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Sleep
nuus

Kampnuus
Die Beeld-Vakansieskou lewer altyd iets nuuts op – groot én klein. 
Vanjaar was daar meer as tien nuwe modelle.

Die Suid-Afrikaanse woonwa-
mark het ’n jaar of twee gelede 
’n skielike toeloop van inge- 
voerde Duitse woonwaens met 
ongekende swier gehad. Dalk 
is dit die wisselkoers se skuld, 
maar dit wil lyk of dié waens 
nie soveel aftrek gekry het as 
wat verwag is nie. Omtrent 
dieselfde tyd het die eienaars 
van Twin Boats, een van die 
land se voorste bootvervaar-
digers, sy toetrede tot die 
woonwamark gemaak. 

Hulle Sensation-woonwaens 
word wel plaaslik gebou, maar 
90% van die rou produkte 
word ingevoer. Drie modelle 
het die lig gesien: die Devee, 
Vee en die Anee, en dié reeks 
hou goed kers vas by die in-  
gevoerde waens.

Riaan van Helsdingen, een 
van die eienaars, sê hulle het 
wel die Devee gestaak, bloot 
omdat dit nie ekonomies 
haalbaar is om so ’n klein 
woonwa te bou nie. Riaan-
hulle het nou die Maia bekend 
gestel, wat tussen die twee 
oorblywende modelle inpas en 
met ’n enkel- of dubbele as 
beskikbaar is. Sy mikrogolf-
oond is nie meer binne nie, 
maar buite by die uitglykom-
buis – net bo die stoof en 
wasbak. Die neuskas is verder 
vergroot en sluit nou ’n holte 
in wat tot onder die bed strek. 
’n Koningingrootte bed is 
standaard asook een aparte 
hangkas én bedkassie vir elke 
slaper. Die toilet en stort is 
steeds apart en die stort is nou 
só ingerig dat jy ’n kind in die 

’n Nóg lekkerder Sensasie
trog kan bad. Die eethoekie, 
regs van die deur wanneer jy 
inklim, kan binne oomblikke in      
’n dubbelbed verander word.  
Wat is standaard? Dinge soos 
die lugreëling, yskas, eetgerei, 
gas- of induksiestoof, 30 !- 
geiser en grondseil.
Hoe groot? 7,29 (l) x 2,48 (b)     
x 2,6 m (h)     

Hoe swaar? Tarra 1"600 kg;  
BVM 2"000 kg (enkelas) en 
2"500 kg (dubbelas); dra- 
vermoë 400 kg (enkelas) en 
900 kg (dubbelas). 
Prys: R295"000 (enkelas) en 
R325"000 (dubbelas).
Kontak:  016 366 1630; 

 caravan@sensationoutdoor.
co.za;  sensationoutdoor.co.za
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Die Tourer-reeks van Sprite is 
skaars drie jaar op die vloer 
en die SP-model hiervan is 
een van die topverkopers van  
Jurgens Ci, die moedermaat-
skappy. Só sê Clive Cox, die 
ontwikkelingsbestuurder 
van Jurgens Ci. Die gewone  
padwa, die Sprite Swing, is 
ewe gewild, en die Tourer-
reeks wat uit die SP- en SC-
model bestaan, kry nou 
’n SW-model by. Hy is ge-
skoei op die Swing van Sprite 
en is nou ook die vaandel-
draer van die reeks.

Plek-plek het die ontwer-
pers afgewyk van die unieke 
eienskappe van die Tourer-
reeks: Die ys-vrieskas van die 
SW is nou binne die wa en jy 
kan hom nie meer van buite 
af bykom nie. Dis vreemd, 
want ’n mens sou reken dié 
gerief was deels die rede vir 
die sukses van die waens. 
Verder het die SW ’n diago-
nale eiland bed, net soos in 
die Jurgens WegSleep Ele-
gance. Die handewasbak 
binne is nuut en die TV-luik 
net bo die buitetafel is beslis 
vars en oorspronklik. ’n Plat-
skerm-TV pas in ’n rak wat 
buitentoe oopswaai sodat jy 
dit van omtrent enige plek 
onder die stoeptent kan raak-
sien. Wanneer jy inkruip, 
maak jy eenvoudig die luik 
toe en jy kan op jou bed ver-
der lê en TV kyk.

