
Nomades nuusbrief en roete terugvoer. 
Julie 2014 

 

Roete Besprekings: 

As jy wil bespreek of besprekings wil verander of kanseleer, kontak asb vir Wilna (moolmanw@dwa.gov.za). 

Sy hou die besprekings lyste by haar. Ek hanteer die finansies en moet weet as jy inbetaal het. 

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. Dit neem baie tyd in beslag om dan weer almal te 

kontak, gelde te ontvang en oor te betaal(as daar nog plek sou wees) en ry-reelings te verander.  

Stuur asb u betalingsbewys aan my, Marius by 'MariusStanderPTA@gmail.com' of SMS 083 305 6223 

 
 
Roete terugvoer :  KRANSKLOOF.  18-20 Julie 2014. 
Jannes van Ryssen, Anna-Marie Lotter, 
Amelia Kuhn, Vicky Oosthuizen, Carlene & 
Carmen Joubert, Phrina Oosthuizen, 
Mariette Naude, Norma Grotius en Marius 
Stander stap saam. 10 siele in totaal. 
Twee persone het die vorige naweek 
opgedaag, en toe was ons nie daar nie, 
een van die twee het darm die naweek 
'Weer' gekom. Die twee dames het toe 
maar die Vrydag aand by Buffelspoort 
deurgebring. Ons noem maar nie name 
nie. 
 
Hierdie basiskamp roete met twee dagsirkels is tussen Hartbeespoortdam en 
Rustenburg geleë teen die hange van Magaliesberg, ons het verby ATKV 
Buffelspoort, Oramba, Kumbagana(Eagle Cove), Sparking water hotel en Magalies 
Canopy tours gery. Sowat 120Km vanaf Pretoria. 
 

Die roeteinstruksies was presies, 1.5km na die Sparkling water 
hotel, wat van daar af grondpad is, kry jy plot R35 aan die 
regterkant. By 'ontvangs', die eienaars se plot,  meld jy aan en ons 
het met Ronnie Bartlett se seun gesels. Hy verduidelik aan ons dat 
ons net oor die pad moet ry na die basiskamp en in by die swart 
hek. So 400m en jy is daar. Ons was eers skepties oor die kamp, 

nadat ons 'Ontvangs' gesien het, maar almal was baie veras met hoe netjies en 
skoon die hele kamp was, en duidelik was die hele werf vars gevee. 'n Basiese kamp sonder foefies. Geen elektrisiteit 
nie. Warm water word voorsien aan die twee storte mbv. die donkie wat ons moes stook. Daar was heeltemal genoeg 
hout voorsien vir die' doel. Ons moes net self die hout nader sleep en die donkie stook. Almal het gehelp. Twee 
spoeltoilette en 'n enkel buite wasbak rond die ablusie geriewe af. Daar is selfs kershouers in die storte en toilette en 
hake en een bankie vir jou handdoek en klere in die storte. 
 
Die kombuis area bestaan uit 'n netjiese geboude afdak met heelwat werkoppervlak 
en 'n 2-plaat gasstofie. Die was-bak staan so 'n bietjie eenkant. Dan die 4 
tafel/bank-kombinasies wat sowat 6 persone elk kan sit en die kuier-vuur area nog 
'n paar hoë trappies af. Twee mobiele roosters word voorsien vir braai. 
Slaapfasiliteite is 10 stapelbeddens in een groot hout-muur-slaapsaal met heelwat 
ventilasie tussen die houtjies deur, veral in die aande. Lekker dik stewige matrasse 
met oortreksels. Alles baie skoon en netjies. 
 
Vrydagaand lekker om 'n groot kuier-vuur gesit en kuier en skerts met mekaar na 
ons heerlik gebraai het. Almal  het gewoond geraak om die hoë trappies tussen die 
terasse op te loop in die donker na die kombuis afdakkie en weer af na die vure. 

