
 

 

Maart 2019 

INHOUDS OPGAWE 
 

 

 Klub inligting               

 Lief en Leed  

 Web blad 

 Toekomstige byeenkomste  

 Byeenkomste 

 Toerusting & Klub Klere 

 

TOY-POS 





KOMITEE 2019 

 





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 



Lief en leed 

 

• Prinsloo en Nicole van den Heever is ŉ dogtertjie ryker, Abigail. 

• Danie Elof was in ŉ ernstige ongeluk en is in die hospitaal. 

• Antoon gaan vir ‘n pasaangeër in November. Sterkte word jou toegewens. 

• Oriel Kriel se broer is oorlede. Ons Innige simpatie word toegewens aan 

familie en vriende 

• Jacques Huxtable was in die hospitaal  



Die nuwe webblad 

• Die komitee het dit goed gedink om ‘n nuwe webblad te stig. 

• https://www.toyota-4x4.org/ 

• Die voorblad 

 

 

 

 

• 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. 

http://www.jacquespreiss.com/index.php/afrikaans/hoekom-bobbejaan-nie-kan-praat-nie#
https://www.toyota-4x4.org/


Die nuwe webblad 

• Kalender en jaarprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Klub-inligting en nuusbrief. 

 

Klik hier om die jaar- 

program af te laai. 

Klik hier om die 

nuusbrief af te laai. 

Klik op enige van die 

prentjies vir die klub-

inligting. 

http://www.jacquespreiss.com/index.php/afrikaans/hoekom-bobbejaan-nie-kan-praat-nie#


Die nuwe webblad 

• “Facebook”: Klik op die “facebook” prentjie om na die “facebook” webblad te gaan.  

 

 

 

 

• Fotos en meer. Die webblad het ‘n verwysing na ‘n “google drive” webblad toe. 

 

 

 

• Die verwysing sal jou stuur na die volgende webblad. 

• Die gade wat ‘n gmail of google rekening het kan “Folders” maak deur te regsklik en op 

“New Folder” te druk.  Let asb op na die benaming van enige folder “2018.03.30 Bhangnek”. 

Indien die benaming gehou word sal dit georganiseer bly. 

• Enige iemand kan fotos oplaai in die respektiewe “folders”. Soos die plek opraak sal ons die 

ou foto's afhaal. 

• Foto's kan verwyder word deur enige iemand. Foto's kan gesien word deur enige iemand 

met die verwysing. 

Klik hier om “folders” 

in lys-vorm te sien. 

http://www.jacquespreiss.com/index.php/afrikaans/hoekom-bobbejaan-nie-kan-praat-nie#
https://www.facebook.com/toypos.sa
https://drive.google.com/open?id=1F3nKTxY8bPIxvwNDTmjkTHUKXIE6BObR


TOEKOMSTIGE BYEENKOMSTE 
 

Jamboree 

21-24 Maart 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japie en Tienie span Danger tape, om die klub se kamp af te merk vir die 2019 Jamboree. Na al hulle 
harde werk vat hulle n ou koue een so op die sukses van die span vir die 2019 Jamboree. Daar was net 
10 dae oor voor die 2019 Jamboree en hulle is opgewonde. Ons het voorlopige 11 deelnemende 
voertuie namens die TEK Club. 



TOEKOMSTIGE BYEENKOMSTE 
 

Venda 

21-24 Maart 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reach for a dream 

30 Maart 2019 

 

Kommunikasie 

7 April 2019 

 

Mabuasehube 

13-22 April 2019 

 



TOEKOMSTIGE BYEENKOMSTE 
 

Swaziland 

19-22 April 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Daguitstappie 

5 Mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Damestee 

11 Mei 2019 

 

Marakele 

24-26 Mei 2019 

 



BYEENKOMSTE 

Gerotek 
27 Januarie 2019 

Na vele oproepe is besluit om saam met die ATV Klub Gerotek te ry met die dag uitstappie. Nou die 

van julle wat nie weet nie, Gerotek is en was die toetsbaan van alle militére voertuie wat gebou was 

in SA. Nou word dit privaat ook gebruik vir allerande toetse. Die baan bestaan uit  2 gedeeltes nl. 

natuurlike en beton hindernisse. Nodeloos om te sê die beton baan is ontoegeeflik. Een fout en jy 

beskadig jou voertuig. Nou ja kom ons begin. 

Whatsapp sê 08h00 by Gerotek. Die uwe besluit om saam met Ruan te ry aangesien hy alleen is. 

Groot was die verrassing toe ons daar aankom. Daar’s omtrent 5 klubs wat kom saam speel het. 

Met die inskrywings en bestuurs praatjie agter die rug,  is ons vort na ons eerste hindernis; die 

glybaan. Omdat daar baie voertuie was, so 55 van hulle, kon almal nie lank speel nie, maar die Jody 

Schecter het in ieder en elk  uitgekom, asook die kindwees. 