Clive Gray, ’n nuutaan-
gestelde ontwerper by Jur-
gens Ci, is grotendeels ver-
antwoordelik vir die nuwe 
aanslag. Clive meen die luik  
is juis die skakel tussen die 
buite- en binnekant van die 
woonwa. Hy sê dis belangrik 
om by te bly met die tegnolo-
gie, en in dié geval speel die 
TV ’n belangrike rol. Jy kan 
nou selfs ’n webkamera saam 
met die TV-skerm opstel om 

Tourer kry ’n grootboet

jou niggie en haar man in  
Toronto jaloers te maak wan-
neer jy weer kamp opslaan.

Op groot waens soos dié is 
gewig die grootste uitdaging, 
sê Clive. Dit is een van die  
redes waarom hy die vrieskas-
deur na buite uitgehaal het. 
Die SW is net meer as ’n halwe 
meter langer as die SP,  maar 
het dieselfde kombuis-uitleg 

en is bedoel vir vier mense. Die 
stoepafdak is verder verbeter 
en het nou ’n nokpaaltjie op 
die wegstaandwarsbalk wat 
die hele dak ordentlik span 
sodat water kan a!oop wan-
neer dit reën.
Wat is standaard? Items soos 
onder meer ’n 220 V-kragstel-
sel, 12 V-waterpomp, mikro-
golfoond, tweeplaatgasstoof, 

gasbottel en afdak. 
Hoe groot? 5,785 (l) x 2,16 (b) 
x 2,3 m (h)
Hoe swaar? Tarra 1 138 kg; 
dravermoë 312 kg; 
BVM 1 450 kg; 
1 800"kg-as.
Prys: Nog nie beskikbaar.
Kontak:  012"797 7300;  

 admin@jurgens-ci.co.za;  
 sprite.co.za                      >
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Met die vieringe van sy 60ste 
bestaansjaar bykans twee jaar 
gelede het Jurgens Ci sy 
Gypsey Toyhauler bekend 
gestel. Die plan was om eers 
die dubbelasmodel (DX) in die 
mark te stoot en daarna die  
enkelaswa. Maar die owerhede 
wou nie die DX se remstelsel 
goedkeur nie en die projek 
was byna van die baan. 

Nou het die enkelaswa, die 
Toyhauler SX, by die Beeld-
Vakansieskou sy verskyning 
gemaak, en dis eintlik net      
’n kleiner weergawe van die 
DX-model. Hy het dieselfde 
badkamer, die bed slaan ook 
vorentoe oop, bo-oor die 
A-raam, én hy het dieselfde 

uitglykombuis en Waeco-yskas 
van 220 ! binne. Die SX is be- 
doel vir vier mense, maar in 
die ruimte vir die bagasie aan 
die agterkant pas twee hang- 
beddens bo mekaar. Die 
laairuimte agter is groot 
genoeg vir een quad#ets of 
twee veldmotor#etse. 

Intussen het Jurgens Ci 
besluit om af te sien van die 
diensremme vir die DX en 
eerder inloopremme te ge- 
bruik. Dit veroorsaak wel dat 
die DX geserti#seer word met 
’n baie hoë BVM, wat beteken 
net ’n handjie vol sleepvoer-
tuie in die land mag die wa 
wettig sleep. 
Wat is standaard? Onder meer 

Die Toyhauler is klaar gespeel
’n 220 V-gasgeiser, gasstoof, 
mikrogolfoond, 60 !-watertenk 
en 2 gasbottels.
Hoe groot? 6,52 (l) x 2,435 (b)  
x 2,766 m (h)
Hoe swaar? Tarra 1 480 kg; 

