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TOYOTA 4X4 EIENAARS KLUB-OPNAME 

 

• ‘n Lid is self verantwoordelik om sy gade in te lig van klub aktiwiteite. Die 

jaarprogram is ook beskikbaar op die web blad om lede vroegtydig bewus te 

maak van toekomstige  byeenkomste. 

• Die komitee het dit goed gedink om ’n nuwe webblad te stig. Maak asb 

gebruik van die webblad. Die kalender sal op datum gehou word. Alle 

informasie rakende die jaarprogram en klub-inligting is op die webblad. 

 www.toyota-4x4.org 

 www.facebook.com/toypos.sa 

• Die klub vra asseblief dat lede hulle jaarlikse aansluitings fooi betaal voor 

enige toere of naweke bygewoon word. 

• Indien n kommunikasie dag, produkte aand of dag uitstappie bygewoon gaan 

word, stel asb. die nodige komitee lid in kennis. Daar word baie moeite 

gedoen om bykosse te reël vir hierdie byeenkomste. 



Lief en leed 

 

• Oud klublid, Danie Eloff, is oorlede. Ons innige meegevoel word toegewens aan familie 

en vriende  

• Jean-Pierre en Elizna het verloof geraak. Baie geluk met jul verlowing, mag die Heer altyd 

sy Hand van Liefde en Geluk oor jul hou!  

• Magriet Bekker het operasie ondergaan. Sy word vinnige beterskap en volledige herstel 

toegewens. 

• Zelinda Lategan het operasie ondergaan. Sy word vinnige beterskap en volledige herstel 

toegewens.  

• Stoffel en Marietha: baie geluk met die geboorte van jul kleinseun, Stoffel en Marietha. 

Geluk ook aan die splinternuwe mamma en pappa!  

• Hennie Nel is gediagnoseer met longkanker. Ons bid vir jou hennie. 



TOEKOMSTIGE BYEENKOMSTE 
 

Weskus (Blomme) Lang toer 

9-18 Augustus 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land Cruser fees (Sondela) 

6-8 September 2019 

 

Mandjie dans (Die stal) 

14 September 2019 

 

 

 

 

Macenetta (Mosambiek) 

20 - 25 September. 

Vertrek die 20ste 06h00 vanaf The Rose N4 600km 

Moet 3 dae verlof vat (20, 23 en 25 ste) 

Die Kamp is basies. Toilette en storte beskikbaar. 

Gaan Maputo vismark besoek eendag, strand ry, swem en 

lekker kuier. 

Keer 25 ste terug. 

R75/p/p/n 

 

 

 



TOEKOMSTIGE BYEENKOMSTE 
 

Produkte aand 

4 Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Serengeti (Groblersdal) 

11-13 Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BYEENKOMSTE 

Swaziland 
19-22 April 2019 

Vroeg oggend van 19de April ontmoet ons 5 uur by Sasol vulstasie. Verkeer dig en is die toerleier 30 

sekondes laat. Die Oos en Wesrand groep ontmoet ons by Shell net voor Middelburg. Koffie word 

weer bestel en draaie word geloop. Ontbyt word by Barberton bedien. Die Smitte het amper hulle 

ontbyt as n wegneem ete gekry.  

Daar is gereël dat n geoloog vir ons bietjie oor Barberton se unieke rots formasie en ontstaan van 

die meteoroïede wat die “koepel” veroorsaak het.  



BYEENKOMSTE 

Swaziland 
19-22 April 2019 

Ons ry die mooiste bergpas uit na die vinnigste grenspos ooit. Daar word bietjie brommer boud en 

ander vleis snitte gekoop in Piggs Peak. Die aand oornag ons by Maguga dam en doen ons  n son 

ondergang boot reis. 

 

 

 

Volgende oggend lekker ontbyt in Die Restaurant, Smitte hierdie keer ure voor ons by tafel vir 

vinniger diens. Vandag ry ons na Hlane met n klein ompad en meestal grondpad. Die uitsigte is 

fenomenaal.  



BYEENKOMSTE 

Swaziland 
19-22 April 2019 

 

By die dorpie Luve stop ons vir proviand en andere. ‘n 

Paar manne kry huwelik aanbiedinge en word 

vertel....”I luve you”. Na die kamp opgesit is was daar 

ruimte vir n bietjie “uilknip”. Ons Geniet n heerlike 

aand by n Casper Cloete vuur, dink daar was nog 3 dae 

later steeds gebraai op dit. 

 

Vandag sou ons n bietjie 4x4 werk gehad het, maar die 

bui reën het al die planne verander. Nadat ons almal 

sopnat by die voertuie uit gekom het vat ons die pad 

Swazi candels toe. Nadat ons weer bietjie die ekonomie 

aan die gang gehou het vertrek  ons na Milwane 

reservaat met eers n besoek by ........ waterval en uitsig 

op “executioner rock”.  