 
Saterdag-oggend 8:00 vat ons die pad. Jannes agter om te sorg dat niemand 
weg raak nie. Hy onderneem om dit ‘pos’ vol te hou solank ons nie ‘strompel nie’ 
Ons neem vandag die blou 'Frithia' roete. (Dit is 'n klein vetplantjie wat in die 
droë maande, sy koppie wegtrek en onder die grond wegkruip en die somer 
uitswel, koppie uitsteek en klein pers of wit blommetjies maak). 



 
Na 'n steil klipperige begin, raak die paadjie se oppervlak beter, dan oor die 2-stomp 
bruggie (foto bo), waar almal versigtig oor is. Dan begin ons die mooi 'ronde' aalwyne 
te sien wat nou goed in blom is. Dan die 'Snelweg', 'n lekker breë oop 
paadjie wat ons opneem na amper bo-op die Magaliesberg kruin. 
Amper weg-en-om gewaai deur die Ys-Koue-windjie die eerste uur of 
wat, maar later bedaar die windjie darm en ons rus tussen die 
rotsformasies in die eerste klipbank. 'n Entjie oor die kruin-vlakte en 
dan begin ons af te beweeg in die klofie af, deur die 'Varing woud' en 
die 'mure' van die kloof raak al hoe hoër en dieper en die 

rotsformasies intresanter. Nie baie water nie, maar steeds mooi. In reënseisoen sal dit verseker baie mooi 
wees hier in die kloof met die varings en al die water en swempoele, maar plek-plek sal dit ook die stap 
baie moeiliker of gladder maak. Oral teen die hange is ook die intresantste vye-wortels wat teen die rotse 
afgroei. Met nog een van ons stoppe/rus-sessies in die kloof, sien die dames allerhande 'beelde en 
gesigte' in die rotsmuur. Ek weet of ek net te moeg was om dit dit raak te sien of hulle so moeg was 'dat  

hulle gesigte gesien het nie. 
Dan verby die 'wortel gordyn', 'n massa 
masiewe wortels waarin ons verberg 
geraak het. Soos ons dan ook laer in die 
kloof afbeweeg, raak die water meer, wat 
dit ook nog mooier maak. Meer varing en 
meer mosse. Die laaste hindernissie net 
voordat ons uit die kloof STYG, was nogal 
uitdagend, of skoene uitrek en deur 'n 
poel yskoue water, of skuins-skuins teen 
die rotsmuur afbalanseer op 'n nou lysie. 

Styl op en dan is ons weer op die grasvlakte. Die roete merkers is puik en die 
paadjies baie mooi oopgesny en versorg. Dan oor 'n klein bruggie wat mens sal 
moet gebruik as die' stroompie meer water het. Net hierna sien ons die beginpunt 
van die 'Canopy tours' se kabels en platvorms. Ons verwyl hier weer bietjie tyd en 
kyk hoe die 'glyers' hulle ding doen. Deur nog 'n klein woudjie, 'n entjie af met 'n motorpaadjie en dan is ons sowat 8.6Km 
later terug by die kamp. Wat 'n lekker stap en 'n lekker groep.  
Donkie gestook en lekker warm gestort. Die res van middag rustig verkeer voordat ons die aand weer gebraai het. 
 
Sondag oggend rondom 8:00 weer die pad gevat. Vandag die 8.4Km geel Moepel 
roete gevolg. Later al op die rand van die kloof geloop waar die eerste paar glye 
en platvorms van die 'MagaliesCanopy tours' is. Af in die kloof en ontspan 'n klein  

oase met 'n watervalletjie waar ons heerlik water gedrink het. 
Dan STEIL af in die kloof in, onder weer asem geskep in die 
skadu van die groot kloof, dan Steil OP en OP deur 'n kort, 
maar steil klofie om weer die son te kan sien. In die somer 
moet die' stukkie 'n paradys wees, maar tog ook moeilik!. 
 Oor die klippe, gly-gly op teen die los grond, aanskou die 
rots-mure en masiewe bome en waterstroompies en poele. 
Dan 'n kort staal leertjie en Nee, nog nie bo nie. Oor nog 'n 

paar klippe en skuinstes en Nou is ons uit die kloof op die grasvlakte. 'n Wye draai 
gaan maak op die kruin-plato en net hier het ons die spoor so 'n bietjie kwyt geraak en bietjie merkers gesoek, redelik gou 