BVM 1 850 kg; dravermoë         
370 kg; 2 000"kg-as.  
Prys: Nog nie beskikbaar.  
Kontak:  012"797 7300;  

 admin@jurgens-ci.co.za;
 gypsey.co.za

Jurgens vervaardig geruime 
tyd al “boswaens” – die XT 75, 
XT 120 en XT140 – maar dit is 
nie boswaens in die ware sin 
van die woord nie. Dit is eerder 
’n goed stewige bagasiewa 
met ’n deksel waarop jy ’n dak-
tent kan monteer. Die waens 
word vervaardig deur Steel-
worx, ’n onderafdeling van 
Jurgens Ci, en volgens Pierre 
Malherbe, die algemene be-
stuurder van Steelworx, was 
die XT-reeks nooit bedoel om 
’n volbloed-boswa te wees nie. 
As ’n mens die verkoopsyfers 
van die XT-reeks vergelyk met 
die res van die boswamark, is 
Jurgens se aandeel 30%, met 
die XT 140 die topverkoper.

Die nuwe XT 160 is Jurgens 
se eerste volbloed-boswa. Hy 
is aanvanklik twee jaar gelede 
by die Beeld-Vakansieskou 
bekend gestel, maar Pierre 
verduidelik hulle het ná die 
skou soveel insette van mense 
gekry dat hulle eers die wa 
verder wou ontwikkel. Hulle 
het sowat 80 veranderinge 
aangebring. Uiteindelik, sê 

Jurgens gaan (nou) bos

Pierre, was dit die regte besluit.
Waaruit bestaan hy? In teen-
stelling met baie van die ander 
boswa-vervaardigers wie se 
standaard-boswaens bykans 
net uit ’n dop bestaan, koop jy 
die XT 160 volledig toegerus. 
Die Howling Moon-tent, wat    
’n 2,1 x 2,1 m-bed het, is noe-
menswaardig. Die bed is amper 
30 cm breër as ’n standaard-
koningsgrootte bed en net 
meer as 20 cm langer. Vier 
mense – Ma, Pa en twee 

kinders – kan dus langs mekaar 
op die bed pas. Boswa-vervaar-
digers bepaal nie almal hulle 
waens se tarragewig op die-
selfde manier nie en dit kan 
misleidend wees vir die koper. 
Die XT 160 se tarragewig sluit 
die volledig toegeruste wa in. 
Dit is net meer as een ton, en jy 
kan ’n raps meer as 400 kg laai.
Wat is standaard? Onder meer 
’n volledig toegeruste kombuis 
met borde en eetgerei, ’n 90 #- 
National Luna-ys-vrieskas, 

2 diepsiklusbatterye, 2 water-
tenks van 50 # elk, ’n Hansen-
geiser en storthokkie, 2 gas-
bottels van 4,5 kg elk, 2 jerry-
kanne asook ’n noodhulpkissie 
wat baie handig te pas kom.       
Hoe groot? 3,99 (l) x 1,89 (b)    
x 1,59 m (h, sonder tent).
Hoe swaar? Tarra 1 150 kg; 
BVM 1"600 kg; dravermoë     
450 kg; 2"000"kg-as.
Prys: R160"000
Kontak:  012"797 7300;  

 trailer@jurgens-ci.co.za  
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Bush Lapa het onlangs sy 
200ste wa gebou; dít nadat 
hulle skaars vier jaar gelede 
boswoonwaens begin bou het. 
Deel van die geheim is dat 
hulle waens hoofsaaklik uit 
vlekvrye staal en aluminium 
bestaan en in ’n gewone enkel-
motorhuis pas.

Bush Lapa het tot op hede 
vier verskillende modelle 
gebou, maar het nou nog twee 
bygevoeg om as ’t ware die 
hele spektrum van boswa- 
en boswoonwaens te dek, 
verduidelik Jannie Oeschger,     
die eienaar.

