
Nomades Roeteterugvoer.

Sediba Staproete
Memel. Vrystaat.
Sowat 310km vanaf Pretoria.
11-13 Oktober 2019. (Vry-Son).

(agter)  Piet  &  Ilizette  van
Immerzeel, Corrie  du  Preez,
Magda Grobler,  Jan du Preez,
Elsabe  During,  Glenn  Foord,
Charmaine  Foord,  Dave  Hale,
Renier  Botha,  Phrina
Oosthuizen,  Sanet  Hatting;
(voor)  Wilma  Hale,  Norma
Grotius, Jannes van Ryssen, Marius Stander.

Vrydag middag is Piet en Illizette al vroeg daar nadat Sediba die afsluiting
van hul  Natalse tyddeel  vakansie en Drakensberg-Tugela vakansie was.
Die res van ons daag almal Vrydagmiddag so stuk-stuk op.

Net verby Memel se twee afdraaie en dan oor die rivier,  so 1.5km aan en
dan regs af met die S871 (S27 40.740 E29 35.300), sowat 3.3 km aan en dan is
die  plaas/Sediba  se  afdraai  aan  die  linkerkant  met  'n  duidelike
padpredikant(S27 42.279 E29 35.649). Tussen die beeste deur, en dan 'n stylerige
stukke met 'n hoë middelmannetjie maar teen 'n rustige pas, doenbaar. Dus net sowat 6.5
km buite te dorp. Soek 'n boom of bos om jou motor onder/langs te parteer, en stap dan oor
die bruggie na die kamp (S27 41.877 E29 36.385). 
Die 'Sediba' basiskamp het drie slaaphuisies, 'Takbok', 'Ribbok' en 'Steenbok', enkelvetrek
en  ruim,  elk  met  tussen  9  en  11  enkelbedjies  en  stewige  matrasse  in.  Fagala  se
dokumentasie sê die kamp kan 36 slaap. 
Die kombuis/kuier area het 'n aantal sitplekke en groot tafel, meeste duidelik netjies met die
hand gemaak met bloekomhout, maar nie heeltemal so gemaklik nie. Die kombuis het 'n 4-
plaat stoof waarvan 3 werk, met 'n gas-vrieskas wat as yskas diens doen. Dan 'n heerlike
binne-braai-kaggel met meer as genoeg hout.
Die ablusie geboutjie het aan die mannekant twee toilette, twee storte sonder gordyne en
twee knap wasbakke. Die dameskant het 3 toilette, waarvan een nie werk nie, 3 storte met gordyne,
maar  een  sonder  'n  stortkop  en  3  wasbakke EN 'n taffeltjie.  Beide  kante het  meer  as genoeg
witgoud. Warm water  per  donkie in  die ablusie geriewe. Dit  lyk  my die mannekant  is  so bietjie
afgeskeep, ons wil ook 'n rakkie of tafeltjie hê! 
Bygesê in die  badkamer en ook in  die kamers is  'n hele klomp hake voorsien vir  handoeke of
baadjies ens.  Daar is 12V Led liggies in die kombuis/kuier-area, en in die' area asook die ablusie
en 2 van die drie slaap-huisies 220V gloeilampe via 'n omsetter wat saans aangeskakel word. Ons
het die gebruik daarvan net die Saterdag aand gehad tot die battery laat-aand papgeloop het. Daar is 'n mooi uitkyk-dek
voor die kuier-area wat uitkyk op die kloof en bergie hier voor ons. 'n Buite-braai/boma is in konstruksie.
Vrydag  middag  kom die  roete  bestuurders,  Elzabe en haar  dogter  Anika Roux ons  gou  besoek,  baie  vriendelik  en
behulpsaam om die enkele probleempies in die kamp te probeer regmaak.

