
Nomades voetslaanklub,  Nuusbrief en roete terugvoer.
Augustus 2014 – Walvis en Blouwildebees

Goeiedag aan elke Stapper.

Roete Besprekings en inbetalings:
As  jy  wil  bespreek,  kontak  asb  vir 
Wilna(MoolmanW@dwa.gov.za ,  082 

804  2830).  Sy  hou  die  besprekings 
lyste by haar.  Net  sy kan vir  jou sê of 
daar nog plek oop is en waar jy op die 
waglys staan.
Ek moet die gelde vir die roete kry die 
week  waarin  ons  klubaand  is  (tensy 
spesifiek anders genoem word) asb. Ons 
moet  die  finale  getalle  betyds  deurgee 
aan  die  besprekings  agente  en/of  die 
roete  eienaars,  sodat  hulle  ook  hulle 
dinge  kan  reël  en  ander  stappers  kan 
kansgee  om  te  bespreek  as  daar  nog 
plekke oop is. Probeer asb nie om op die 
nippertjie  te  bespreek  of  planne  te 
verander nie. Stuur asb u betalingsbewys 
aan  my,  Marius  by  ( 
MariusStanderPTA@gmail.com )  of 
SMS aan 083 305 6223.

Walvis Staproete: 27-31 Julie 2014.
Ester  de  Castro  het  vir  ons  die  verslag  geskryf,  baie 
dankie daarvoor.So kan ons ander ook ‘n bietjie deel in 
julle ervaring. Piet en Ester het die fotos geneem.
”Nege  opgewonde  stappers  arriveer  Sondagmiddag  27 
Julie by die basiskamp  Potberg;  die huis (hut) bestaan 
uit 3 vertrekke – met ‘n solder, asook die toilet en storte 
buite, wat naby die huis is. Genoeg buitedeure na die een 
braai area,  asook na storte en toilet. Twee van die huise 
se ablusie is buite, en twee binne. Die genoegsame deure 
wat na buite  uitgaan, gee almal die  toegang om vrylik  te 
beweeg  (indien  mooi  weer)  en  met   wind  en  weer 
beweeg jy soos stappers doen. Deur die kamers.
Dis voorwaar ‘n  groot verrassing,  (beter as die prentjies). 
Volledige kombuis met alles van twaalf, binnebraai en (let wel) 45 stukkies hout. Dus die inligting wat deurgegee word, is 
Net so!
Ann staan stiptelik 18h00 voor die deur om ons van al die moets en moenies  te vertel, vrae  te  beantwoord  en ons ‘n 
lekker stap toe te wens. Met al die inligting vars in die kop word die kratte gepak om daarna heerlik te kuier om die groot 
tafel, vuur wat knetter en die geur van braaivleis. Dit voel sommer net lekker. Almal help met die opruim en Piet kondig 
aan sy wegspring  tyd is 8.00, aangesien Ann ons vertel het van die groot klim. Met skoon lywe en toe kratte duik  almal 
vir die beddens.
Maandag, 8.00 staan 9 gestewel voor die huis met baie geduld terwyl die kamera se rooi liggie flikker vir ‘n “selfie”. Karre 
is geparkeer en die spoortjie word gevat na Cuppidoskraal. ‘n Stewige klim van 611 meter. Die paadjie is baie mooi oop 
tussen die fynbos en dit sal inspanning verg  om  te verdwaal. Die klim self is van so aard zig zag, dat net voor jou asem 
weg is draai jy en die proteas slaan sommer die asem weg. Dis fynbos en blommetjies orals, dus word die kameras 

gereeld  gebruik.  Met  ‘n  teetjie  in  die  hand  kyk  ons  uit  na  die 
Breederivier en die canola landskap, met fynbos agter jou.
Die afstap na Cuppido sien ons later die dam wat aandui dis nie 
meer  ver  nie.  Tussen  ons  9  het  “lovie”(Eckard)  sy  amp  as 
vuurmaker en braaier ingeneem, waaroor daar geen klagtes was 
nie.  Hy  het  ons  heerlik  bederf;  met  aankoms  was  die  huis 
oopgesluit, braai-area reggepak en die ketel aan die kook. Die huis 
het  groot  agterstoep  gehad,  en  daar  is  werklik   tot   ‘n 
wasgoeddraad.
Almal soek sy krat en so word daar geskrop, onsself, uitpak& inpak, 
foto's geneem en omgewing bekyk. Elkeen kry hom gereed vir eet 
en lekker kuier, en later is almal se liggies af, aangesien môre se 
stap langer  is en die vooruitsig dat die see voor ons is.
Vroeg word daar reggemaak. Kophou is die in-ding, wat moet gaan, 