Jannie sê die twee nuwe 
modelle, die Shongololo en 
Geitjie, is goedkoper modelle 
– Bush Lapa het voorheen 
meer aan die duurder segment 
van die mark voorsien. Die 
Shongololo is ’n eenvoudige 
boswa met bykans geen toe- 
behore nie, en die daktent is 
nie by die prys ingesluit nie. 
Hy is dalk eenvoudig, maar 
word steeds van vlekvrye staal 
en aluminium gebou en die 
neuskas is groot genoeg vir    

Bush Lapa is nou ‘voltallig’
’n 52 !-ys-vrieskas. Jy kan die 
Shongololo met ’n gewone 
voertuiglisensie sleep, want 
die BVM is vasgestel op 750 kg. 

Die Geitjie is ’n plat wa 
waarvan jy die deksel lig 
wanneer jy wil kamp. Die 
bed is nie permanent, maar 
jy slaan hom op waar die 
tafel staan – 1,95 m lank. Jy 
kry onder meer ’n vlekvrye-
staalwatertenk van 150 ! 
saam. Die wa is gemik op 

paartjies en nie gesinne nie.
Wat is standaard? Shongololo: 
die bakwerk met as en wiele 
wat ook die neuswiel en 
brandblusser insluit. Geitjie: 
Dinge soos die kombuis, 
matras, wasbak, stoof, diep- 
siklusbattery, glyraam vir die 
ys-vrieskas en herlaaistelsel 
van die sleepvoertuig af.
Hoe groot? Shongololo: 2,59 (l) 
x 1,8 (b) x 1,38 m (h); Geitjie: 
4,28 (l) x 1,95 (b) x 1,5 m (h)

Hoe swaar? Shongololo: tarra 
430 kg; dravermoë 320 kg; 
GVM 750 kg; 1"600 kg-as. 
Geitjie: tarra 700 kg; 
dravermoë 800 kg; 
GVM 1 500 kg; 1"800 kg-as.  
Prys: Shongololo: vanaf 
R50 160; Geitjie vanaf R168 720
Kontak:  023 347 4536  
of  082 829 5122;  

 jannie@bushlapa.com;  
 bushlapa.com;  
 bushlapa.worcester   >
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Outdoor & Trailer Mecca is een 
van die voorste vervaardigers 
van ongeremde boswaens in 
die land. Hulle OT Bushy het 
al diep spore getrap, maar die 
eienaars het dié wenner binne 
bereik van nóg meer potensiële 
kampeerders gebring met die 
nuwe Baby Bushy. Die Bushy 
se sydeure is nou toe panele, 
en pleks van die eiegemaakte 
tent het kopers ’n keuse tussen 
Tentco se 1,2 m-, 1,4 m- of    
1,6 m-daktent. Die wa het ook 
’n deksel waarop die daktent 
pas, en dié kan jy optel en van 

die kant af oopmaak.
Wat is standaard? Neuskas, 
noodwiel, hoekstutte en 
die daktent.
Hoe groot is die bak? 160 (l)     
x 105 (b) x 50 cm (h)  
Hoe swaar? Tarra 200 kg; 
dravermoë 500 kg; BVM 750 kg
Prys: Met die 1,2 m-daktent: 
R24"500; 1,4 m: R26"460;  
1,6 m: R27"200
Kontak:  087"805 8293; 

 info@otmecca.co.za;  
 otmecca.co.za; 
 Outdoor-Trailer- 

Mecca/229739367063643 

Venter kry ontrimpeling
Die Venter-sleepwa is al amper 
Afrikana. En nou’s daar ’n nuwe 
wa in die stal: Die Glider is       
’n viervoetwa, een wat met     
’n paar nuwighede spog.

Die deksel slaan nie na die 
kant toe oop nie; die skarnier-
kant is nou bo die A-raam. En 
die noodwiel, wat gewoonlik 
onder die wa vasgemaak is, 
staan ook nou op die dissel-
boom. Selfs die ligte is nou van 
die nuwe LED-soort. Die hoe-
kige modderskerms maak plek 
vir ’n ronde veselglas-boog bo 

die wiele, maar die wa het nie 
’n platslaandeur aan die agter-
kant nie.
Wat is standaard? Die nood- 
wiel, neuswiel en dakrak 
van aluminium.
Hoe groot? 2,34 (l) x 1,565 (b) 
x 1,06 m (h)
Hoe swaar? Tarra 160 kg; 
BVM 500 kg; dravermoë        
340 kg; 700 kg-as.
Prys: R11"500
Kontak:  011 826 1472;   