Dit is volmaan en ons kuier nog bietjie buite op die dek, tot dit koel raak, en
ons intrek en by die binne-kaggel braai ons vleisies, en groentes in foeilie en
braaibroodjies  op  die  rooster.  Volmaan aan die  eenkant,  sondondergang
aan die anderkant en die kagel/braai braai-vuurtjie en al die heerlike reuke
daaromheen voor ons. Goeie geselsskap. Perfek!.  Die kombuis en binne-
kuierarea  is  maar  knap  vir  17  persone  met  elkeen  se  kosmandjies,
koelhouers  en  stoele,  maar  ons  pas  in.Saterdagoggend  7:30  na  die

gebruiklike groepsfoto, begin ons die dag1-stap. Amper dadelik die eerste van vele houtleertjies oor die heinings en dan
'n klein bultjie op, verby die 'Altaar' met sy twee mooi poeierkwassies daaronder. Die eerste van vele klein bruggies wat
oor  openinge  oor  klippe  span  maak  dit  besonders.  Ons  volg  vandag die  wit  voetspore.  Al  op  die  randjie  om  met

vergesigte daar onder op die landerye en die beeste wat rustig daar wy.
Dan 'n bietjie daal onder die kranse in. Oral intresante rotsoorhangetjies
en mini grotjies, een met o.a. 'n netjiese swaeltjienes in die dak.  Deur
die 'Dassieskeur' waar jouself maar moet dun maak en party moes maar
die dagsakkie afhaal  om deur te kom. Bietjie klim en klouter en klein
houtleertjies help oral om op of af en oor klippe en gapings te kom. Puik
uitgelegde staproete. Vermoedelik nog deur Discovery trails gebou n tyd
gelede.  Mooi  gedefinieerde  paadjies,  goedgemerk  met  hoofsaaklik
staalplate met die groot voetspoor op.  Dan skielik op die rand van die
krans die bordjie 'Oor en Weer', hoe nou, dan as mens mooi afkyk sien jy
die leertjies, staalpenne en kettings wat jou af en oor die gapende rotse



help. Mooi fokus en mooi vashou. Voetjie vir voetjie af met die' stewige dik hout lere. Deur nog 'n tonneltjie en dan aan.
Weer al onder die kranse stap. Tussen al die ouhout en oumansbaard. 

Baie varings en grasse. By 'n volgende oorhangetjie bietjie asemgeskep. Nêrens is die stappaadjie werklik baie steil nie,
mooi wyd, oop, stewig en gemaklik op die voete. Nog bruggies (sonder handreëlings) oor die wat nou stroompies is, maar
in reënseisoen sekerlik  riviere kan word. Nog 'n oorhang met 'n  mooi  watervalletjie en die groen mosse en varings
daaronder. Al deur die bosse. Dan 'Ommie Klip'. Nog 'n intresante affie, maar eers om 'n groot klip wat jou op die rand

van ' afgrond bring, langs die groot voëlnes met sy
takkies  en  donsveertjies  verby  en  dan  mooi
omdraai, vashou en afklim met die leer. Fyn-trap en
styf vashou. Nog 'n leer met 'n hout-reeling , oor die
rivier en op-en-af  oor  groot klippe waarin trappies
uitgekap  is.  Baie  netjies.  Dan  by  'n  mooi  klein
watervalletjies  so  1.5m  hoog,  met  'n  poeletjie
daaronder. Die voorste groep wag darm daar vir ons
middel en agter-stappers.  Bietjie  saam gekuier  en
dan val groepies-groepies weer die pad. Ek verwyl
nog 'n tydtjie met die voete in die verfrissende water
nadat ek  en  Norma 'n warm drinkdingetjie  uit  my
warmfles geniet. Weer oor 'n heining met 'n leertjie,
nie almal so maklik nie, aangesien van hulle nie 'n
op-staande paal het om bo-aan vas te hou nie. Nog
'n mooi poeletjie  sommer so langs die padjie met
die mooiste mosse en varings. Dan die groot droë plat grasvlakte aanvat tot teen die
hieningdraad,  'n
entjie daarteen en

terug  na  die  krans/kloof-kant  oor  die  vlakte  met  die
klipbakens op die vlakte. Oor die heiningdraad. Verby
vreemde rotsformasies en nog mini-oorhangetjies met
hul mooi vogtige 'tuintjies' daaronder en teen hul dakke.
Oor 'n bruggie met die 'Fairy Falls' watervalletjie so 'n paar meter stroom-op en 'n dier wat daar gesterf her. Plek-plek
klein enkel blommetjies sommer so in die rand van die paadjie.