Vandaar is ons na die volgende hindernisse in die beton seksie. Lang en lae voertuie het bietjie 

gesukkel. Sleepstange en “sidesteps” het geskuur en hier en daar bietjie gekrap. Hellings is gery. Die 

45 grade een is gelos. Dit het maar stadig gegaan, maar almal kon darem deurry sonder enige 

probleme. 



BYEENKOMSTE 

Gerotek 
27 Januarie 2019 

Na die beton is sekeres modder of grond hindernisse toe. Ek en Ruan is basis toe waar ons vuur 

gemaak het en op die res gewag het. Daars gebraai en heerlik gekuier tot ons eindelik laaste was, 

soos gewoonlik. 9 voertuie het van ons klub deelgeneem en almal was dit eens, Gerotek is een van 

DIE bane om te ry. 

Dankie Ruan, die dag was heerlik en dankie aan die ATV Klub, julle reëlings was puik gewees. 

Hopenlik volgende jaar maak ons weer so. 

Pierre  



BYEENKOMSTE 

Kommunikasie 
3 Februarie 2019 

 

Die kommunikasie was goed bygewoon. Die meeste lede wat die dag bygewoon het was lede wat 

na die Dinokeng naweek sou saam kom. Ons nuwe lid Nathan Lategan was ook daar en het die dag 

en bykosse saam met ons geniet. Nathan ry toevallig ook ŉ Toyota hilux.  

 

Baie welkom Nathan en familie ek glo julle sal die klub baie geniet 

 



BYEENKOMSTE 

Dinokeng 
8-10 Februarie 2019 

Eendag lank, lank gelede was daar ŉ provinsie met die naam Gauteng. Die provinsie was die hart 

van suidelike Afrika. Die hart van suidelike Afrika het nie n groot 5 wilds reservaat gehad nie, 

daarom is Dinokeng gestig. 

 

Die naweek het goed begin, omdat daar geen mense op ons staan plek was deur die week nie kon 

ons Vrydag vroeg begin regmaak en  vertrek.  Die mense het so een na die ander aangekom. 

Nuweling Nathan en sy familie het natuurlik laaste arriveer, ek dink dit het iets uit te waai met die 

feit dat alma hom sal help opslaan. 

 

Die kinders het baie vinnig ontdek dat daar enorme glybane is en die dag goed spandeer al was die 

pompe nie aan nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BYEENKOMSTE 

Dinokeng 
8-10 Februarie 2019 

Na die kamp opslaan onder die bloedige son het een vir een familie ons kom groet by die lieflike 

swembad. Die geriewe is uitstekend, van ŉ kroeg langs die swembad tot  koelte onder die dakkies 

langs die swembad. 

 

Daar is 3 swembaddens, binnehuise warm water swembad, Die vierkantige medium warm water 

swembad, en die groot  normale swembad wat nie baie koud is nie! 

Die aand het ons na die Boma vertrek om daar saam te kuier en te braai. Die kinders het sommer 

daar aan die slaap geraak en was later kamp toe gedra. Ek en Stoffel het probeer vuur maak. Snaaks 

genoeg het Stoffel nie baie te se gehad nie. 



BYEENKOMSTE 

Dinokeng 
8-10 Februarie 2019 

Saterdag oggend was ons wakker gemaak met iets wat klink soos n gas stoof waarop  ŉ olifant gaar 

gemaak kan word. Dit was die gas branders van twee warm lug ballonne. Die goed is 

indrukwekkend groot as hy so laag oor jou sweef.  

Van die mense het ŉ bietjie wild gaan kyk, die ander het sommer op hul tent se voorstoep gesit en 

kyk.  

 

 

 

 



BYEENKOMSTE 

Dinokeng 
8-10 Februarie 2019 

Teen 10:00AM het Johann vir ons plek gaan hou by Arlington brewery. Hy moes omtrent vuis slaan 

om die tafels beskikbaar te hou. Die vermaak wat gereël was vir die dag het gekom van Riaan af, ek 

dink die man het die verkeerde pilletjie die oggend gedrink. Die plek was prop vol en almal het 

lekker gekuier. Ons het wel ŉ ruk gewag vir ons kos maar dit was die wag die moeite werd. Die 

middag ete het ons magies prop vol gemaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BYEENKOMSTE 

Dinokeng 
8-10 Februarie 2019 

Vanaf Arlington het Johann ons die kort pad terug kamp toe gewys. Die kinders en grootmens was 

dadelik weer terug swembad  en glybaan toe. 

 



BYEENKOMSTE 

Dinokeng 
8-10 Februarie 2019 

Die aand het ons weer die Boma gaan geniet waar Jako & Lee-Ann vir ons die bykosse verskaf het. 

Die kinders het alweer daar aan die slaap geraak. Hulle was seker moeg van die op en af op die 

glybaan. 

 

Sondag oggend het almal rustig vertrek aangesien ons kon loop wanneer dit ons pas.  Na die 

opslaan het ons die lieflike swembad gaan geniet vir n laaste keer en ons het terug gekeur huis toe. 

 

 

 



Klub klere 



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! 