 venterboksburg@telkomsa.
net;  ventertrailers.co.za

Bushy se nuwe baba 
Die ryhuisvervaardiger, 
Motorhome-World het 
laasjaar tot die sleepwa-
mark toegetree met sy 
Qube-waentjie. Die stan-
daard-waentjies se hoogte 
wissel van 0,6 m tot 1,9 m 
en die lengte van 1,5 m tot 
2,3 m, en daar is 30 kom- 
binasies waaruit jy kan kies. 
Tog staan die vervaardiger 
nie terug vir spesiale ver- 
soeke nie. Die Qube-motor-
sleepwa se binnemaat in die 
lengte is byvoorbeeld 3,8 m 
– groot genoeg sodat ’n klein 
voertuig soos ’n Suzuki 
Jimny daarin kan pas. Dit is 
omtrent ’n enkelmotorhuis 

Kubuskoning
op wiele, net reg om by- 
voorbeeld agter ’n ryhuis 
te sleep. 
Hoe swaar? Tarra 1 000 kg; 
dravermoë 1 000 kg; BVM 
2 000 kg; 2 x 1,6 t-asse.
Prys: R150 000
Kontak:  021"577 3863;  

 dennis@motorhome-
world.com;  

 qubetrailers.co.za  
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Tentpenne is so deel van kamp 
soos ’n visstok van hengel. 
Connie Kruger van Centurion 
sê kamp is goed en wel, maar 
hy het klaar gesukkel met 
tentpenne. Hy het ’n pen 
ontwerp en ontwikkel wat as ’t 
ware met vering toegerus is.
Eintlik is die meneer maar net 
’n ordentlike, stewige pen met 
’n veer tussen die pen en die 
ankertou. Die tou span styf 
genoeg om die tent regop te 
hou, en as ’n rukwind die tent 

in ’n rigting pluk, gee die 
tentpenveer aan die teenoor-
gestelde kant mee, terwyl 
diékantse pen die slap tou 
in-“katrol”. Die veer, met 
’n veerkrag van 50 kg, is wel, 
’n drukveer en nie ’n trekveer 
nie. Die pen is 8 mm-veerstaal  
en beskikbaar in twee lengtes: 
35 cm en 45 cm.
Wat kos dit? 35 cm-pen: 
R30 elk; 45 cm-pen: R35 elk.
Kontak:  061"387 1397;  

 connie@feedachild.co.za  > 

’n Tentpen wat ‘dink’

Oor ’n paar van die nuwe woonwaens wat ten toon  
gestel is by die Beeld-Vakansieskou, het WegSleep  
reeds berig:

Bush-Trotter se Hippo #64 Maart 2014
Bushwakka se Fargo #64 Maart 2014
Die Glory Explorer #64 Maart 2014
Afrispoor se Serval en Cougar #61 November 2013
Aloe se Ferox #59 September 2013  
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Modes is geneig om ná ’n de-
kade of wat weer op die toneel 
te verskyn, en dieselfde blyk 
waar te wees vir die teardrop-
soort woonwaens wat rondom 
die Tweede Wêreldoorlog die 
lig begin sien het.

Jetstream Teardrop Trailers in 
Pinetown het pas sy eie wa 
ontwerp wat gegrond is op die 
klassieke voorkoms van die eer-
tydse woonwaens. Barry Olivier 
en Brenden Keating het koppe 
bymekaar gesit, en nie lank 
daarna nie het die Jetstream-
waentjies die lig gesien. Barry sê 
meer mense vandag oorweeg 
kleiner woonwaens, hoofsaaklik 
weens die hoë brandstofprys; en 
danksy die wa se unieke voor-
koms pas hulle in ’n standaard-
motorhuis. Barry meen hulle is 
geskik vir mense wat byvoor-
beeld in ’n woonkompleks bly 
waar parkeerplek ’n probleem is. 

