NOMADES voetslaanklub
Junie 2014 Nuusbrief en Roeteterugvoer
Goeiedag aan elkeen.
Paul Mulder het amptelik uitgetree uit as lid van Nomades, na 19
jaar en 170 stappe saam met die klub.
Hy het in Suid-Oos Asia grootgeword, in 4 kontinente gewoon en
was sowat 7 jaar o.a. in Nederland.
Ons glo ons sal hom nog by die klubaande sien.
Erika Barnard deel n paar gedagtes met ons.
“Fase 1:
1995: Met “gadgets” wat hoogte bo seespieël aandui, termometer ,
pedometer, hart monitor, stap Paul flink. Altyd heel voor. Rus min.
Doelgerig. Eerste by kamp. Gaan dadelik stort. Teen die tyd dat
ander stappers aankom, is storte gereed vir hulle. Hy is vars en
uitgerus. Sit en lees tydskrifte wat dikwels ver bo ons vuurmaakplek
is. Donkie is gestook. (ook saans was hy baie fluks met aansteek
van vuur).
Fase 2: Jare later verminder hy spoed by opdraandes. Stap met twee kieries. “Ja hardloop maar verby”’ is sy woorde as jy
verbygaan. Al die “gadgets” is steeds in werkende toestand. Indien een hiervan die gees gee, kry hy of gaan haal hy ‘n
nuwe een uit Amerika by sy seun. Net die beste is altyd beskikbaar.
Een van die vele insidente: gedurende 2002 stap ons die Kingdom Trail naby Middelburg. Paul slaap saam met vele ander
in vertrek waar o.a. kombuis ook is. ‘n Gat is onder deur die wasbak gebreek waar nuwe pype installeer moet word. Met
terugkoms is NET PAUL se besittings en kos oor vloer versprei. Bobbejane het deur gat gekruip, sy blou koelsakkie
oopgerits en die kos wat hulle nie geproe het nie, het hulle oor vloer versprei saam met van sy ander besittings!! So ‘n
verontwaardiging het ek nog nie weer aanskou nie! “Why pick on me?”
Paul stap sonder skeet of pyn of pil. Sonskerm, ja! ‘n Nederige mens. Twee doktorsgrade.Hy het in Leiden in Holland
studeer. Geologie. Doktorsgraad 1. Daarna in SA doen hy sy M. in Geologie en Fisika by Wits. Daarna weer na Holland vir
Doktorsgraad 2. Hy sou nooit spog daarmee nie, maar antwoord graag en baie interessant indien jy iets oor rotsformasies
of enige roetes wil weet. Vroeër jare het hy met sy werk daarlangs moes stap.
Staaltjies en insidente sal nog oor-en-oor vertel word oor al sy wedervaringe. Vroeë slaper. Vroeë opstaner. Intussen het
hy ook al uitgevind dat ‘n braaivleisie nie te versmaai is nie. (aanvanklik was hy ‘n semi-vegetariër) Hy “kuier” ook al van
vroegmiddag af saam met almal. (veral baie lekker as Jannes vir hom sowaar nog ‘n glas wyn aanbied toe hy al amper op
pad bed toe is.) Gelukkig was Erika daar om hom die trappies (moet daar nou juis DAARDIE aand lastige trappies kamer
toe wees??) op te vergesel tot by sy bed. Ai Jannes!!!
Dikwels was hy baie ontstoke wanneer een of ander familie-byeenkoms “interfere” met sy stapnaweek. ‘n Keer of wat was
hy lelik in moeilikheid as hy gerieflikheidshalwe “vergeet” het van die familie-byeenkoms. (alles was tog die moeite werd!)
Lewenslesse wat ons van hom geleer het:
1. Kyk na gewig.
2. Kyk na eetgewoontes.
3. Kry genoeg oefening.
4. Geniet elke aand ‘n knertsie.
Gedurende Maart 2014 het hy aan die swemkampioenskappe in Bloemfontein deelgeneem. Daar het hy SEWE goue
medaljes verwerf. Hy behaal tweede plek in wêreld met borsslag in sy ouderdomsgroep. Op 9 Oktober vanjaar sal hy 90
jaar oud wees. Hy gaan steeds elke tweede dag na die Health Club waar hy op die apparaat oefen en swem. Gaan ons sy
voorbeeld probeer volg??? Waarlik ‘n merkwaardige mens! Paul,
doe’ so voort!
Erika Barnard 2014/07/03”

