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Luiperds Kampnuus: 
 
Noord Kaap Wintertoer 
23 Junie 2018—7 Julie 2018 
 
Ons vertrek Saterdag 23 Junie 2018 vanaf 

Trichardt met ŉ pitstop in Meyerton ry verder en 
eet ons padkos by Kroonvaal Engen. Die middag 
in Virginia kamp opgelaan by Tikwe Lodge en toe 
die voertuie vol Brandstof gemaak. Daarna die 
rugby in die kroeg gaan kyk, baie teleurgesteld 
het ons gaan slaap want SA het verloor. 

Sondag 24 Junie 2018 na ŉ vinnige ontbyt en boe-
ke vat is ons verder oor Petrusville en die ou 
staalbrug na Koffiefontein. By Orania aangekom 
was ons baie verras om die mooi hout geboue by 
die park te sien. Peet en Willem het hulle waens 
teen mekaar opgeslaan sodat die tente ŉ groot 
saal vorm vir ŉ lekker kuier plek. (Dit sal die op-
slaan styl wees vir die res van die toer.)  

Maandag 25 Junie 2018 na koffie en beskuit het 
ons ŉ toer van Orania bespreek vir die volgende 
oggend. Ons is daarna weg om na die Van Der 
Kloof dam te gaan kyk. Die dam is baie mooi met 

seker die meeste visarende wat ons nog byme-
kaar gesien het. Met baie navrae oor die Woon-
wapark het ons daar uitgekom. Dit is baie hart-
seer om so mooi plek so verwaarloos te sien. 
(Die vrouens moes hang om die toilette te ge-
bruik). Ons het darem ŉ plek teen die water gekry 
waar ons ŉ lekker “cowboy” ontbyt kon maak. 

Terug by Orania het die 
vrouens die winkeltjies 
gaan verken en die mans 
die plaaslike Orania bier 
probeer het. (Dit is nogal 
lekker) Die aand het die 
vrouens vir ons lekker 
gekookte aandete ge-
maak. (Ai net jammer 
Elaine wou net kort-kort 
in Willem se woonwa in-
gaan, mens weet nie wat 

daar binne was nie). Ons is maar vroeg bed toe 
om van die koue te ontsnap. 

Dinsdag 26 Junie 2018 is ons toe op ŉ insiggewen-
de toer deur Orania wat ons meer vertel het van 
die geskiedenis van die dorp. Toe na Betsie Ver-
woerd se huis wat nou ŉ Monument is, en daar is 
vertel van Dr Verwoerd se moord, daar is ook vir 
ons vertel van die pad vorentoe vir Orania. Daar-

na is daar vinnig gehaak en ons die vat die pad 
na Hopetown met ŉ lekker Brunch by die Kambro 
padstal. Die laaste stuk pad van Britstown oor 

Vosburg na Carnarvon was 
sieldodend met die vol ma-
gies en die warm son langs 
die reguit pad. By Carnar-
von woonwapark aange-
kom kry ons, ons vriende 
Frans en Elsabe en Bennie 
en Annalien en daar was 

weer ŉ geskuif om die woonwaens reg te kry om 
die tente weer teen mekaar te kry sodat ons weer 
ŉ kuier plek kon maak om te kuier. Frans het vir 
ons ŉ lekker skaaptamatiebredie gemaak en al-
mal het lekker geëet. Daarna is almal weer bed 
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toe. Soos André sê “Slaap Almal Weer Agtuur”. 
Woensdag 27 Junie 2018. André en Vinkie maak 

vir ons die lekkerste omelette. (André mag maar 
omelette maak). Met vol magies vat Frans ons na 
die museum en om die Korbeel huisie (bordeel) 

te gaan kyk, daarna is ons die koppie uit vir ŉ 
mooi uitsig oor die dorp. Die middag is ons Lox-
ton toe waar ons ŉ bokmelk kaasfabriek besoek 
en alle kase geproe het, van hulle is nogal baie 
lekker. Ons het gaan koffie drink by die Rooi Gra-
naat en het daar van die kaas gekoop. Daarna 
het ons die huise en skoolbesoek waar die film 
Jakkalsdraai gemaak is. Terug by die kamp het 
Frans vir ons skaapstertjies as voorgereg gebraai 
en Bennie het vir ons Karoo skaaptjops en brood-
jies gebraai. (Hy kan mos nie stil sit nie) Toe 
weer vroeg bed toe. 

Donderdag 28 Junie 2018 begin die dag met ŉ ste-

wige maalvleis en pap ontbyt waaraan almal lek-
ker geëet het. Frans het ons die middag vir ŉ toer 
deur die wildkamp geneem. Ons kon ŉ paar mooi 
uitsigte oor die dorp en omgewing geniet saam 
met ŉ paar springbokke, gemsbokke en blesbok-

ke wat ons staan en toekyk het. 
Terug in die dorp het ons ŉ dran-
kie by die Blikkies bar gaan drink 
waar daar die oudste bierblikkies 
was wat van die 2de wêreld oor-
log dateer het. Die aand het 
Frans vir ons gebraaide snoek 
en patats voorgesit vir ete (dit in 

die hart van die Karoo). Ons het toe ŉ mini-
afsluiting gehou met die wat Willem en Bennie-
hulle die volgende oggend die toer verlaat om 
Kaap toe te gaan. Die vrouens het die snoek wat 
oorgebly het fyn gemaak en broodjies gemaak vir 
die volgende dag terwyl die mans begin kamp 
opslaan het, daarna is dit weer vroeg bed toe. 

