Eerste 

vraag was natuurlik: “Is 

hier warm water?”  “ Ja” 

sê Phanus Olivier, die 

eienaar van Paradise 

karavaanpark wat net so 

n klipgooi uit die dorp is.  

Vetste katte nog wat hier 

rondloop.  Dan, soos dit 

die plaaslewe betaam, is 

hier skape, beeste, ‘n 

swart boerperd en nogal 

twee Emoe’s met n kleintjie.  Die aand word daar lekker groot vuur gemaak en ons almal kuier 

saam. 

Teen 21:42 is dit heeltemal stil; almal is al bed toe vir môre se lang trek Prince Albert toe.  Ons 

vertrek die volgende dag 9:30. 

Ons ry sonder enige voorvalle; net so een 

of twee “P”-stoppe en die tyd van 

aankoms by Olienhof  kampterrein is 

14:15.  Die kamp uitleg is sodanig dat ons 

weer in ‘n sirkel kan staan.  Braaiplek in 

die middel onder twee groot 

doringbome.  Ablusie geriewe is netjies 

en werk 100%; die warm water ook.  Chris 

en Drienie doen die boekevat; hy kan nie 

wag vir die braai nie, aangesien hy 

sommer die tafelgebed deel maak van 

die boekevat gebed. 

Nie lank nie of die vuur brand hoog;  die braaidrom ook so ‘n bietjie aangepas vir ons 

omstandighede sodat die kole nie te ver van die vleisie af lê nie. Iemand braai sulke klein 

‘skaap-tongetjies’ wat gevul is met kaas en later ook sommer twee wat op steroids moes wees 

want dit lê die hele rooster vol.  Vind ons toe uit dis rissies na ons geproe het;  net om agter te 

kom die goedjies praat met mens se tong. 

Een van die kampeerders se vleis moes op aandrang van sy vrou eers droogwind gemaak 

word in die boom; ons weet nie hoekom nie, maar so is dit gedoen. ‘n Ander een  se 

hoenderpastei-gereg moet deur manlief eers op die kole ontvries en toe gebraai-kook word.  

Dit was voorwaar “tricky” maar hy het dit reggekry.  Daar was lekker pap en sous en slaaie 

voorgesit.  Na ‘n lekker saamkuier is dit bed toe.  

 

Vervolg op Bladsy 9  
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

Vervolg van Klein-Karoo se Toer in die Karoo 
 

Saterdagoggend het ons almal bietjie ingelê voor 

ontbyt.  Willem het gereël vir ‘n kaas- en wynproe.   By 

die Kaas fabriek word speels gevra dat die proe 

stukkies groter moet wees, maar Elizabeth het volstrek 

geweier.  Almal koop daarvan en toe is daar ‘n klein 

pouse voor die wynproe. Susan van Soet-Karoo vertel 

in detail hoe sy haar wyn maak en antwoord al die 

manne se vrae met insig.  Toe word daar geproe aan 

Port, Suzie, Jerepiko en wie weet wat nog. Dit was als 

nogal smaaklik en almal kon koop waarvan hul hou.  

Weg is ons daarvandaan, almal is die middag “af” en 

winkels toe, en ook rondgery en geld getrek om die” 

Ontvanger”, wat op ons “case” was, te kan betaal vir die laaste kamp. 

Vanaand doen Gawie die boekevat waarna ons gaan saambraai.  Intussen word daar 

Curriebeker rugby oor die radio geluister.  Van die manne en vroue voel bietjie moegerig na die 

dag se besige program, of is dit die nagevolg van die wynproe?  Fotos verskyn uit die niet op ons 

toerblad, lyk van die manne het nie die bed gehaal nie, - sommer so op hul voorstoep in hul lazy-

boy stoele ‘n uiltjie geknip. 

Daar word hout geskenk en die “vleispyp” doen sy ding en gou-gou brand die stapel hout 

heerlik.  Snacks en slaaie word deur almal geskenk, lemonades word gedrink en so tussendeur 

word die vleise gebraai. 

Net voor die lekker-eet begin ‘n dame haar broodjie soek.  Twee manne blyk te weet wat 

daarvan geword het. Na ‘n gesoekery word dit by ‘n ander woonwa gevind.  Teen half tien was 

dit ligte uit vir almal. 

