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Die Bushwakka Sundowner lyk dalk soos daai broodblik wat jou ouma 
in die kombuis gehad het, maar jy gaan ver soek vir groter gerief.

Teks en foto’s Zigi Ekron

Iets van alles

Bushwakka het vyf  
model le en elke mens 
het sy eie voorkeure, 

maar die Sundowner is so 
’n goeie kombinasie van bos - 
wa en woonwa dat ’n mens 
wonder wat enigiemand meer 
wil hê. Bushwakka se mense 
noem hom ’n boswoonwa, 
maar dit beskryf hom nie goed 
genoeg nie: Hy’t iets van alles.

Maak hom staan
Om met die Sundowner kamp 
op te slaan is nie veel anders 

as met ’n gewone woonwa nie. 
As jy eers die hoekstutte laat 
sak het, sluit jy die groot flap 
aan die regterkant van die 
wa oop sodat dit na buite kan 
uitvou. Dit is die basis van   
die uitvoubed.

Trek die dakseil wat oor die 
bed span, oor die rand van 
die flap en haak die rekkies 
aan die hakies daaronder. Aan 
die binnekant van die seil is 
’n U-raam van verstelbare 
aluminiumpyp om dit styf te 
span. Rits die gaasvensters 

in die seil aan weerskante 
van die bed oop en steek jou 
hand deur sodat jy die pyp 
kan bykom om die raam vas 
te maak. Dan laat sak jy die 
trappie aan die agterkant van 
die wa, by die deur, sodat jy 
die twee knippe wat die dak 
vashou, kan bykom om hulle 
los te maak en die opwipdak 
boontoe te stoot. 
Nou kan jy die deur oopmaak 
en in die wa klim om die bed 
op te maak.

Die toetsmodel het ’n kon-

vensionele stoeptentafdak 
gehad wat in ’n seilsak teen 
die bokant van die wa wegrits, 
maar die manne van Bush-
wakka sê toekomstige modelle 
sal die sogenaamde Ostrich 
wing-afdak hê wat oor die 
kombuis en die wa se ingangs-
deur span.

Die Sundowner se opwipdak 
skarnier aan die voorkant van 
die wa en loop skuins na agter, 
maar jy kan ook vra vir ’n dak 
wat voor én agter lig sodat jy 
meer kopruimte binne het.  

Ons 
toets
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1 Boks hom op die neus
Die neuskas het genoeg 
plek om al jou ekstra seile 
te bêre tesame met dinge 
soos jou braairooster, 
kampstoele en ’n ekstra 
tentjie vir Kleinboet.

’n Mens sukkel soms om  
’n neuskas se deksel oop te 
hou, maar nie met die Sun-
downer nie. Die deksel vou 

tot teenaan die wa se voor-
kant terug, en bo-op die 
deksel is van daardie wit 
plastiekknoppe waarmee 
’n mens gewoonlik tentpale 
teen jou wa vasdruk. Die 
knoppe druk in ooreen-
stemmende sokke op die 
voorkant van die wa om die 
deksel oop te hou.

2 Hou dinge koel
Aan die linkerkant van die 
wa, reg agter die neuskas, 
is ’n deurtjie wat na onder 
oopmaak waaragter jou 
yskas op ’n glyraam staan. 
Die yskas word nie by die 
koopprys ingesluit nie, 
maar jy kan enigiets van 
’n 50 ℓ- tot ’n 90 ℓ-National 
Luna-ys-vrieskas hier 
inpas. Aan die voorkant van 

die glyraam is ’n opvou-
rakkie sodat jy plek het om 
jou bevrore tjops neer te sit 
terwyl jy die wors onder in 
die vrieskas uitgrawe. Aan 
die regterkant van die wa, 
agter die yskas, is ’n deur 
wat jou toegang gee tot 
pakplek vir bonkige goed 
soos jou swartpot of draag-
bare braaier.                     >
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3 Sit die ketel op
Langs die yskas slaan die 
kombuisblad van 120 x  
60 cm na onder oop. In die 
linkerhoek is ’n tweeplaat-
gasstoof van Dometic dwars 
gemonteer wat ongeveer 
’n kwart van die blad beslaan 
– jy het oorge noeg plek om 
kos te maak. Steek maar 
eerste die stoof se agterste 
plaat aan, want as gevolg van 
die hoek waarteen die stoof 
staan, gaan jy telkens oor die 
voorste plaat moet strek om 

agter by te kom, en dan loop 
jy die risiko om ’n blaas op 
jou arm te kry.