wat vat jy saam en as dit reën?  Maar ons word 
gereeld verseker, daar’s geen reën. Weereens ‘n 
mooi  oop  dag,  en  met  elke  nou  en  dan  se 
terugkyk na ons huisie, word die fynbos meer en 
meer tot heup hoogte. Die voetpaadjie is hier nie 
baie oopgetrap nie, en hier en daar hang ‘n wit 
stukkie “lappie” aan ‘n plant, ons volg dit, wat blyk 
die spoor moet wees. Later kronkel die pad af en 
ons kan tot drie- drie langs mekaar stap, oor die 
kalkklip  heuwels.  Ons  drink  tee  tussen  ‘n  droë 
bos, dis waar die perdevlieë moet wees (somer). 
Met nuwe ywer pak ons die pad aan wat ons net 
hier en daar wil mislei, maar Piet hou kop en wys 
die pad aan.   Met  groot opgewonde gille   sien 
ons die see asook ‘n bokkie met groot bruin oë. 
Lyk  soos  ‘n  klipspringertjie,  en  so  loop ons  en 
wonder,  wie is die ander lewe wat deel van die 
natuur is. Heel flink  stap ons uit op die strand. 
Dis laagwater en van ons besluit om die grotte te 
besoek en foto's te neem. So stap elkeen besig 
met sy eie gedagtes, dan skielik verskyn ‘n skool dolfyne voor ons, en ons oë soek na die walvisse, en heelaas stel hulle 
ons nie teleur nie. Lank staan en tuur ons na die seelewe,  en voëls van alle soorte wat sierlik hul verskyning maak. Dit 
voel of die dolfyne ons agtervolg en die pad aanwys. Hamerkop staan so skamerig vir ons en wegkruip agter ‘n groot 
duin. Hier is ‘n huis met ‘n stoep bo. Heerlik sit ons buite na die lang dag met ‘n soet sjerrie in die hand. Heerlike binne 
storte en vuur met braaivleis verdwyn die moegheid vinnig. Met die volgende dag wat voorlê, verdwyn een-een na sy bed.

Dag  drie  lê voor so ook die dag op die strand,  wat sonder 
reën is. Met dankbare harte  begin ons oor die duin, en ander 
wat  liewers  omloop.  Vandag  is  dit  strand,  dolfyne,  walvisse, 
voëls,  klein pampoenskulpies,  golwe wat  breek met ‘n harde 
slag  en  groot  glimlagte.  So  slenter  ons  voort,  deel  van  die 
skoonheid  en  alleenheid  op  die  groot  strand.  Klein 
voetspoortjies  hardloop ons vooruit en het almal aan die raai? 
Wonder nog wat dit was. Die see “lewe”, ons kan net nie almal 
sien nie, die dolfyne maak hul  verskyning na die oggend se 
groet by Hamerkop, hulle was vroeg op ons spoor.  Ons maak 
ons tuis vir middag ete op die strand voor” Lekkerwater”.  Twee 
dames besluit na ete dis tyd vir swem………die 2 manne begin 
solank aanstap. Na die swem stap die 7 vroue  fluks voort. Ons 
sien Piet in die verte wat vir ons wag en op die regte pad hou. 

Drie van ons loop so en gesels, dat ons verby die ander loop wat die vreeslike mooi rotspoele ontdek het. Gou word daar 
omgedraai, en geniet dit saam. Hier word baie baie foto’s geneem voor die res van die pad aangevat word. Ons  stap 
terug  deur  ‘n anderste soort fynbos en suikerbos. Dit begin koud word en om elke draai hoop ons vir Vaalkrans, drie  van 
ons sing volkspele liedjies met ‘n voorsanger en al singende sien ons die pad na die huis. Wat ‘n aangename gesig. Bo-
op ‘n groot “grot” “kalkklip”  gebou  in ‘n L-vorm.  Almal kies  vinnig ‘n bed,  buite  is dit pragtig met die gety wat inkom. 
Met  warm  koffie  in  die  hand  verken 
ons die uitsig.  Dit was ‘n stil oomblik 
vir almal, elkeen besig met sy eie ding. 
Foto's  neem,  staar  na  die  see, 
bestudeer  die  klip  en swartvoëls  wat 
van een grot na ander vlieg. Later die 
aand het  almal  weer  gesellig  gekuier 
en  stil-  stil  bed  toe  gegaan,  jammer 
dat  môre die laaste  dag gaan wees. 
Ons het soos 1 man besluit – dit was 
te kort,  wou nog bly.  Vrede gemaak 
en die volgende dag met stadige lang 
treë  begin stap. Verseker nie gelukkig 
om  nou  al  terug  beskawing  toe  te 
gaan  nie.  Dis  2  tree  loop,  omdraai, 
soek nog na walvis of dolfyne, 2 tree 
loop omdraai en weer kyk…. en op die 
stadige slakkepas stap ons weer deur 
die fynbos weg van die see op na die 
beskawing.  Die enigste plek  wat  hier 
te gou verskyn is Koppie Alleen. Al het 
ons stadig gestap was ons heeltemal 
te  vroeg  daar.  Piet  het  die  kantoor 
geskakel om vroeër as twaalf  te kom 