Makweke 27 tot 29 Junie 2014. (Sowat 36Km Noord-Wes van
Nylstroom(Modimole) op die Vaalwater/Ellisras pad)
16 Siele het die roete meegemaak : Magda Grobler, Kobie
Venter, Corrie van Rensburg, Cornea Maree, Isabel Baatsen,
Norma Grotius, Frederik, Nicholene en JS van der Merwe,
Phrina Oosthuizen, Anna-Marie Lotter, Marius Stander, Janie
Steinmann, Jannes van Ryssen, Erika Barnard en Juan Buchner.
Ouderdomme het gewissel vanaf 28 tot 72.

Wat akkomodasie betref is daar ‘n 'kamer' blok met 3 kamers elk met sy eie ensuite stort/wasbak/toilet. Baie netjies,
behalwe dat die ensuite net 'n gordyn as deur het. Dit het somige mense sensitief gehad oor die 'klankies' se verspreiding.
Kamer een het 2 stapel- en 'n
enkel-bed. Kamer twee het ‘n
dubbel- en enkel-bed, Kamer 3 het
‘n dubbel- en enkel-bed.
Die hele kompleks het elektrisiteit,
ligte en warmwater. In die saalgebou, waar die groterige goed
toegeruste kombuis met stoof,
mikrogolfoond,
ketel,
ys
en
vrieskas(wat werk), eetgerei ens en
twee privaat sitplekkies en 'n stort
is, is ook plek vir ekstra persone op
los matrasse op die vloer. 10
persone het in die kamers
bespreek en 7 in die saal. Ons
verstaan die matrasse is as 'n
'bonus' aan ons beskikbaar gestel
(ons kon ons eie ook bring), maar
die wat voorsien was, was oud,
stukkend en redelik vuil. Meeste
van ons het op drie dun matrassies gelê en steeds die sement onder ons gevoel. Die matrasse op die beddens in die
kamers was van baie goeie kwaliteit en lekker dik. Dus as jy kom, en in die saal slaap,
bring verkieslik jou eie matrassie.
Vrydagmiddag kom Danie junior ons ontvang by die
kamp en bring nog die laaste van die nuwe breekgoed
en messegoed vir die kombuis asook die
vrywaringvorm wat amper jou hele lewensgeskiedenis
wil weet en jy teken ontrent alles weg. Almal skop nes
en begin kos regkry vir die braai die aand. Daar is toe
meer as genoeg kuier-hout beskikbaar wat Makwekwe
voorsien.
Saterdagoggend sowat 8:30 begin 15 van ons die Cristal Quartz roete (Groen en later Geel op die kaart,
maar geel voetjies gemerk op die roete, later kom groen kolle by). Dit begin lekker plat en is werklik baie
goed gemerk. Vanaf elke merker kan jy die volgende sien, soms net ‘n tree vorentoe of kant toe gee . Die
paadjie is ook hier mooi oop en sigbaar. Dan 'n stukkie op die jeep-pad wat jou redelik steil opneem en na
'n stukkie bos-padjie en deur ‘n heining kom ons by 'n groot indrukwekkende oorhang-grot en 'n entjie later
by die groot rots-poel en waterval. Nie baie water tans in die waterval nie, en die water ietwat koelerig vir
swem, maar meeste van ons verwyl 20 minute tot ‘n uur hier, aangesien dit die halfpadmerk (in kilometers)
is of sowat 3km van die 6.4km vir die dag. Daarna steil-steil op na die bo-kant van die waterval waar ook ‘n lekker
swempoel is, wat in die somer baie lekker kan wees. Oor die damwal en loop ‘n lussie na die uitkykpunt wat afkyk op die
waterval en rotspoel daaaaar onder. Die grootste deel van die groep volg daarna die regte roete met die geel voetspore op
in die klofie. Die 4 muskiteers neem egter dag 2 se terugkom roete en loop dit
'agteruit' met die merkers wat heeltyd 'agter op die bome en klippe gemerk is'
en tot groot verwarring lei. Hulle het darem wel later die middag die kamp
gehaal. Die wat die regte geel voetspore gevolg het, het die klofie opgeloop,
weereens heeltyd opdraande en sig-sag oor die droë lopie, dan nog styg en
oor die koppie. Tot hier was die paadjie oral nog
heel duidelik gewees. Van hier af is dit steeds
baie goed gemerk, maar daar is nie meer veel
van ‘n paadjie nie, klip op en klip af merker tot
merker. Oor die kop en af in die weer-‘n-droë
lopie ander kant af. Verby twee groot
klipdamwalle en af met ‘n indrukwekkende 40trappie-staal trap. Dan nog 'n paar honderd meter en jy is by die kamp. Die opgebreekte
groep het so vanaf 13:00 to so laat as 17:30 by die kamp aangekom. Party meer moeg as
ander, veral die agteraf, skuus, die wat dag twee se roete vandag agteruit geloop het. Almal
stort. Party kry Pilatus rek-en-strek oefeninge en ander ontspan net eers.
Vuur gemaak en lekker gekuier en gebraai. JS het weer sy heerlike roosterkoeke gemaak
en almal geniet die saam-kuier-en draak-steek-met-mekaar om die 'Vuurvrou' se vuur wat sy
met haar 'vroeteltool' so mooi versorg, tot sy uittree uit die pos en ook bed toe keer.
Sondagoggend begin die groep wat nou aansienlik kleiner is die 'rooi-op-die-kaart'-Panorama roete. Die merkers is egter
steeds geel 'strepe en kolle'. Party verkies om bietjie wonde te lek en ander verkies om net rustig by die kamp te ontspan.
Ons begin nou loop soos die 4 muskiteers gister afgekom het. 'n Stywe opdraand van sowat 250m hoogte tot op die

