
Nomades Voetslaanklub – Roete-terugvoer

Zongororo stapnaweek
Watervalonder, MP, 15 tot 17 Junie 2018.

Marius  Stander,  Norma  Grotius,  Marlie
Toerien; Fritz van Deventer, Wilna Moolman;
Jurie, Johan en Hannes van Staden; Dave en
Wilma  Hale;  Erna  Lubbinge  en  Elsabé
Düring stap saam. 12 siele.

Ons slaap in die Kononia groot huis, met sy eie binne-sitkamertjie en kombuis,
wat heel gerieflik was agv die koeler aande sodat ons daar kon gaan verder kuier
as dit koel raak om die buite-vuur. Daar is 5 kamers wat  3,2,2(dubbelbed)(en-
suite),  2(en-suite),  3  en  3 slaap op netjiese enkelbeddens met  beddegoed.  'n
Goed toegeruste kombuis met yskas, stoof, mikrogolfoond, ketel en eetgerei was
beskikbaar.

'n  Paar  jaar  gelede  was  Nomades  ook hier  en het  toe  in  die
Ubunto-huis, die gewone stappersverblyf gebly, met sy 6 klein
kamertjies met net 2 stapelbeddens in elk, slaapplek dus vir 24
stappers daar. Ubunto het egter geen sit/kuier kamer nie, en jy
kuier  maar  buite  om  die  vuur  en  dan  is  daar  die  oop
veldkombuis-afdak, wat wel nou ook ten volle toegerus is met
‘n yskas, mikrogolfoond, 3-plaatgasstoof, eet- en kook-gerei.

Vrydagmiddag kom die stappers so stuk-stuk aan na die sowat 240km vanaf Pretoria op die N4, deur 3 tolhekke van R36
(Diamond Hill), R69 (Middelburg) en R88 (Machado) elk.

Nadat party van ons sommer al dié'  middag entjies op die plaas geloop het en van die
interessante hoekies ondersoek het, verras Norma ons met heerlike pannekoeke. Sommer so
drie  panne gelyk  op die  stoof!   Elkeen  kry ten  minste  twee  van  dié  meesterstukke  as
poeding na die braai.  Heerlik! Baie dankie, Norma.
Die hoofspoorlyn na Maputo loop ook hier verby en meeste van
ons nogal  verras oor die  hoeveelheid treine wat daagliks hier
verbygaan ... maklik 4-5 per dag.  Om hoogte te verloor en die
helling te versag, loop die spoor in ‘n interessante sowat 350m
sirkel/lus op die plaas .  Het jy die trein gehoor?

Saterdagoggend na die gebruiklike groepsfoto begin ons om 8:00 met 'n stywe oppie op die bruin
roete, deur twee of drie klofies met interessante uitsigte op die treinspoor hier net onder ons en die
N4-snelweg ook net  doer onder.  Daar is  ook heelwat klipkrale,  as  mens mooi  daarvoor kyk op
Zongororo.  Mooi verskyndenheid van oop grasvelde en bome en klowe.  Die stroompies is maar
droog hierdie tyd van die jaar.  Dan sluit ons aan by die ou koetspad en is nou op die bruin/blou
roete.

Kamp (1300m) tot Koetspad (1400m)
= 100m hoogte-styging tot nou toe.
Jy sou ook direk vanaf die kant met
die ou koetspad direk op die blou roete kon op loop, wat heelwat
korter, maar aansienlik styler sou wees.

Dan styl op, nie net 'n gewone oppie nie, al teen die uitloper se 
neus op, om bo-op die plato te kom tot by die baken.  Dit was 
nog so ‘n 160m styging, maar nou is ons op ons hoogtepunt.  
Almal rus lekker op 'n rotskoppie en verwonder hulle eerstens 
daaraan dat hulle dit tot hier gemaak het en tweedens aan die ver
en mooi uitsig. Dan 'n entjie gelyk op die plato en toe die groot 
AF! Ons daal gly-gly en skuur-skuur en sit-sit die 140m af oor 'n
300m afstand – neem ons sowat ‘n uur!! Digte bosse, al dieper 
in die Marlothi Cabins-kloof in. Die stappaadjie sal bietjie 

aandag en toue moet kry om net teen die ergste skuinste af te help, nie net vir die stappers nie, maar ook om erosie teë te werk 
op die roete. Dit is egter 'n baie nuwe deel van die roete dié wat eers laasjaar (2017) bygevoeg is.