Agter die blad is die kom-
buiskas met rakke vir jou 
kruideniersware en kook-
goed. Daar is pasgemaakte 
holtes vir breekware (vir vier 
mense), en die rakke weers-
kante en onder is breed en 
diep genoeg sodat jy jou 
kospotte en ketel daar kan 
bêre. Jy kan selfs ’n 5 ℓ-wyn-
boks hierin staanmaak.

4 Draai oop
Regs van die kombuiskas 
is ’n smaller kassie met  
’n gasaangedrewe 6 ℓ-geiser 
en ’n mengkraan daarin. 
Jy kan die sterkte van die 
waterstroom en die vloei 
van die gas verstel. 

’n Skermpie dui die 
watertemperatuur aan. Die 
geiser is ook gekoppel aan  
’n kraan aan die agterkant 
van die wa – as jy ’n op- 
slaanstort wil koop, gaan 
jy dus warm water daar hê.

Onder die geiser is  
’n groefie waarin jy ’n alu-
miniumopwasrakkie kan 
inknip. Die rakkie het ’n gat 
waarin ’n plastiekskottel 
pas en ook ’n raam vir  
’n plastiekafdroograk.

Langsaan is twee Hella- 
proppe, ’n batterymeter 
en die skakelaar vir die 
waterpomp. Die geiserdeur 

lig boontoe op met twee 
gasstutte wat dit oophou.

Aan die binnekant van 
die deur is ’n LED-lig sodat 
jy kan sien of jy die borde 
mooi skoon was.

5 Loer oor die 
onderdeur
Wanneer die Sundowner 
se dak opgeslaan is, moet  
jy ’n seildeur oop- en toe-
rits – vir die temperatuur én   
vir privaatheid.

Wanneer jy in die wa 
staan, is die buitenste me - 
taaldeur slegs heuphoogte. 
Aan die binnekant van die 
deur is drie rye seil- en 
gaassakkies waar jy jou 
flits en Tabbard kan bêre 
sodat jy dit maklik van 
buite af kan bykom. Die 
deur knip op sy plek vas 
nes die neuskasdeksel en 
jy kan hom maar eintlik 
ooplos (tensy jy bang is 
apies klouter in die wa en 
gaps jou Tabbard).          

Reg onder die breekware-
rak is ’n vlak messegoed-
laai. Groter kookgerei soos 
opskep lepels kry plek in  
’n seilsakkie wat jy kan oprol 
en met klitsrits toemaak. 
Daar is ook ’n stuk alu mi-
niumpyp in die sakkie wat jy 
onder die rakkie regs bo kan 
indruk sodat die sakkie regs 
van jou werkblad hang.

Die breë werkblad is lekker  
vir kosmaak, maar die nadeel 
is dat korter mense en kin-

ders sukkel om ver ge noeg 
oor te leun om dinge in 
die kombuis kas by te kom. 
Links onder die werkblad     
is nog ’n kleiner diep kas wat 
jy byvoorbeeld kan ge bruik 
as spens vir nie-bederf-   
bare kruideniers ware.

Die kassie is ’n bietjie 
moeilik om by te kom as 
die kombuisflap eers oop 
is, en ’n mens is geneig 
om te vergeet dat hy hoege-
naamd daar is.
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6 Slaap sag
Met die meeste boswoon-
waens is die slaapplek van 
so ’n aard dat ’n mens tog 
voel asof jy in ’n daktent 
slaap wanneer jy onder die 
seilafdakkie oor die bed 
inkruip. Met die Sundowner 
is dit net halfpad waar. 
Eintlik slaap net een mens 
op die uitvougedeelte van 
die bed – die ander een 
slaap as ’t ware binne in die 
wa, onder die hoë dak. Dis 
goeie nuus vir mense wat 

dalk aan engtevrees ly, al 
moet jou slaapmaat bo-oor 
jou klouter om in en uit die 
bed te kom. 

Aan die koppenent, 
voeten ent en teen die 
nok van die opwipdak is 
’n strook LED-ligte, elkeen 
met sy eie skakelaar.