weer gekry, af in dieselfde klofie as die vorige dag, maar baie gou uitgedraai en weer 
op die gras-vlakte te loop. 
<<< Partye het nog energie gehad om klippe omhoog te hou. Deur nog 'n klein klofie, 
waar daar spesifiek 'n swempoel is, wat in die somer benut moet word, verby 
houtbankies langs die paadjie, en af tot by die kamp. Party brawes stort gou in die 
water wat nie meer baie warm is nie, ander besluit almal ruik dieselfde en klim 
sommer so vuil in die motors om 
die entjie terug te ry na Pretoria. 
 
Wat 'n Lekker naweek. Ek sal 
graag as dit groen is weer hier wil 

stap en baie tyd begroot vir swem in die klowe. 'n Baie basiese kamp, 
maar baie netjies, 'n staproete met lekker verskeidenheid gelykstap, 
gras-vlakte, op en af, klippe en klowe. 
Wat ‘n besondere naweek.  Almal het lekker saamgekuier, saam 
gehelp in die kamp, saam begin stap en saam gekuier, en sowaat 
saam ge-eindig by die kamp. Dis hoe dit moet wees!. 
 
Van die 'Wyshede wat kwytgeraak is tydens die Kranskloof stappie 
was onder andere die volgende: 
"Nou het ons 'n Highway met 'n effense dwarswind." (Dag1 stap, wye 



pad, Baie Wind). 
"Solank daar nie strompelaars voor my is is nie, sal 
ek agter sweep." 
"As ons nie Vandag windverwaai is nie, sal ons nooit 
wees nie." 
"Ek gaan 'n bietjie hier agter die boom staan." 
(Privaat) 
"Soos watter deel van 'n man lyk hierdie klip?" 
"Daar lê iets en niksdoen nie" ('n stuk hout wat nie 
brand nie)" 
"Koue skouer en warm tong" (Ons praat nie uit nie!)" 
"Die ou klomp koeie is nie in 'n akkomoderende bui 
nie." (Daar was beeste op die plaas  langs-aan). 
"I think we looking at a generation gap" 
"Al wat organies beteken is, dat jy meer betaal" 
"So jy gaan soos 'n vark proe as iemand jou eet?" 
"Wat maak somige non-normaal?" 
 
VOSA – Kompetiesie. 
Sommige van julle het al gesien by party staproetes, o.a. Mount Komati en Groenkoof kon jy deur 'n terugvoer vorm in te 
vul, pryse wen by VOSA (Voetslaan Organisasie van Suid-Afrika. Wilna het R2000 gewen met die trekking en Christo 
R1000. Baie geluk en geniet die geldjie. Onthou julle vriende ;-). Sien ook http://www.hosavosa.co.za vir meer oor VOSA. 
Die foto hierbo is van Albert Bossert en die wenners. 
 
Terugvoer Vorms. 
 'n Groot dankie aan elkeen wat tyd spandeer het om die vormpies in te vul en terug te stuur. Dit gee tog 'n goeie gevoel 
van die dokumentasie, kamp en roete oor die algemeen as meer as een persoon se menings gekombineer word. Ek sal 
nog daaraan werk om dit meer leesbaar en 'vriendelik' op die oog te maak. Ek stuur dit ook aan die roete-bestuurders. 
 
Terugvoer vorm resultate : Makwekwe 27-27 Junie. 
Drie Makwekwe stappers het die vorm voltooi en die resultaat is as volg. (100% is goed). 
Dokumentasie voorverskaf : Kamp/Akkomodasie(95%), Roete-beskrywing (80%), Padaanwysings: (100%) 
Notas: "Roete was uitstekend gemerk, behalwe dag 2 se laaste deel, maar kamp was toe al sigbaar.", "Afstande was nie korrek nie", 
"Afstande was heeltemal verkeerd op dokumentasie, kaart was reg" 
 