Nadat asems bietjie terug gekry is, stap/klim sommige 'n verdere paar honderd meter op in die kloof na die GROOT waterval 
teen die krans. Ook nie 'n maklike paadjie nie, skuins en nog baie nuut. Met tyd sal hy uitgeloop en makliker word – glo ons.  'n

Ware avontuur…

Dan 'n redelike maklike sowat 2km al af in die kloof en al langs die rivier. Mooi bosse en plek-plek 
sien mens ook die stroompie. En dan die bordjie “Touleer op”. Dit blyk toe darem 'n baie stewige 
staalleer te wees, maar om uit die kloof tot onder die krans-rand te kom styg ons weer OP met 
180m! Almal hyg en blaas en stap en rus, maar maak dit darem.  Die leer is nie so lank nie, 4, dalk 5
meter, en baie stewig, wat jou dan bo-op die krans bring. Die volgende 2km is 'n lekker rustige af, 
terug na die basiskamp. Elsa, die eienaar van Zongoro, se drie hondjies stap ook die hele pad saam, 
net by die staalleer dra drie van die manne die brakkies op. Die stap is wel net oor die 10km, maar 
die meeste van ons is eers na 16:00 tuis.
Skoon gekom, bietjie gerus en wonde gelek, en die aand weer heerlik om die vuurjie gebraai. Jurie 
bring marshmallows vir poeding. Lekker! Party van ons hoor weer die trein....

Sondag doen ons die heelwat korter en makliker Geel
rivierroete. Dit begin wel nou, nadat dit bietjie
verander is die laaste jaar of wat met 'n klein, ja regtig
'n klein oppie, maar dan grotendeels langs die rivier.
Oral langs die paadjie ook die mooiste aalwyne te sien.
Baie uniek aan dié roete is dat die draaipunt en ruspunt
bo-op die ou treinbrug, direk langs die nuwe treinbrug
is. 'n Entjie weer terug op jou spoor, en dan stap ons
binne-in die treinspoorlus, kyk bietjie spoorlyne, en
dan deur 'n tonneltjie onderdeur die spoor en ons is
terug by die kamp. Daar is 'n kroeg beskikbaar om ook
'n ietsie te koop.
Daar was 'n bietjie van 'n surplus op die fondse ge-in vir die stap en ons het bestanddele gekoop vir 
'n heerlike spek, eiers, worsies, brood, kaas, tamatie en sap ontbyt. Almal help om iets te doen en 

spoedig is als gaar en gereed om net te geniet. Met oorvol magies en stywe lywe is ons later die oggend op pad terug na 
Pretoria, nadat party van ons gou nog by die Krugerhofhuis/museum net skuins oorkant die pad gaan kyk het.

' n Heerlike naweek, maar geensins maklik nie, seker die langste 10km (8 ure) wat die meeste van ons nog gedoen het Saterdag.
Sondag 'n lekker ontspanne stappie van so net oor die 5.5km, wat ons rustig in 2 ure gestap het, met baie unieke plekke op die 
roete.
Bespreek direk by Zongororo. www.zongororo.co.za / info@Zongororo.co.za /  083 762 4100 of 078 577 2745. 
Daar is ook 3 luukser chalets vir paartjies of gesinne.

Finansies:
Uitgawes R4020
 Zongororo verblyf R3300
 Zongororo hout R 100
 4 sakke brikette
      en aanstekers R 120
 Ontbyt bestandele  R 500
Inkomste
 10xR310 + 3xR340   R4120
Projek Surplus : R100

Stapgroete
Marius Stander
MariusStanderPTA@gmail.com
vir Nomades Voetslaanklub.
Www.nomades.co.za     2018/07/09

Elsabé baie dankie vir die
proeflees en regmaak van

die terugvoer.

http://Www.zongororo.co.za/
http://Www.nomades.co.za/
mailto:MariusStanderPTA@gmail.com