Dan 'n punt waar baie van ons verby stap, waar dag twee se roete eindelik aangaan, maar
'ons kant van die bordjie is opgeroes en onleesbaar. Na 'n entjie aan en op dag twee se
stap, omdraai, die regte paadjie gekry, af met 'n leer en oor
'n brug. 'n Stapstok beland in die water daar onder, maar
word darm weer later met sy eienaar versoen. Af met nog 'n
leer en dan by die voet van die 'Alpha en Omega' waterval

en  poel.  Al  in  die  klofie  af  tussen  die
oorwegend  ouhout,  deur,  verby  nog
oorhange  en  die  stroompie  'n  paar  keer
kruis met die stewige bruggies. 
Oor die laaste groot hout-brug, oor nog so
drie  heiningkies  en  dan  is  die  kamp  hier
voor ons. So tussen 10 en 11 km vir die dag
gewees.   Ons  het  baie  rustig  gestap,
heelwat  gestop en gesit  en rondgekyk  en
fotos geneem, en so rondom 14:00 by die
kamp gewees. 



Party was egter voor ander daar... Sak af, skoene uit, stort en rustig raak. 
Piet en Jan sorg vannaand vir die braai en kuier-vuur. Na weereens 'n heerlike
braai en verskeidenheid van worse, vleis, broodjies, slaai en bykosse word alles
van  voedselverskaffers  en  vele  ander  onderwerpe  debateer  en  bespreek.
Niemand is seker  van die uitslag  of  wenner nie.  'n  Veerpyltjie  spel  word ook
gestop aangesien dit 'n gevaar vir die na-by-sittendes begin veroorsaak. 
Ander kuier sommer net. So rondom 21:00 is die meeste mense na hul kamers
om rustig te raak.

Sondagoggend na elkeen se kitspap of beskuit of eier-en-wors ontbyt begin ons weer 7:30 te stap. Die eerste entjie is
soos ons gister uitgestap het, tot by die geroeste bord waar ons regtig moet links opdraai. Aanvanglik plat en
dan 'n kort oppie tot bo-op die plato. Oor nog 'n heining
en dan by die 'Onse Dorpie' padprediikant sien ons die
uitgetrekte Memel en omgewing daar voor ons lê.

Dan  om  die  koppie,  oor  'n  paar  klipplate  waar  die
voorste groepie bietjie tyd wil  op maak en eers ander

dele van die berg verken, voordat hul weer op die regte paadjie
kom. Everdt raak ietwat haastig, want hy wil nie dat ons by die
kamp vir hom wag nie en gly en skeur ook sy broek. 'n Lekker
matige af dan tot by die rivier onder, oor die groot brug, oor die
heining-leertjies  en  tot  by  die  kamp.  'n  Goeie  Sondagoggend
stappie van sowat 5.5km. 

Nomades het bespreek via Fagalavoet wat R230 per persoon
per nag vra vir 15 persone. Drie persone het later direk by Fagala
bespreek en hul by ons aangesluit. Een persoon wat wel bespreek het kom nie saam nie.
Laat Nota : Net in die week kry ek Epos van Anvie Ventures dat hulle nou die roete ook bemark teen R190 per persoon per nag. Maak 
maar jou keuse waar jy wil bespreek volgende keer.

Finansies:
Uitgawes: R7080
  Fagala Voet : R230x2nagte x 15persone.
  Fagala Voet : R55 Besprekingsfooi.
  Brikette (4Kg x 4)@R25 + 2 pakkies aanstekers @R12.50 (Powerbuild) :
R125.00
Inkomste : R6240 + R1020 = R7260
  15 stappers @ (R480 per lid x 13) + (R510 per nie-lid x 2) : R 7200
Projek surplus : R180 (2.48%).9

Stapgroete
Marius Stander
Vir Nomades Voetslaanklub.
Sien Www.Nomades.co.za
 vir meer verslae soos die onder.
[Dokumente/Aflaai]
Epos: MariusStanderPTA@gmail.com
(2019/10/17)

 