haal. Van ons is af na die ablusie blok en hout bruggie af strand toe vir die laaste paar foto's, waarna die bussie ons kom 
haal. Terug na Potberg, waar die karre staan.  Daar word gestort,  kratte  uitgepak en oor en weer gegroet. “
Die 9 stappers was: Piet en Illizette van Immerzeel, Eckaard en Eranee le Roux, Cornea Maree, Norma Grotius, Lisa 
Crous, Helen Heyns en Ester de Castro.” Fritz, Babet en Maryna kon ongelukkig nie meer kom stap nie.

Walvis finansies.
Oorbetaling aan Cape Nature : R 21,216 (/12=R1768perPersoon)
Inbetalings vanaf Stappers : (7 Lede en 5 nie-lede wat ) R 31,683
Terugbetalings/Krediete aan lede (agv kanselasies en 5 na 4dag verskil) R 10,043
Projek wins /(verlies) : R 424

Blouwildebees staproete 9-10 Augustus 2014. Badplaas.
5  lede  van  Nomades  het  hierdie  nuwe  dagstappe  met  `n 
basiskamp  gestap.  Wilna  Moolman;  Corrie  van  Rensburg, 
Marius  Stander,  Erika  Barnard  en  Jannes  van  Ryssen.  Net 
oorkant die hoofhek van die Badplaas oord, draai jy af op die 
Chrissiesmeerpad en sowat 10km later op hierdie grondpad is 
die plaas aan jou linkerkant. Deur die hek en 100m later is jy 
by die kliphuis en braai/kuier lapa. Die eerste 2 motors kry self 
`n netjiese afdak om die naweek onder te slaap. Samson verwelkom ons en wys waar is alles en self watter krane is 

warm en koud. Ons het lanklaas so 'n ontvangs en volledige 'inleiding' gekry. Hy help 
ons  om  die  gassilinders  wat  ons  net  self  moes  saamneem  te  koppel  aan  die 
tweeplaatstofie en gas yskassie. Hy sal die res van die naweek die donkie gestook hou 
en elke oggend die lapa skoonmaak en al die ou as verwyder. Hout word voorsien die 
naweek. Die hut het `n privaat slaapkamer met 2 enkel beddens, `n dak-kamer(loft) met 
4 enkelbeddens en dan die kombuis/sitkamer area met 2 stapelbeddens en 2 enkel 
beddens. Slaap 12 in totaal. Dit sou kon beknop raak as daar 12 persone moet leef in 
die ruimte, maar aan die anderkant het ons die meeste van ons kamp-tyd onder die lapa 
by vuur en kombuis area of op die gras voor die hut spandeer om die uitsigte in te drink. 
Billike  matrasse 

en die kombuis  is  toegerus met elke bord/beker 
mes,  glas,  koppie  en  pot  wat  jy  nodig het.  Self 
braaitange. In die kliphuis is 'n badkamer met stort 
en aparte toilet. Die buite-ablusie het ook 'n stort, 
wasbak en toilet. By die kamp en op die roete sien 
ons  ook  die  mooiste  gewone  rooi  koraalboom 
asook die wit/pienk variasie. Ook 'n paar van die 
baie  mooi  'drolpeer'  bome op  die  roete  met  sy 
kenmerkende wit 'bloeiselagtige' blomme klossies.
Saterdagoggend net  voor  8  begin  ons die `long 
route`,  9.5  km.  Ongeveer  12:30  in  ons  hele 
spannetjie  saam terug by die kamp. Samson is  egter oortuig dit  is  22 km. Die begin van die roete is  baie duidelik 
aangedui  en  oral  is  interessante  inligtingsbordjies  oor  die  bome,  plante  en  diere  van  die  omgewing.  Interessante 
rotsformasies  is  oral  op  die  roete  sigbaar,  soos  die  'krokodil,  soos  gesien  deur  kinders  se  oë'.  Deur  'n  vlakte  vol 

miershope is  hulle  massas.  Dan  die  groot  klip  waarvan  'n  stuk  mooi 

skoon afgebreek het in die 
middel  van die  vlakte  met 
die  bordjie,  'Ontbladering'. 
Ons eerste gedagte is  dat 
ons  hier  agter  die  klip 
(aangesien daar  nie  bome 
naby is nie) ons 'Bladders' 
kan  'Ontbladder'  en  ons 
poseer  vir  die'  aksie.  Dan 
eers verstaan ons die 2de 