Sondagoggend word nie te vroeg geroer nie, Kerk is eers om 10:00 en geen verskonings is 

ontvang nie.  Gehoor dat van ons spannetjie se mense ‘n bietjie Merweville toe gaan vir die 

dag.  Dink hul gaan kyk of  die nuwe reeks van Boekklub nie geskiet word nie, het seker ‘n oog 

op ‘n rol of twee daarin; hoekom nie- ons Sawanante is mos voorbeeldige mense, dan nie??  Die 

res van ons wag in spanning om te hoor van Merweville; of dalk nie meer “wil” nie. 

Ons gaan vanaand vir  oulaas saambraai en kuier,  sekerlik stemmig, want dis Sondag.  Almal 

gaan vroeg doeks om Maandag vroeg  te begin oppak vir die laaste skof na almal se 

onderskeie wonings toe totdat ons weer oor drie weke saam met die streek kamp. 

Dit was voorwaar ‘n heerlike, lekker, rustige, ag daar is nog so baie byvoeglike  naamwoorde 

wat gebruik kan word om dit te kan beskryf, toer wat ons net geniet het. 

Ons is dit eens dat die hele gebied waardeur ons gereis het onder erge droogte gebuk gaan. 

Mag dit die Hemelse Vader se wil wees dat daar goeie reën sal val sodat veral die diere wat nie 

weiding het nie, ‘n vooruitsig sal hê op voortbestaan. 

Ons groepie wil dan ook vir Willem en Alet wat die toerleiers was, vanuit ons harte bedank vir die 

reëlings en alles wat daarmee gepaardgaan om dit suksesvol te kon maak. 

Ten slotte kan net gesê word dat daar na die volgende toer uitgesien word. 

Groete, Die Klein Karoo Toergroep. 

(Geskryf deur Gawie en Ina van der Westhuizen) 
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

Grendelkamp 24-26 April 2020 – Klein Karoo 

 

 

Een maal ŉ SAWAnant – altyd ŉ SAWAnant! 
 

Gesien dat ons nou toegesluit is agter slot en grendel 

en al ons sosiale byeenkomste in die slag gebly het, 

besluit sommige lede dis ŉ goeie plan om bietjie te 

kamp. Hoe nou? Dis grendeltyd en hoe gaan ons dit 

nou regkry?? Maar soos die spreekwoord lui: ŉ Boer 

maak ŉ plan – of dan in hierdie geval: ŉ SAWAnant 

maak ŉ plan want kamp wil ons kamp!! 

Ons woonwa staan 40km weg – gestoor en veilig want 

kamp is nou eers taboe! Hoe kamp ons sonder dit 

waaraan ons so geheg geraak het? Met gemengde 

gevoelens krap ons die ou tent waarmee ons ŉ paar 

jaar terug begin kamp het, uit die motorhuis. Die 

jongmense het hom so jaar of 3 terug geleen vir ŉ KKNK uitstappie en sedertdien het ons vir tent net 

so gebêre want ons kamp mos nou “in style”. 

Ons haal vir tent uit en siedaar – dit kan dalk net werk – 

totdat ons besef die KKNK uitstappie het doerietyd in ŉ 

fiasko geëindig met ŉ stormsterk wind en wolkbreuk. Nou 

ja, so word die motors uitgetrek en tent op die vloer 

oopgespalk soos ŉ varkie op ŉ kerstafel – gom en 

“ducttape” sal hierdie storie nou moet red.  

Vrydagmiddag begin ons tent opslaan – ons agtertuin is 

nie baie groot nie en die tent moet sy staan ken om in te 

pas op die stukkie gras. Verbaas loer buurman oor die 

heining en skud net sy kop toe hy hoor wat hier gebeur – 

Geskiedenis buurman – dis wat hier aan die gebeur is. 

Gewoonlik laai ons die 2 hondjies by Ouma hulle af as ons 

gaan kamp maar hierdie naweek laat die “oord” selfs 

honde toe en is hulle heel uit hulle patroon met die 

aandra van kampstoele, draagbare braai en dergelike 

kampgoed. Dit wil lyk of die hondjies self opgewonde is 

oor hulle mag saamkamp. 

