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Geitjie van die baan
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As jy net een keer wil koop, staan maar nader...  
Teks en foto’s Leon Botha

Die Gecko Xtreme is die 
resultaat van Keith 
Teubes se jare lange 

kampervaring. Nog voor hy 
na planne, hamers en spykers 
gegryp het, het hy sy wa goed 
deurdink – en dít wat vandag 
voor jou staan, is ’n wa wat 
ordentlik ontwerp en gebou is.

Keith bou net een model van 
sy Gecko-boswoonwa, en dis 

die Xtreme. Trouens, sedert hy 
die prototipe ’n jaar of twee 
gelede gebou het, gebruik hy 
nog dieselfde bloudruk vir 
elke wa.

Die Gecko is gemik op twee 
mense wat bereid is om die 
hand diep in die sak te steek, 
want die wa neig na die duur-
der kant van die mark. As jy 
hom van nader bekyk, kan jy 

verstaan hoekom. Die vak-
manskap is eenvoudig van 
die beste en die boumateri-
ale gaan vir ’n paar geslagte 
hou. Die Gecko Xtreme is op 
’n gegalvaniseerde onder-        
stel gebou, die vloer en ander 
houtafwerking is alles van 
skeepshout, en die binnepa- 
nele is van aluminium en die 
buitekant van veselglas. 

3 Maak mooi wyd oop
Die neuskas strek oor die 
hele breedte van die wa en 
het ’n seil wat jy daaroor 
span om opskietklippies te 
keer. Die kante van die seil 
het ’n rek deur geryg sodat jy 
dit om hake in die wa se bak-
werk kan trek om dit in plek 
te hou as die neuskas toe is.

Die neuskasdeur slaan 
plat tot bo-op die A-raam 
waar dit op twee rubber- 
stutte rus, maar as die hand-
rem opgetrek is, druk dit teen 

die skag van die handrem.
In teenstelling met baie 

ander neuskasruimtes het jy 
direkte toegang tot die hele 
kas as die deur oop is; jy 
hoef nie deur ’n gat te wurm 
nie. Die neuskasdeur swaai 
oop en jy kan die hele bin-
nekant van die kas maklik 
bykom. Die kas is verdeel in 
verskillende groottes pak-
hokkies en jy kan al jou los 
goed – dinge soos koorde, 
penne, die hoekstutslinger en 
hamers – netjies wegpak.     >

1 Hou regs
Keith gebruik dieselfde 
swaardiens-deurslotte wat 
jy op baie ander woon-
waens sien, maar hy het die 
werking hiervan verbeter. 
As ’n reël kan die knip 
van dié slotte links en regs 
swaai, en wanneer jy die 

slot oop- of toemaak, is 
jy nie seker of jy die knip 
in die regte rigting draai 
nie. Keith het die slotte só 
aangepas dat dit slegs na 
regs kan sluit en na links 
kan oopsluit. Jy weet dus 
presies in watter rigting om 
te draai vir oop en toe. 

2 Bagasiespens
Aan die regterkant gly       
’n groot rak omtrent so 
groot soos ’n sedanvoer-
tuig se bagasiebak (95,5 cm 
lank, 66 cm breed en 43 cm 

diep) uit die romp van die 
wa waarin bonkige kamp-
goed pas. Die Gecko het 
onder meer ’n los tafel wat 
jy binne-in die wa opslaan 
wat ook in die rak pas.
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Die glyraam met die ys- 
vrieskas, stoof en wasbakke 
trek ’n mens voor links uit 
die wa. Die rak het ’n knip 
om hom op sy plek te hou 
wanneer hy teruggestoot 
staan in die wa, en die spore 
van die glyraam self knip ook 
vas wanneer dit heeltemal 
terug- of uitgestoot staan. 

Op die punt van elke gly-
spoor is ’n geel knippie wat 
jy dan moet druk om dit 

terug te stoot in die wa.
Op die raam pas die 

ys-vrieskas met ’n 12 V- en 
220 V-kragprop langsaan, die  
versonke tweeplaatgasstoof 
en twee los plastiekskottels. 
Net links van die stoof is die 
kraan waar jy warm en koue 
water kan tap.

Onder die stoof gly ’n rak 
uit waarin jy jou borde en 
bekers kan pak – dis met 
spons uitgevoer.

4 Koud, warm en lopende water

Bo die linkerwiel is ’n deur 
wat opwaarts oopmaak 
en waaragter die rakke vir 
dinge soos jou ProNutro en 
Melrose-kasies inpas. 

Twee gasstutte hou die 
deur oop en dit maak ook 
’n netjiese afdakkie oor die 
kas. Aan die onderkant van 
die rak is ’n blad omtrent 
so groot soos ’n poniekoe- 
rant-dubbelblad wat na 
onder oopvou. Dié blad is 

van dun staal gemaak en is 
nie bedoel vir swaar goed 
of ’n harde gewerskaf bo-op 
dit nie.