 



BYEENKOMSTE 

Swaziland 
19-22 April 2019 

Op pad soontoe was ons deel van die koning se konvooi , die plaaslike mense was so beïndruk met 

ons en het uit eerbied gaan sit tot ons vêr verby was.  

 

 

 

Die aand moes ons ‘n verjaardag en huwelik herdenking vier en is daar n buffet ete geniet, ook 

maar goed want die reën het geval in strome.  

 

 

 

 

Laaste oggend na Restaurant, ontbyt is die pad na Ngwenya glas aangepak waar die toer lede weer 

mildelik by gedra het om Eswatini se ekonomie aan die gang te hou. Die reën het ons gevolg tot 

terug by die huis 



BYEENKOMSTE 

At se gat 
5 Mei 2019 

At se Gat 4x4 roete is tegnies en baie klip met ñ rivier loop: 

Benodighede: Mannemoed 

Teenwoordige voertuie:  

3 Dapper Toyota’s  

 

Teenwoordige Persone: Ruan & CiCi, Tienie & Elrina, Japie DuP en Braam DuP 

                                

 



BYEENKOMSTE 

At se gat 
5 Mei 2019 

Die dag het begin met almal wat ontmoet het by die MBT vulstasie net buite Brits. Ogies seer gekyk 

aan wie nog gaan saam kom ry vandag maar geen ekstra voertuie nie, net ons drie voertuie.  

Soos U weet is dit op die berg roete wat jy kan deelneem en ook in die rivier kan ry en die rivier was 

nie te lank terug in vloed nie.  

Die weer was ñ pragtige herfs sonskyn oggend. Jy kan kilometers vêr sien.  So betaal ons, ontvang 

ons die roete kaarte en verduidelik Attie dat daar ñ “lonesome” Land Cruiser is wat reeds op die 

roete ry. Hy verduidelik ook dat die Z-draai nie af gery moet word nie. Ry hom net op kêrels! Ons 

gaan laai die stoele en los goed af by die braai. Verder bespreek ons die ingang punt vir die roete en 

begin ons die roete aandurf. Ruan ry voor dan volg Tienie en Japie DuP dek die agterhoede. 

 

Die berg roete het goed begin met plekke waar daar baie los klip is en die klim moet met die regte 

momentum gedoen word, die natuur skoon is pragtig tot waar jy kan sien. Kyk die kaart was ñ 

besprekings punt oor die radio’s want as jy nie fokus nie gaan jy nie kop of stert uit maak waar jy is 

nie. Die nommers op die kaart en op die bordjies praat twee verskillende tale. Nie e min sien ons 

weer ñ nommer en dan maak die kaart sin. Nou weet die groep waar ons is en ry dan verder.  

 

 



BYEENKOMSTE 

At se gat 
5 Mei 2019 

So beland ons by die twee paadjies wat parallel met mekaar op gaan en bo sien ons die “E” maar op 

die kaart, ja nee toemaar is dit anders hahaha… Ruan durf die groot klippe aan, hy ry stamp en 

stoot maar ry tot bo uit. Volgende volg Elrina oor daardie groot klippe. Nee besluit Japie hy ry die 

next door padjie met die cross axles en die Fortuner staan in lyn om die volgende padjie weer af te 

ry. Voor Ruan is die pad toe gemaak met draad, die twee Hiluxe draai om, om vir Japie te volg af in 

die pad. Let wel daar is baie paadjies en ek wonder nog watter een gaan ons vat toe sien ek dit! Ek 

sê vir Japie magtig kyk daai groot klip wat jou “diff” sal verwoes as jy dit verkeerd vang en ons gaan 

net langsaan die klip verby. Die vraag kom, Pa hoe lyk dit aan die linkerkant kan ons maar gaan?  

Veilig verby draai ons onder regs en die pad lyk soos die paadjie waar ons op gery het. Volgens ons 

kaart het ons ñ deel gemis en moet terug gaan. Die pad vooruit lyk of dit af gaan na die rivier toe.  

 

Japie DuP radio die ander manne en sê vir hulle ons is by die onderste pad en gaan nou die draai in 

op pad rivier toe. Hahaha toe nie eintlik nie want die draai het baie vinnig baie ernstig verander in ñ 

gewaagde draai na links onder. Ek sê heerlikheid Japie maar die draai is nou hopeloos te klein en 

voel nie soos nou-nou sin nie. Japie stop in die draai en hou die rem vas vir alles wat hy kan en as 

ons beweeg dan wieg die Fortuner so effe onstabiel. Japie radio die manne vir hulle insette met 

hierdie gevaarlike draai.   