 

 

 

Vervolg op Bladsy 11  
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COVID 19           NASIONALE NUUSBRIEF 

Grendelkamp 24-26 April 2020 – Klein Karoo 

.....Vervolg 
 

Skemeraand luister ons die boekevat en sing ons uit ons harte 

Lied 36 – sekerlik een van die mooiste liedere; maar veral op 

hierdie besondere kamp sit die knop in die keel maar vlak. Ons 

lig ons glase en kuier per whatsapp om die vuurtjie met ons 

ander kampvriende en later raak die straat stil en hoor ons die 

kiewiet skree en veeer in die verte roep ŉ naguiltjie na sy 

maat.  

 

Ons mis ook 

ons 

kampmaats 

en ons weet 

dat elkeen 

hierdie 

naweek ook 

die gemis voel 

maar met dankbare harte kan ons deur die 

tegnologie tog “saam kamp” en so ŉ stukkie 

geskiedenis maak vir jare se onthou. 

 

Sondagmiddag is ons nie huis toe soos met ander 

saamtrekke nie – die “oord” was gewillig dat ons 

nog ŉ nag slaap – en die hondjies? Hulle het so 

ewe voor die tent gesit en wag toe ons bed se 

kant toe staan. 

 

Sterk staan SAWAnante – Sterk staan tot ons weer om die kampvuur ontmoet!! 

 

Esmarié le Grange 

Klein Karoo 
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RIETVALLEI SE CORONA KAMP 2020 

Dinsdag 14 April.  Lock Down in Suid Afrika.  Ons wil kamp – 

wat nou?  Rietvallei  word uitgedaag deur Kiepersol om ‘n 

Kampnaweek te reël.   

Uitdaging aanvaar – Kampprogram opgestel en uitgestuur 

aan Rietvallei lede. 

24 Lede besluit om die kamp by te woon.  (Elkeen by sy eie kampplek, 

groot, klein, tent of karavaan).  Kamp gaan ons kamp.  Kon die opgewondenheid by almal 

aanvoel. 

Van Vrydag af het die foon gegons onder ons kampgroepie.  Nog ‘n foto, kyk wat maak hulle 

en nog fotos.  Soos altyd maar het ons Vrydagaand vetkoek en maalvleis gehad.  ‘n Spesiale 

boekevat vir die aand is gereël waarna ons maar vroeg ingekruip het. 
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RIETVALLEI SE CORONA KAMP .....Vervolg 
Saterdagoggend was ons uitstappie deur die tuin.  Fotos is weer links en regs uitgedeel. 

(Telegram het goed gewerk).  Daar is die heerlikste ontbyte gemaak. 

Teen die middag het ons op maat van boeremusiek gedans en gemmerbier en melktert ge-

niet.  Teen 18:00 was die kole reg vir braai.  Weereens ‘n boekevat gedoen.  Oral is daar lekker 

gebraai.  Die weer het ook sy opwagting gemaak, waarna ons almal maar skuiling gaan soek 

het. 

Sondag het ons almal erediens geluister.  Na die diens is daar behoorlik tee en koek geniet.  En 

so kom ons Corona Kamp naweek tot ‘n end.  Ons moet gerus weer so maak.  Het dit behoor-

lik 

geniet.  Altyd iets anders 

…… 
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Afskeid van vaalrivier voorsitter 
FRANCOIS PRETORIUS (29.09.1965—18.04.2020) 
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DIE SNOEKERSPELER 

  Geskryf deur Jan G. van Heerden 
Die man klim stadig deur die venster, versigtig om nie op die gebreekte ruitglas te trap en so 

sy teenwoordigheid met 'n onnodige geraas te verraai nie. 

 

Binne staan hy eers stil om te luister, die pistool styf in sy hand geklem. Buite dreun 'n motor in 

die straat verby en êrens blaf 'n hond, maar hier in die sitkamer is dit stil. 

 

Die klanke van Tchaikovski se 1812-Overture spoel sag van die boonste verdieping na die sit-

kamer af en vertel van Napoleon se moeilike terugmars vanuit Moskou. Die klank van 

snoekerballe wat teen mekaar stamp, vind byna op die maat van die musiek plaas. 

 

Stil, maar doelgerig, stap die inbreker in die gang af, die pistool gereed in sy hand. 

 

By die trap huiwer hy 'n oomblik om te luister. In die snoekerkamer kondig die Russe nou hul 

oorwinning met kanonskote aan en beier die vreugdeslied oor St. Petersburg uit. Dit is geno-

eg om sy voetstappe op die trap te verdoesel en die man beweeg haastig na bo. 