koppie. Van die kant baie makliker aangesien die merkers aan
die regte kan van die bome gemerk is en die paadjie is ook
weer heel duidelik tot byna bo-op die koppie.
Dan raak die paadjie bietjie weg, maar die merkers steeds heel
duidelik. Van hier kan jy die hele omgewing met sy mooi koppies
en klowe en die perskeboorde onder op die platter gedeelte
mooi bekyk. Dan af na die bo-kant van die waterval en damwal
waar ons gister afgedraai het. Steil af waar ons gister op is tot
weer by die rotspoel en dan dieselfde paadjie terug na die
kamp. Drie van die groep besluit egter die Jeep-pad moet ook
mos by die kamp uitkom en mis aspris die afdraaipaadjie bos-in
na die kamp. Toe nie. Die Jeeppad gaan teerpad toe. Met 'n
klein ompaadjie (tipies was die kortpad weer die langpad), is die
drie ook veilig terug by die kamp rondom 12:00.
Sondagoggend laat nadat almal mekaar mooi gegroet het by die
kamp en gery het,
ontmoet almal mekaar (sonder om vooraf te beplan), so stuk-stuk by die
Geluksfontein bokmelkplaas-padstal en eetplekkie op pad terug Nylstroom toe.
Somige geniet hier wildvleis jaffels en ander Bokmelkkaaskoek en iets te drinke.
Toe weer finaal groet en oppad terug na Pretoria.
Dit was 'n moeilike 6.4 en 6km (volgens die gegewe kaart wat net somige
persone saamgedra het), maar dit het die meeste van ons redelik mislei, met die
klipperige terrein en kwaai helling, was dit verseker nie een van die klub se
maklikste stappe nie. Maar in totaal 'n baie mooi omgewing, goeie akkomodasie
en fasiliteite en redelik naby aan Pretoria.
Van ons stappers het die volgende per geleentheid gesê so om die kampvuur. Ter wille van 'karakter-beskerming' word die
sprekers se name nie genoem nie.