BYEENKOMSTE 

At se gat 
5 Mei 2019 

Broer waar het jy ons nou in gekry?  Ek kyk uit by die linker kant maar my maat, dit is hoog van die 

grond af. Die volgende voel dit of ons nou gaan oorval. Met die is Ruan en Tienie by ons. Hulle kyk 

aandagtig na die situasie. Kyk weer en verduidelik dat links voor geen grond onder die wiel is nie, 

die agter wiel staan teen die wal en die lyn soos die kar staan is verkeerd. Ons sal agter toe moet 

beweeg want regs voor is daar n groot klip wat jou verhoed om nog vorentoe te beweeg.  Die plan 

is as volg, recovery rope aan die regter agter shackle en trek die regter agter kant van die kar weg 

van die draai. Sodoende sal die voertuig se lyn herstel kan word.  

Die kar grou agter en skuif hom self reg in die verwagte lyn wat gery moet word in hierdie draai. 

Benoude oomblikke volg met die af gaan met die voertuig wat stadig na onder beweeg voel dit of 

die kar weer na regs wil oorval met die cross axles in die pad. O die ou ent is ons  onder in die reguit 

pad op en stop.   

Met navraag dat ons moet bepaal waar ons is ten opsigte van die kaart besef ons dat ons in die Z 

draai is. Ons het sopas een voertuig af gery in die gevreesde Z draai, presies die teen oor gestelde 

van wat Attie gesê het ons moet doen. Wel die ander twee voertuie kan nie terug nie en moet ook 

daar af gaan.  Ons gaan presies met hulle ook maak soos met die Fortuner. Geduldig en kalm kom 

Tienie met sy Hilux die draai in en beweeg tot by die groot klip met die regter voor kant van die 

Hilux, Japie en Ruan maak die recovery rope agter vas en hou vas vir alles wat hulle werd is. Die 

twee trek terwyl Tienie agter toe beweeg en daarsy die Hilux is in die regte lyn en gaan die man 

stadig af tot onder. Ruan volg met sy Hilux en die plan wat werk word weer gevolg. Daar gaan Ruan 

af tot onder. Met n groot sug van verligting ry ons verder en volg ons die roete. 

Ons klim met die voertuie hier tussen klippe op en gaan weer af padlangs tot onder teen die rivier. 

Met die stop Attie by ons en help met rigting aanwysings van waar die rivier se speel plek begin. In 

die selfde asem waarsku Attie, “Manne die rivier loop mag droog lyk maar hy is nat onder.” Nee 

maar dis reg, Ruan ry in die hindernis in en sy Hilux wil nie oor gaan nie. Daardie turf in die wiel 

groewe gekoppel met die nat en gladde klippe is nie maats nie, agter toe en Tienie probeer oor ry.  



BYEENKOMSTE 

At se gat 
5 Mei 2019 

Sukses vir Tienie, volgende is dit ons met die Fortuner met die 1ste probeer slag en geen sukses nie. 

Maar met die tweede probeerslag is ons suksesvol met die Fortuner wat so bietjie erg links gly maar 

daar is nie nou stop nie want as ons momentum verloor staan ons. CiCi vat toe die Hilux van Ruan 

en daar ry sy die hindernis sonder ñ probleem “well done CICI” kom die gelukwense van almal.  

Tienie sorg toe vir sports want die volgende hindernis lyk droog genoeg…. (Ons vergeet alweer van 

Attie se last famous words) ai met die ingang van die hindernis het die Hilux besluit vandag wil ek 

gesleep word. Vorentoe en agtertoe en so probeer ons uit kom maar die gat onder die linker agter 

wiel word net meer vol water en dieper. Haak die Fortuner agter om die Hilux uit te help. Nee wat 

die Fortuner spin net en gly links na die water toe al herstel ons die lyn waar na toe ons wil trek, dit 

is turf en dit is glad verby. Volgende oomblik kom die lonesome Cruiser aan. Japie is nie links nie hy 

gaan stel homself voor en vra of die manne hulle winch sal inspan om die Hilux te help uit kom. Piet 

Agenbag is my naam dit lyk of julle manne pret het, ons het lank vir julle gestaan en kyk daar waar 

julle op die berg in die Z draai verkeerd gaan ry het. Het almal veilig deur gekom? Ja dankie ons is 

almal veilig. Kom ons probeer eers uit sleep, as dit nie werk nie dan probeer ons die winch. Piet ry 

in op die eiland voor die Hilux en stoot terug tot naby genoeg, haak die recovery belt en almal staan 

weg Piet beweeg stadig voorentoe totdat die belt stuif span en hy trek die Hilux uit sonder om eers 

twee keer te dink.  