Onder die voorste deel 
van die bed is pakplek soos 
by ’n gewone woonwa, en 
dis ook hier waar die wa 
se battery sit.                 >
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BPW SWAARDIENS HOEKSTUT 

 Kenmerke:
     Maklik monteerbaar

     Dravermoë van 750 kg per hoekstut

     Gegalvaniseerde afwerking

     Gewig: 4,5 kg

     Gegalvaniseerde afwerking

     Gewig: 4,5 kg

BPW • THE QUALITY FACTOR

Verkrygbaar by: 
Brits Woonwaens  Brits  (012) 112 2169
Camplife   Pretoria  (012) 751 4175
Cara-Camp                      Somerset-West (021) 852 8215
Comet Caravans  Boksburg  (011) 826 6241/2/3
Loftus Caravan City  Randburg  (011) 792 1456
Kempton Caravans          Kempton Park (011) 974 5595

2635 BPW new Caravan ad 1-2 page.indd   1 17/11/2014   3:14 PM
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Lengte: 4,45 m
Breedte: 1,9 m
Hoogte: 1,95 m
Vloer-tot-dak-hoogte binne-
in met dak opgeslaan: 2,1 m
Netto gewig: 900 kg 
Dravermoë: 600 kg
BVM: 1 500 kg
Neusgewig: 85 kg
Prys: R195 900
Kontak:  023 342 3438 of 
082 773 7544,  sales@bush
wakka.co.za,  bushwakka.co.za

Plus

  Die wa is verbasend ruim aan 
die binnekant.

  Die helfte van die bed is 
“binne” die wa en nie onder 
die seilafdakkie nie.

  Die ingeboude geiser is stan-
daard op die wa.

 Daar is hope pakplek.

Minus

  Dit verg ’n bietjie elbow 
grease en mooi praat om die 
raam van die afdakseil oor 
die bed styf te span.

  Vir kort mense is dit moeilik 
om oral in die kombuiskas by 
te kom.

  Dis jammer die gasstoof 
het nie anders gestaan nie, 
hoewel ’n mens verstaan 
waarom dit so is.

WegSleep sê: Die Sundowner 
is op die oog af klein en 
kompak, maar baie ge rieflik vir 
twee mense.

WegSleep het die Sundowner by 
die vervaardiger gehuur.       

Die tegniese goed

Ditjies en datjies
Aan die bokant van die muur, 
regoor die bed net onder 
die gaasvenster, is ’n rak 
ongeveer so wyd soos ’n tyd-
skrif en 15 cm diep. Hier kan 
jy los goed bêre. Die krag-
paneel is maklik van buite 
bereikbaar, regs van die bed 
se voetenent, langs die deur.

4,45m

1,95 m

1,9 m

7 Kyk mooi
Oorkant die bed is nog 
gaassakkies vir dinge 
soos jou badsakkie en 
noodhulptassie, en onder 
dié sakkies is ’n aardige 
lang, diep holte. Hierdie 
pakplek is eintlik daar om 
die wielboog van die wa te 
verdoesel wat gedeeltelik 
in die kajuit steek, maar 
dis nie ’n ooglopende bêre-
plek vir iets spesifieks nie. 
Aan die voorkant van dié 
bak is daar egter ’n uit-
voutafel wat aan twee 

nylontoue hang wanneer 
jy dit opgeslaan het. Regs 
bo die tafel is ’n spieël teen 
die muur vas. Dit lyk op die 
oog af soos ’n smukhoekie 
vir ’n vrou, maar die spieël 
sit te laag en selfs ’n baie 
kort mens gaan sukkel 
om hom of haar daarin te 
sien wanneer hulle op die 
bed sit. Die  tafel is wel 
net op die regte hoogte as 
jy vir jou ma ’n lang brief 
wil skryf om te vertel hoe 
lekker jy kamp.

8 Pak weg jou goed
Skuins langs die koppen-
ent van die bed is drie groot 
klerekaste waarin jy genoeg 
PT-broeke en T-hemde kan 
pak om vir ’n maand lank 
te gaan kamp sonder dat 
jy wasgoed hoef te was. 
(Daarna moet jy maar jou 
klere was, voor die ander 
mense kla. – Red.) Die kas-
deurtjie die naaste aan 
die bed swaai bo-oor die 
bed oop. Jy moet dus seker 
maak net die goed van die 
een wat daar slaap, gaan 

in daai kas, anders gaan jy 
hom of haar moet wakker 
maak om jou pantoffels uit 
te haal.

Onder die kassies is ook-
drie rye gaassakkies wat jy 
as ’n bedkassie kan gebruik 
en waar jy jou Rennies en 
ander los goed kan bêre.