 

Buite die snoekerkamer loer hy versigtig deur die oop deur. 

 

Vanaf 'n tafeltjie in die oorkantste hoek kronkel sigaretrook rustig na bo en verdwyn in die ske-

merte bokant die helderverligte snoekertafel. Links van die tafeltjie staan 'n glaskas waarin 'n 

paar trofeë pryk. Regs hang 'n groot raam teen die muur met verskeie foto's daarin. In die 

middel pryk 'n groot foto van 'n blonde vrou met 'n Mona Lisa-glimlag en sagte groen oë wat 

tot in jou siel in kyk. Dit is asof die oë hom gevange hou en die inbreker nie kan wegkyk nie. 

 

"Selfs op 'n foto is sy fantasties nê." 

 

Die man ruk soos hy skrik en hy lig die pistool vinnig in die rigting vanwaar die stem gekom 

het. 

In die halfskemer langs die tafel staan die snoekerspeler rustig kryt aan die stok se punt en 

smeer terwyl hy die balle op die tafel berekenend beskou. Die musiek het nou tot 'n einde 

gekom en in die stilte girts-girts die kryt luid oor die snoekerstok se punt. Die speler is skynbaar 

onbewus van die pistool in die inbreker se hand. 

 

"Kom in en kom speel 'n pot saam," nooi hy met 'n glimlag. 

"Nooit!" sis die inbreker deur sy tande en tree die vertrek binne, die pistool stewig op die 

snoekerspeler se bors gerig. 
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DIE SNOEKERSPELER   Vervolg van bl 17 

"Ek het gekom om jou dood te maak, nié om speletjies met jou te speel nie!" 

"Ag, kom sit en gesels eers," sê die speler ongestoord. Hy buk oor die tafel en lê op 'n rooi bal 

aan. Hy pot die rooie en laat die wit bal terugtol om hom 'n skoot op die blou bal te bied. 

Die inbreker pers sy lippe woedend op mekaar en rig die pistool op die snoekerspeler se rug. Sy 

vinger verstyf om die sneller, maar hy trek nie die skoot af nie. In plaas daarvan mik hy na die 

trofeekas en skiet twee vinnige skote. Glasskerwe en stukke van die trofeë spat teen die muur 

en op die vloer. 

 

Die snoekerspeler kyk verbaas van die stukkende kas na die inbreker en weer na die skerwe op 

die vloer. Dit lyk nie asof hy geskrik het nie. 

 

"Nou ja toe Cornelus," sê hy dan en smeer weer kryt aan die stok se punt. "Dit lyk my ons vorder. 

Die vorige kere het jy my in die rug geskiet." 

"Ek gaan jou nog steeds vrek skiet, jou hond!" skreeu Cornelus woedend. Hy rig die pistool met 

mening op die snoekerspeler, maar huiwer dan skielik. 

 

"Wat bedoel jy met 'die vorige kere'?" vra hy. 

Die snoekerspeler glimlag. Hy buk rustig oor die tafel, lê op die blou bal aan en pot dit in die 

middelsak. Die wit bal hardloop verby om hom 'n skoot op die laaste rooi bal te bied. 

"Ek bedoel dat hierdie toneeltjie hom nou al verskeie kere vantevore afgespeel het," sê hy dan 

en stap om die tafel om op die rooie aan te lê. 

 

"Jy praat twak man!" sê Cornelus driftig, maar daar is verwarring in sy oë. 

Die speler kom regop en laat die kryt werk terwyl hy Cornelus in die oë kyk. 

 

"Die saak staan so. Jy het vier jaar gelede besluit om my te vermoor. Jy het gewag tot Maria en 

die kinders weg is. Toe het jy 'n ruit onder in die sitkamer gebreek, met die trappe opgesluip en 

my in die rug kom skiet. Ek was egter nie dood nie en het my rewolwer uitgehaal en jou 

doodgeskiet. Jy kan dit nie verwerk nie en kom elke jaar op dieselfde datum terug en probeer 

weer van vooraf om my dood te maak." 

"Jy lieg! Jou bliksem, jy lieg!" kreet Cornelus dit uit, rig die pistool op die snoekerspeler se bors en 

trek drie skote vinnig af. Agter die snoekerspeler spat die pleister en drie koeëlgate verskyn in 

die muur, maar daar is nie 'n merkie aan die speler nie. 