naam op die bordjie ' 'Exfoliation', wat na 'n bietjie navorsing na die tyd verwys na die afskilfering van bome OF klippe as 
hulle met temperatuur klein krakies maak, water daar inkom en die klippe dan of in lae afskilfer of selfs kan 'oopkraak' 
soos wat eindelik hier na verwys was.
Verby 'n klompie klipmure en orals oor die mooiste stroompies. Dit moet baie mooi hier in die groener maande. Oral sien 
ons tekens van mis, ook teen die skuins paadjies uit waar iets 'skuit-skuit-op(of af) is'. Oor die 'uitkykpunt' op die koppie, 
verby aalwyne wat  onlangs geblom het  wat  nou net  hul  sade  vertoon.  Dan deur  nog klip-woude en oor  en  verbly 
stroompies. Ons sien die vervelling van 'n slangetjie in 'n bossie. 'n Duidelike teken dat hulle hierrond is! Laar af van die 
aalwyne nog in blom tussen die klipplate en langs die stroompie waar ons die volgende dag weer sal verby loop. Verby 
die besondere boom in die gleuf van nog 'n 'Ontbladering in proses'. Die roete is verseker baie veilig. Oor die 1 meter wye 



(droë) stroompie is 'n paar stompies oor die modder gelê met die waarskuwing 'Crossing the bridge at own risk'. Oral 
verder af langs die stroom en mooi veldblomme oral op die gras-vlakte. Dan by 'Likkewaangat'. Ek het wel bietjie geswem 
hier,  maar  as  dit  warmer  is,  sal  meer  stappers  sekerlik  die  swem-poele  benut.  Die  water  was  selfs  te  koud vir  'n 
likkewaan. Later nog swemgeleentheid in 'n dieper poel redelik naby aan die basiskamp. 
Die aand die mooiste sonsondergange ook gesien. Die was ietwat bewolk om die maan te sien wat heelwat groter (nader 
aan die aarde) sou wees die volgende dag.

Sondag oggend so 7:45 neem ons die 
'short  route'',  6.5  km.  Deur  die  klofie 
onder  die  kamp,  onder  die  'Groot  plat 
rots  verbly  en  weereens  oor  vele 
stroompies en poeletjies oral. Die Geel 
voetjies en breë oop gesnyde paadjies 
maak  die  stap  maklik.  Een  van  ons 
stappers  versamel  bietjie  plant-
voorbeelde vir 'navorsing'. Verby nog ou 
ruines en 'temples of the African god's'. 
Middagete  langs  'n  klein  watervalletjie 
geniet  en entjie verder terwyl die ander 
vier solank kamp toe aanstap verwyl ek 
nog  bietjie  tyd  by die  laaste  poel  met 
voete in die verfrissende water onder die 'Have a 
Break'  bordjie  op  die  Transvaalse  Boekenhout 
boom.  Die  laaste  kilometer  of  wat  gestap  en 
rondom 10:15 is ons almal terug by die basiskamp. 
Ons gasbottels ontkoppel, alles ingepak, laaste kyke gekyk en so stadigaan die 
pad terug geneem na Pretoria.

'n Baie mooi roete, puik fasiliteite, 'n vriendelik behulpsame opsigter, mooi natuur en stroompies, wye paadjies wat goed 
gemerk is en goeie geselskap. 'n Baie suksesvolle naweek al was ons min. Eendag kom ons weer, dan kan jy ook kom 
saamstap.

Finansies vir Bouwildebees staproete:
Stapfooie inbetaal deur 6 persone: R1860 (6 Lede, waarvan 5 kom stap het.)
Stapfooie oorbetaal aan Jacana vir 6 persone:  R1800 (R300 per persoon)
Besprekingsfooie oorbetaal aan Jacana : R55
Brikette (twee 4Kg sakke en blits) : R83
Projek wins/(verlies) : (R78)

Kosibaai slenterstap 17-23 Augustus 2014:
 Ek sal die terugvoer nog finaliseer en bietjie later aanstuur. Vind solank 'n paar lusmaak/jaloermaak fotos aangeheg.

Webtuiste
Op die 'Aflaai' bladsy is al die vorige 
nuusbriewe ook gelaai. As jy dalk een 
gemis het, of verloor het, gaan laai 
gerus weer daar af. Sien gerus 
www.nomades.co.za . Enige 
voorstelle en veral insette, stappers 
wenke, stap-kos resepte ens sal  
werklik waardeer word van julle kant 
af. Dan kan ek dit ook plaas op die 
webtuiste en dit 'ons' webtuiste maak.

Baie dankie ook aan Erika Barnard wat  
die nuusbrief geproeflees en 
reggemaak het.

Stapgroete
Marius Stander.

Nuusbrief, Finansies & Webmeester. 
Epos: 

MariusStanderPTA@gmail.com
Sel :  083 305 6223