Kampterein - Basiskamp, Beide aande daar geslaap. 
 Akkomodasie-dokumentasie (90%), Kombuis/kookgeriewe-Dokumentasie (90%), Ablusie-dokumentasie:(90%) 
 Akkomodasie(86%),   Nota: "Persone wat in Saal geslaap het, het geweet hulle gaan op grond slaap en het 1/2 prys 
betaal.",”Matrassies was baie dun en vuil(in saal). Moet dan eerder nie sê daar is matrasse nie, maar bring jou eie”. 
 Kombuis/kookgeriewe (86%) "Nuwe breekgoed, mikrogolfoond" 
 Ablusie (90%)  "Geen prop was weg/verstop/stukkend nie.  Braai/Kampvuur/Kuier Area : (85%), Algemene kamp indrukke : (95%) 
 
Staproete 
 Kaart ontvang : Ja, “Per Epos”, Nee "Was nie by vergedaering nie." 
 Kaart 'n weerspieeling van werkliheid/nuttig :Ja(90%) 
 Het jy die kaart saamgedra : Nee,Ja.  
Terein algemene indruk (85%). Ongereptheid : (90%) 
 
Stapdag1: Gestap:Ja, Voldoende gemerk:Ja."Uitstekend gemerk","Baie goed gemerk", 
 Paadjies toegangklik/oop:Ja  "Nie oral nie" 
 Moeilikheidsgraad:”Aanvanlkik maklik en dan nogal moeilik.”,"Uitdagend". (8/10) 
Veiligheidsgevoel: (8/10), voldoende hulpmiddels. "Ja." 
Hoogtepunt : "Tuiskoms!","Natuur oor die hele roete mooi. 
Laagtepunt : "Niks","Los klippe" 
 
Stapdag2: Gestap:Ja. Voldoende gemerk:Ja Paadjies toeganklik/oop: Nee "Laaste deel nie gemerk, maar mens kon nie verdwaal nie, 
naby hut","Aan die einde nie so duidelik nie, maar oor die algemeen goed". 
Moelikheidsgraag: “Inspannend”,”Gemiddeld” (7/10). Veiligheid gevoel/hulpmiddels 7/10) "Kon toue/vashou op skuinste voorsien" 
Hoogtepunt : "Die Waterval en Rotspoel.","Die goeie geselsskap" 
Laagtepunt : "Los klippe" 
 
Algemeen: Sal jy weer stap : J,J,J Sal jy die roete aanbeveel : J,J,J 
Was jy fiks genoeg : J,J,J Sal jy die roete in n ander tyd van jaar weer wil stap: J, "Winter, miskien Lente.","Te warm in Somer","Laat 
somer as dit groen en ek kan swem" 
Stapfooie: Billik,Billik,Billik. Roete organisasie deur klub: 8,9,10/10 
Algenene nota:  
"Niks het geirriteer nie. Ons het begin bekommerd raak oor stappers wat uiters stadig gestap het en baie laat (bykans donker) 
teruggekom het","Was baie lekker vir my"."Baie klipperig, maar baie mooi" 
 
Terugvoer vorm resultate : Kranskloof (18-20 julie) 
Dokumentasie voorverskaf:Kamp/Akkomodasie(55%), Roete/terein-beskrywing (6-%), Padaanwysings: 100% 
Notas: "Roete eienaar het geen dokumentasie voorsien nie, 3de party info en resensies het gate ingevul" 



Kampterein - Kranskloof basiskamp, Beide aande daar geslaap. 
 Akkomodasie-dokumentasie (70%), Kombuis/kookgeriewe-Dokumentasie (70%) “(soos belowe. Hoewel power)” 
 Akkomodasie-(80%) "Slaapsaal donker, toegang tot boonste bed kan moeilik wees","Hout mure het baie 'ventilasie', kan dalk meer dig 
gemaak word" 
 Kombuis/kookgeriewe (45%) "Dit was minimaal, maar ons is gewaarsku.","Gasstoof en kouewater wasbak het gewerk" 
 Ablusie (70%) "meer hake om klere op te hang/kon hout by donkie gelos het","Dankie vir bankie in stort en kershouers in storte en 
ablusie" 
 Algemene kamp indrukke : (80%) "Mooi skoon en netjies, trappe soms hoog". 
Staproete: Kaart ontvang : Nee 
Terein algemene indruk (90%)." Baie skoon en netjies" Ongereptheid : 90% 
 