 

"Glo jy my nou?" vra die snoekerspeler met 'n glimlag. "'n Spook met 'n spookpistool kan my mos 

geen skade aandoen nie." 

 ‘n Paar oomblikke staan hulle so, die snoekerspeler met 'n glimlag, maar ook simpatie in sy oë. 

Op Cornelus se gesig is daar eers ongeloof, daarna woede en uiteindelik moedelose aan-

vaarding te lees. Dan smyt hy die pistool eenkant toe en gaan  
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DIE SNOEKERSPELER   Vervolg van bl 17 

moeg in 'n stoel sit. 

 

"Ek was so lief vir Maria," sê hy. 

 

"Jy het haar verniel." 

 

"Jy het haar by my gesteel." 

 

"Ek het met haar getrou nadat sy van jou geskei het." 

 

"Maria sou nie geskei het as jy haar nie aangepor het nie." 

 

"Sy sou nie van jou geskei het as jy haar menswaardig behandel het en nie aan haar geslaan het nie. Ek 

het Maria in elk geval eers ontmoet nadat sy van jou af weg is." 

 

Weer is daar die stilte. Die snoekerspeler pot die geel bal, maar mis die groene. Hy kom orent en weer kry 

die kryt werk. 

 

"Jy weet Cornelus," sê hy en lê weer op die groen bal aan. "Jou probleem was nog altyd dat jy die fout 

by ander gesoek het en nooit by jouself nie. Jou ego'tjie was hopeloos te klein om jou toe te laat om te 

erken dat jy 'n fout gemaak het. En wanneer dinge skeefgeloop het, het jy vir Maria die skuld gegee." 

 

Die speler pot die groen bal. Dan stap hy na die tafeltjie, steek vir hom 'n sigaret op en bied ook vir Cor-

nelus een aan. 'n Paar minute lank rook die twee in stilte. Dan plaas die speler sy sigaret op die asbak se 

rand en pot eers die bruin en daarna die blou bal. 

 

"Wat gaan nou met my gebeur?" wil Cornelus gelate weet. 

Die kryt knars oor die stok se punt. 

 

"Ek weet nie eintlik nie. Nou dat jy weet wat aangaan, aanvaar ek maar dat jy seker tot ruste sal kom en 

my nie weer sal pla wanneer ek snoeker speel nie." 

Die snoekerspeler buk oor die tafel en pot die pienk bal. Toe hy om die tafel stap om op die swart bal 

aan te lê, ontdek hy dat die stoel waarop Cornelus gesit het, leeg is. 

 

Hy kyk in die vertrek rond, maar daar is geen teken van Cornelus nie. Ook nie van sy pistool nie. Daar is 

ook geen koeëlgate in die muur nie, en die trofeë is nog veilig agter die glas in die kas.Die snoekerspeler 

glimlag. Dan buk hy weer oor die tafel, pot die swart bal in die hoeksak en bêre die stok netjies in die rak 

teen die muur. Hy gaan staan voor die foto's in die raam en kyk lank in die sagte groen oë. Dan knipoog 

hy vir die blonde vrou, draai om en stap na die deur. Met elke tree wat hy gee, word hy meer en meer 

deursigtig en is onsigbaar voordat hy die deur bereik. 
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Die Sawanant word uitgegee deur die SA Woonwa-Assossiasie. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydraes of ad-

vertensies impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. Kommentaar en ander redaksionele artikels word 

deur die redaktrise verantwoord. 

 

REDAKSIE 

Hallo Sawanante 

Ons hoop almal is veilig in hierdie grendeltyd!  Glo ons almal wens dat 

ons na normaal kan terugkeer!  Tyd is amper daar, soos ek op die voor-

blad gesit het.  Ek verlang na die wildtuin!! Ek dink dis die eerste keer in 

die geskiedenis dat ons nie ‘n Presidente kon hou nie.  Dis regtig erg!   

Ek het bietjie verander aan die Sawanant.  Het Oupa se rubriek bietjie 

uitgelos en begin met Basie van Heerden se rubriek.  Ek dink dis nogal 

oulike stories wat hy het.  Laat weet gerus wat julle daarvan dink! 

Ek hoop dat ons mekaar gou weer gaan sien op ‘n kamp! 

SAWA Groete    Marianne 

Job 28:28 “Om die Here te dien, dit is wysheid, om die kwaad te vermy, dit is insig.” 
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