Maak die belt los en Tienie draai na regs om uit die hindernis te beweeg maar nee o nee die Hilux 

wil gesleep word want weer gaan staan die Hilux net daar waar hy nie uit kan kom nie. Bring weer 

die Fortuner nader wat kom help om die Hilux oor die hindernis te sleep.  Na al die opwinding gaan 

ons voort met die res van die roete en draai teen die grens draad links terug na die rivier,. Weereens 

besef ons hoe moeilike die nommers, die pyltjies en die kaart met mekaar gesels…. (Waar bly die 

kaart? Die kaart bly stil) Japie radio dat hier is ñ bos toilet op linker kant en almal stop vir n 

welverdiende oomblik. Ruan radio dat Japie en Tienie moet omdraai want Piet gaan voor vat en ons 

deer die rivier laat ry na waar hulle vir ons gestaan en kyk het.  



BYEENKOMSTE 

At se gat 
5 Mei 2019 

So draai ons en beweeg ons af na die rivier terwyl Piet ons die roete wys met sy Cruiser. Japie volg 

hom en Piet se seun wys die eerste gedeelte aan tot ons by die rotse kom. Daar oorkant die 

lopende rivier wag Piet om vir Japie die lyn te wys. Piet het ñ groot maag met n khaki hemp kort 

broek sowel as crocs aan sy voete en hy wys direksie aan. Met die knip van die oog toe gly Piet se 

crocs en hy val in die gat waar hy gestaan het. Jy sien net water spat soos sy maag die water 

verplaas met die woorde “O F@%” maar in die selfde val gryp hy in die water om sy foon te red… hy 

staan op en ons almal is aan die lag. Ons voel baie sleg dat ons lag maar dit kan met enige een 

gebeur. Toe almal op die rots plaat stop en veilig deur die rivier is vat Piet sy foon en sê “laat ek my 

vrou bel en vir haar sê ek is lief vir haar dan weet ek of die foon nog werk”  



BYEENKOMSTE 

At se gat 
5 Mei 2019 

Ons het toe daar weer n paar foto’s geneem en weer een vir een terug deur die rivier gery oor die 

gladde klippe want die dag het al aan gestap en dis tyd om vuur te gaan maak. Piet hulle het 

gegroet en gesê dat hulle die dag saam ons geniet het. Ons moet lekker braai en veilig huis toe ry.  

 

 

 

 

Die vuurtjie het sy ding gedoen en ons het lekker gesels oor die dag  en allerhande dinge in die 

algemeen, met die vuur wat gereed was het Japie, Tienie en Ruan gebraai waarna ons almal saam 

geëet het. Op gepak en reg om te ry groet ons vir Attie en ons val in die pad.  

 



BYEENKOMSTE 

At se gat 
5 Mei 2019 

Op pad na die groot pad bel Japie vir Juanén om te laat weet dat ons op pad huis toe is en toe is 

daar nog ñ probleem want die Fortuner is in “Limp Mode”. Sluit af en start weer, die probleem is 

weg. Draai op die groot pad en ry so 80km/h want ons gaan die bande se druk by die vulstasie 

opblaas na 2.2bar. Daar sien ons Tienie wat voor ry trek van die pad af. Almal stop en Tienie 

verduidelik dat die 2 liggies nie af gaan nie, met nadere ondersoek sien ons dat die linker voor wiel 

n tyrerodend gebuig het. Die drie manne is vinnig met die Hi-Lift jack tel die Hilux op haal die wiel af 

sodat die band nie verder beskadig nie en sit die spaar wiel op. In ñ jap trap was ons weer op pad 

huis toe.  

Die dag saam met die manne was gesellig, vol pret en plekke 

met stres belaai maar wat vir my uit gestaan het was dat hulle 

saam staan en saam werk met mekaar. Daar is nie een wat dink 

hy is beter as die ander nie, nie een wat wil links trek terwyl die 

ander regs wil trek nie, elke een lig sy opinie en die plan word 

saam gemaak om die volgende hindernis te kan oorkom. Well 

done manne julle is n wenspan en hou so aan want met 

daardie gesindheid sien ek groot dinge vir die klub.    

Groetnis  

Braam du Plessis 



Klub klere 

Drimac baadjie: 

S—L : R420 

XL—2XL: R420 

3XL—5XL: R450 



SECURETECH RECOVERY EQUIPMENT 

 

Die TOYOTA 4X4 EIENAARS KLUB kan herwinnings toerusting verskaf aan ons lede teen 

bekostigbare pryse. 

 

 

 

Moenie wag tot jy dit nodig het, dan is dit te laat! 