Al jou messe, vurke en 
ander eetgerei steek netjies 
in ’n houer aan die bin-
nekant van die woonwa-
deur. As jy dit byderhand 
wil hê, moet die deur oop-
staan terwyl jy kosmaak. 
Jou werkblad vir die kom-
buis is ’n los opslaantafel.

7, 8 Eet en wees vrolik

5, 6 Reg rondom, ja!
Die noodwiel, twee gasbot-
tels en twee jerrykanne pas 
op die agterkant van die wa. 
Jy klim met ’n los trappie in 
die wa. Die voorste hoek-
stutte is die konvensionele 
skêrsoort wat jy op gewone 
waens sien, en die agterstes 
van die regop domkragsoort 

wat gewilder is onder die 
boswavervaardigers.

Die stoeptent is toegerits 
in sy sak bo-op die linker-
kant, en die dak span jy 
met een regop nokpaaltjie 
teenaan die wa en drie 
stutpale met ankertoue 
aan die rand.

9 Sit en staan privaat
Die stort en toilet is af ge-
skort met ’n skouerhoogte 
paneel en is regoor mekaar 
net regs van die deur. 
’n Stortgordyn sorg dat 
water nie die plek vol spat 
nie, maar dit is ’n knap 
ruimte – net 70 x 77 cm. As 
jy die skaal op drie syfers 
trek, gaan jy jou staan moet 

ken as jy jou hakskene wil 
bykom. Die stortkop self is 
’n los handstuk en onder-
langs is ’n voetbankie.

Daar’s meer ruimte om 
die toilet as by die stort en 
jy is nie ingehok met ’n gor- 
dyn nie. Tussen die twee 
staan die handewasbak 
teen die agterste paneel.

10 Ligte aan, ligte af
Waar jy by die deur inkom, 
is die skakelaar vir die 
stoeplig asook die binnelig 
links bo.                            >



44   WegSleep Mei 2015

Lengte: 4,95 m
Breedte: 1,94 m
Hoogte: 2,16 m
Hoogte met dak opgelig: 
2,57 m  
Vloer-tot-dakhoogte binne-
in met dak opgeslaan: 1,92 m
Neusgewig: 123,1 kg
Netto gewig: 1 320 kg 
Dravermoë: 330 kg
BVM: 1 650 kg
Prys: R306 000
Kontak:  015 276 5059; 

 info@gecko-offroad.co.za; 
 gecko-offroad.co.za

Plus

  Die neuskas is groot en jy kom 
alles maklik by.

  Die deurknippe werk almal in 
een rigting.

  Daar’s baie ruimte rondom 
    die toilet.

  Die vakmanskap is uitstekend 
en die boumateriaal goed.

Minus

 Die stort is eerder bedoel vir     
    kleiner mense.

  As die handrem opgetrek is, is 
dit in die pad van die neuskas-
deur wanneer jy dit oopmaak.

  Die kombuiskas se werkblad 
     is tengerig.

  Die opslaantafel binne neem 
te veel ruimte op.

WegSleep sê: Die Gecko is 
bykans volledig toegerus wan-
neer hy van die fabriek af kom. 
As jy jou eie ys-vrieskas het, is 
dit net haak en kamp.

WegSleep het die Gecko Xtreme 
by die vervaardigers gehuur.   
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Jy kan beswaarlik vir ’n gro- 
ter bed vra – die matras is 
1,92 m lank en 1,84 m breed 
(ongeveer koningingrootte), 
en die bokant staan 74,5 cm 
bo die grond. By die voeten-
ent is ’n liggie aan elke 
kant asook ’n smal rakkie 
waarop dinge soos jou sleu-
tels en selfoon pas.

By die koppenent is die 
glasvenster weerskante wat 
kan oopskuif, maar as jy 
die kaste buite onder die 

11, 12 Droomland lê wyd en oop

vensters oopgeslaan hou, 
versper dit groot dele van 
die venster. 

In die middel, langs die 
banke, pas ’n los tafel wat 
op een been staan. Die 
poot van die tafel druk in 
’n holte in die vloer. Maar 
wanneer die tafel eers 
staan, kan jy nie rondom 
beweeg nie. Jy sal dus moet 
sit, eet, en die tafel weer uit 
die pad kry.

Wanneer die tafel weg-
gepak is, kan jy jouself in 
’n regop spieël oorkant die 
banke sien (terwyl jy op die 
banke sit). Die kragstelsel 
en die geiser is onder die 
banke waar jy dit maklik 
kan bykom. Regs van die 
spieël, by die voetenent van 
die bed, is ’n 220 V-prop met 
’n multiprop vir twee- én 
driepuntproppe.

Onder die voetenent is 
drie laaie waarin jou hand-
doeke, ekstra komberse en 
klere kan pas. 

13, 14 Speel eenbeentjie