Stapdag1: Gestap:Ja. Voldoende gemerk:Ja. Paadjies toegangklik/oop:Ja, Moeilikheidsgraad: "Matig tot moeilik","Matig". 7/10 
Veiligheidsgevoel: 7/10, Voldoende hulpmiddels. "Stappers moes soms gehelp word op moeilike plekke","Toue of kettings hier daar op 
steiltes sou gehelp het" 
Hoogtepunt : "Stap deur kloof","Rotsformasies!!!" 
Laagtepunt : "Ons kon nie tot op kruin stap nie, die plaas is 'afgesny" 
 
Stapdag2: Gestap:Ja.  Voldoende gemerk:Ja Paadjies toeganklik/oop: 50% "Een stuk op kruin was swak gemerk en het 
stappers verdwaal" 
Moelikheidsgraag: "Matig tot Moeilik" (7.5/10). Veiligheid gevoel/hulpmiddels 55% "Toue of kabels sou teen steilte na kloof 
gehelp het" 
Hoogtepunt : "Stap deur kloof","Nog klipformasies, intresante woudjies en die Klowe!" 
Laagtepunt : "Verdwaal","Swak gemerk op krui-deel" 
 
Algemeen: Sal jy weer stap : Ja. Sal jy die roete aanbeveel : Ja 
Was jy fiks genoeg : Ja. Sal jy die roete in n ander tyd van jaar weer wil stap: Nee,Ja "As daar water in om in te swem" 
Stapfooie: Goedkoop. Roete organisasie deur klub: 10/10 
Algenene nota: "Maak seker dat daar nie strompelaats is nie","Die Perfekte stap, Geen stories of nukke nie, net lekker saamgestap. 
Seker die eerste keer in die klub se geskiedenis dat die groep saam begin, saam gestap, saam gekuier en saam geeindig het elke dag" 
 
 

Die Pligte en verantwoordelikhede van elke stapper in die Nomades voetslaanklub. 
Op 'n bestuurs vergadering het ons onlangs bepaal wat is die verantwoordelikhede van ELKE stapper (bestuur en stapleiers ingesluit) 
Onder andere die volgende: 

� Moet sorg dat jy die inligting oor die roete gelees het.(soos gewoonlik per epos aan almal gestuur). 
� Moet sorg dat jy 'n uitdruk van die roete-kaart by jou het.(waar 

beskikbaar). 
� Moet sorg dat jy die voetspore volg en nie op iemand anders 

staatmaak nie. 
� Jy moet fiks genoeg wees om te kan stap. 
� Jy moet genoeg water op die roete saamneem. 
� Jy moet besef dat jy in 'n groep van 15-20 mense stap met veskillende 

persoonlikhede. 
� Jy moet sorg vir jou eie veiligheid. (Vra dat iemand saam met jou stap 

as jy sukkel). 
� Sorg vir jou eie noodhulp toerusting. 

 
Die verantwoordelikhede van die toerleier in die Nomades voetslaanklub is: 

� Moet leiding neem indien daar 'n krisis (ernstige besering) is. 
� Het die finale besluit indien die groep nie 'n besluit kan neem nie. 
� Moet die tyd bepaal, met insette van die groep, hoe laat die groep stap 

en braai. 

Webtuiste 
Nomades se webtuiste is opgedateer. Almal wat Kranskloof en Walvis gestap het se name is opgedateer op die 
jaarprogram. 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. 
 
Volgende maand se nuusbrief gaan 
lekker vol wees.  
Daarin sal jy terugvoer kan lees oor 
Walvis, Blou Wildebees EN ons Kosibaai 
stap. Net solank 'n lusmakertjie, een van 
Piet se foto's van die Walvis.   
 
Stapgroete 

Marius Stander.Marius Stander.Marius Stander.Marius Stander.    
Nuusbrief, Finansies & Webmeester.  
Epos:  

MariusStanderPTA@gmail.com 

Sel :  083 305 6223 