"Ek het 'n doring in my waterwerke gehad en wou privaat wees. Dit het gekrap en gejuk"
"Kom ons leer 'n paar Pilatus oefeninge" – Strekoefenige na die stap.
"Hier is die slappe wat ek wou hê","Sy het 'n Vroeteltool","Hy het n lang wors", alles na aaleiding van
braaivleis en braaigereedskap.
"Dit was strepies, toe kolletjies, ek dog dit is voëlent" (Na aanleiding van die roete merkers op die bome)
"Daar was 'n skeuring tussen die partye, hout is R6 op die pad uit, R10 in Nylstroom en R20 in Pretoria"
"Die Vuurvrou gaan haarself onthef van haar pos"(gesê deur die dame wat die vuur so lekker gestook het Saterdagaand).
"Sy is 'n Vurige meisie"
"By jou is ek Windmakerig en gasvry"
"Hy is kaste toe, of dit nou rakke toe"
"Daar is nie 'n kat se kans nie"
"Ek dink die plooie bedek nou alles"
"Ek wil graag op my boude daar afskaats"
" 'Kurt' klink vir my soos een of ander koekmengsel"

Dan het Danie junior, die roetebestuur ook vir ons die kompliment gegee dat 'Hikers het Etiket.', na
aanleiding van sy ervaring met ander groepe wat ook op die plaas kom kuier het vir o.a. spanbou
naweke, waarvan heelwat staatsinstellings was, wat maar wild was.
Die roete is oop vanaf November 2013. Sien ook http://www.makwekwe.co.za/ vir meer inligting. Ons het bespreek via
Anvie Ventures (http://www.anvieventures.co.za/makwekwe.html).
Makweke Roete Finansies
Inbetalings:
Roetefooie ontvang van 17 stappers,
10 in kamers en 7 in saal, 2 nie-lede
Uitbetalings:
Roetefooie oorbetaal aan Anvie Ventures :
R3870
Kamers x 10 persone @ R270
R2700
Saal x 7 persone @ R160
R1120
Besprekingsfooi
R 50
Charcole 4 sakke(R157),Hout(R15),Blitz(R12): R 184

Volgende Stappe:
18-20 Julie: Kranskloof/Barrets
27-31 Julie: Walvis

R4050
R4054

9-10 Augustus: Blou Wildebees
17-23 Augustus: Kosibaai (vol)
19-21 September: Bokkraal Waterval
17-19 Oktober: Windybrow
21-23 November: Nylsvley-Hamerkopgroepskamp
6 Desember: Klub Afsluiting
12-14 Desember: Thaba Phaswa
Webtuiste
Besoek gerus www.Nomades.co.za vir die
nuutste jaarprogram en jy kan ook deur jou
rekenaar-muis ‘n oomblik oor ‘n roetenaam te hou,
sien wie het saamgestap op 'n stap en soms bietjie
meer inligting. Deur op ‘n naam te kliek in die
meeste gevalle word jy ook geneem na die roete se
webtuiste, of 'n webtuiste waar die roete bespreek
word.
Voetslaan Magalies:

Besoek ook gerus Voetslaan Magalies se webtuiste by www.magalieshiking.co.za

Junie Maand het Jaco Joubert gesels oor 'n dag in die lewe van 'n veldwagter.
Baie dankie ook aan Silvia vir die proeflees en redigering van die nuusbrief, Erika vir haar bydrae en aan elke Makwekwe
stapper waarsonder die stap nie sou moontlik wees of so lekker sou wees nie.
Vriendelike Stapgroete
Marius Stander,
Nomades Voetslaanklub
www.nomades.co.za , MariusStanderPTA@gmail.com