Net soos die meeste ander 
waentjies met dié vorm het hy   
’n bed binne met kassies by die 
kop- en voetenent, en die kom-
buis (aan die stertkant) is toe-
gerus met onder meer ’n gas-
stoof en 130 #-yskas.

Die waens kom in ’n stan-
daardmodel wat die Classic heet, 

en die XT, wat bedoel is vir sleg-
ter paaie. ’n Unieke eienskap is 
dat elke wa ’n eie naam kry. Die 
eerste een was Marilyn – ge-
noem na Marilyn Monroe, en 
onder die volgendes het getel 
Dorris Day, Foxy en Big Bertha.

Jy mag hom met ’n gewone 
motorlisensie sleep, want sy 
BVM is vasgestel op 750 kg.
In ’n neutedop: ’n Veselglasdop 
gemonteer op ’n gegalvani-
seerde onderstel waarvan al die 
kleiner onderdele – soos skroe-
we en skarniere – van vlekvrye 
staal is.    
Wat is standaard? Onder meer 
’n stoof met gasbottel, radio-
DVD-speler, diepsiklusbattery, 
matras en 130 #-koelboks. 
Hoe groot? 4,2 (l) x 2,04 (b)         
x 1,76 m (h) (die XT is 4 cm hoër).                   
Hoe swaar? Classic: tarra net 
minder as 500 kg; dravermoë 
250"kg; BVM 750 kg; 900 kg-as. 
XT: tarra net minder as 600 kg; 
dravermoë 100"kg; BVM 750 kg; 
1"300 kg-as. 
Prys: Classic: R87"900;                
XT: R94"900.
Kontak:  082"553"3355;  

 admin@jetstreamtrailers.co.za;  
 jetstreamtrailers.co.za; 

  JetstreamTeardropTrailersSa  

Nuus van elders
Nóg ’n traan...
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Na aanleiding van die “Sleeptoets” in 
WegSleep #62 het Leon Misselhorn, by- 
behore-ingenieur by Nissan SA, ons in 
kennis gestel dat hulle die geserti#seerde 
gewig wat op die Patrol se sleepstang 
aangebring is, aangepas het. Die haak van 
die Patrol wat ons onder hande gehad het, 
het ’n vertikale gewigsperk van 60 kg 
gehad, terwyl die stang beperk is tot       
’n sleepvrag van 1 100 kg. Volgens Leon 
het hulle die saak opgeneem met Bosal, 
wat die haak voorsien, en die stang is nou 
geserti#seer tot 140 kg vir die vertikale 
gewig en 2 000 kg vir die sleepgewig.  

Die eienaars van Summit Trailers in 
Pretoria het aangekondig dat hulle die 
4x4-toebehore-handelaar African Outback 
oorgekoop het. Volgens Francois Mulock 
Houwer, een van die eienaars van Sum- 
mit, is die doel om hulle voetspoor in die 
kampbedryf te vergroot. Hiermee saam 

stig hulle nou ’n moedermaatskappy,  
Big Country Manufacturing, waaronder 
Summit en African Outback voortaan 
sal val.
Kontak:  012 803 6535; 

 info@frantelholdings.com; 
  summittrailers.co.za     

Echo4x4 se tak in Kaapstad het van die 
industriële gebied in Blackheath geskuif 
tot net bo die N1 in Durbanweg. Volgens 
Elsa Käsner, die bestuurder, was die win-
kel voorheen te onopsigtelik, maar nou 
stroom die mense in omdat hulle meer 
sentraal geleë is. Buiten dat hulle kamp-
toerusting en Echo-waens verkoop, het 

hulle ook ’n toegeruste werkswinkel.
Waar presies? Naby die hoek van Dur-
ban- en Mispelweg in Bellville, Kaapstad.
GPS: S33.884353 E18.635644
Kontak:  021 910 3737 of  
079 513 0588 ;  

 echocapetown@echo4x4.co.za; 
 echo4x4.co.za

Kaap se Echo4x4 verhuis

Summit verower nog ’n berg

Patrol-haak ‘reggestel’
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