Vrydag 29 Junie 2018 na boekevat en ŉ gegroet 
het ons die pad gevat. Op Williston het ons lekker 
koffie gedrink, waar Willem en Bennie-hulle Suid 
is en ons Noord gedraai het. Die Kenhardt omge-
wing was oortrek met die veldblomme blou, pers, 
liggeel, donker geel en wit dit was so mooi. By 

Augrabies is daar weer opgeslaan dat die waens 
ŉ kuier plek vorm teen die wind waarna ons na 
die valle gaan kyk het met die ligte aan. Die aand 
het ons oorskiet braai vleis en slaai geëet terwyl 
Peet en Elaine afval geëet het wat hulle gekoop 
het.  

Saterdag 30 Junie 2018 is ons vroeg op en het ŉ 
olie ontbyt soos André dit noem gemaak van ei-
ers, spek en worsies. Na boekevat is ons vinnig 
na die wynkelders toe voordat hulle toemaak. Die 

middag is ons 
die wildkamp 
in. Die natuur 
is meestal net 
klippe wat op 
verskillende 
maniere ver-
weer het. Ons 
is eerste teen 
die maan rots 
op om daar te 

gaan kyk daarna het ons toe ŉ paar springbok-

kies, gemsbokke en kameelperde gesien. Terug 
by die kamp het ons gaan kyk hoe die valle in die 
daglig lyk. Op pad terug kamp toe het ons ŉ dran-
kie by die Restaurant gaan drink wat ontaard het 
in ete by die restaurant. Die ete was baie lekker.  

Sondag 1 Julie 2018 na boekevat vat ons die 4 x 4 
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pad na Riemvasmaak. By Berg- en-Dal (Norbet 
van die voetspore span se restaurant) het ons 
baie lekker roosterkoeke met kerriemaalvleis en 
roosterkoeke met konfyt en kaas geëet saam 
heerlike moerkoffie. Ons is die kloof af na die 
warmwater bronne, maar dit was nie so indruk-
wekkend soos wat dit voorgehou is nie. Ons is 
toe weer met die slegte pad berg oor terug kamp 
toe, teen Vinkie se protes. Die aand is daar weer 
gebraai by die kamp waarna daar weer vroeg 
bed toe is. 

Maandag 2 Julie 2018 na opgeslaan en gebed ver-
trek ons Oranje Rus, naby Upington. ŉ Kamp met 

die mooiste ablusie geriewe wat ek nog gesien 
het. Daar het ons weer die waens teenmekaar 
opgeslaan om ŉ kuier plek te hê. Na ŉ lekker 
vleisbraai het ons weer vroeg ingekruip vir die 
koue. 

Dinsdag 3 Julie 2018 is ons vroeg weg Upington 
toe en so in die verbygaan Kanon Eiland se 
palmlaning en Sakkie se Arkie besoek. (Sakkie 
se Arkie is nie ŉ oord wat jy met groot waens 
aandurf nie). Ons is toe Mall toe vir ontbyt en die 
vrouens het natuurlik nie die inkopies agterweë 
gelaat nie. Die middag het ons die donkie mu-
seum besoek waarna ons die sonkragstasie be-
soek het. Daar kon ons nie ingaan nie maar het 
so naby gekom dat ons die spieëls en van die 
stoom kon sien. Die aand het Peet vir ons skaap-
ribbetjie gebraai waarna ons die tente opgeslaan 
het. Dit was ook goed so want die volgende og-
gend was alles spierwit en kliphard geryp. 

Woensdag 4 Julie 2018 ons is amper verkluim van 
die koue dit is -4 toe ons daar weg is Postmas-

burg toe. Daar het ons ŉ vriendin van Vinkie en 
André besoek en na ŉ vinnige koffie en koekies is 
ons verder Kimberley toe. Daar het ons by River-
side Caravan park (Ritchie) kamp opgeslaan Na 
die koue in Upington het ons besluit om net An-
dré se wa se sytent op te slaan sodat ons ŉ warm 
plekkie het om te sit. Die aand het ons die oor-
skiet vleis en slaai geëet. 

Donderdag 5 Julie 2018 is ons vroeg Mall toe waar 

ons ŉ lekker ontbyt geëet het. Die vrouens is 
weer op ŉ inkopietog terwyl André alles in die 
stryd gewerp het om ŉ nuwe foon te kry omdat 
syne die gees gegee het. Die middag het ons die 
Groot Gat besoek waar ons ŉ inligtingstoer mee-
gemaak het. Die aand het die vrouens vir ons 
lekker kos gekook, en is ons met vol magies bed 
toe. 

Vrydag 6 Julie 2018 het Vinkie vir ons lekker eier-
broodjies gemaak terwyl die ander vrouens die 

worsies vir ontbyt gaar gemaak het. Ons het vin-
nig opgeslaan en die pad gevat Bloemfontein toe 
waar ons by Reyneke Park opgeslaan het elkeen 
met sy eie ablusie blok. Die aand het ons lekker 
gebraai saam met Johan de Kok en sy metgesel, 
wat vir ons kom kuier het. Daar het ons ook die 
afsluiting van die toer gehou. Toe Johan-hulle 
gery het, is ons almal bed toe. 

Saterdag 7 Julie 2018 is ons vroeg die oggend 
daar weg vir 

die tog huis toe. By die Kroonvaal Engen het ons 
gestop vir ontbyt en is dit die laaste skof huis toe. 
By Trichardt waar ons begin het stop ons weer 
om tot siens te se na 3660 KM. 

Mag die volgende toer net so 
lekker soos hierdie een wees 

Chris en Sandra Labuchagne 


