
TRANSBAVIAANS: 2011 

Na maande se voorbereiding het die tyd vir die Transbaviaans fiets wedren aangebreek.   Alhoewel 

ons dit verlede jaar gery het was daar maar „n bekommernis oor dit wat voorlê.  Die wegspring is om 

10h00 Saterdagoggend in Willowmore en ons het tyd tot Sondag oggend 10h00 om klaar te maak in 

Jefferiesbaai, „n afstand van 230 km deur die Baviaanskloof.    Ons kyk na die kaart en profiel, en 

beskrywings soos “mother of all climbs”, “the mine shaft” en “never ender” spook weer by ons.  E-pos 

nuus is dat die pad plek-plek baie verspoel het en rivier kruisings so knieë diep is, maar nog 

begaanbaar is vir 4X4 voertuie en berg-fietse.   Ons besef dit gaan die jaar bietjie moeiliker wees. 

Dit is Dinsdag, „n vakansie dag, Donkerdag vertrek ons na Willowmore.   Ons kry weer „n e-pos 

boodskap van die Transbaviaans organiseerders.   Slegte nuus, a.g.v.  baie reën is rivier kruisings so 

1 1/2m diep.  Parkeraad het die roete gesluit.   „n Alternatiewe roete is geïdentifiseer, die groot rivier 

roete.   Ons bestudeer die roete kaart en profiel.   Dit lyk maar baie dieselfde en die organiseerder  

verseker ons dit is nie „n makliker roete nie. 

Vrydag kom ons aan in Willowmore.    Eerste op die program is om die span te registreer.   Ons kry 

die span nommers asook houers vir uitrusting op sekere van die nagaan punte (checkpoints).     

Vroegaand moet ons die voorligting bywoon oor die 

wedren.   Hulle wys ons „n video oor die roete.   Dit lyk 

maar rof en daar is ook „n rivier kruising op die roete, 

20m lank en knieë diep.   Ons stap terug na ons 

kamers, baie ongemaklik oor die roete met nog baie 

vrae onbeantwoord.   Die opmerking deur die 

organiseerders dat as jy val in die bergpasse, val asb 

net in die pad anders kan ons jou dalk nie kry nie, 

kalmeer nie eintlik ons gemoedere nie.  Die res van 

die aand word gespandeer om ons fietse en uitrusting 

reg te kry en uitrusting houers vir nagaan punt 2 en 3 

te pak.     

Saterdag oggend na ontbyt is dit tyd om te vertrek na die wegspring.   Daar is maar „n koue windjie 

wat waai.   Ons hoop dit sal warmer wees as ons om 10h00 wegspring.   Die tyd breek aan en ons 

spring weg om 10h00.   Die eerste 15 km van die roete ken ons, dit is dieselfde as die vorige jaar.   

Die eerste 30 km klim ons hoofsaaklik.   Die wind is koud en maak dinge nie makliker nie.   So op 15 

km draai ons links, dit lyk na reën en „n paar drupels val.   Gelukkig draai ons weg van die weer.   Dit 

gaan goed en gou is ons by die eerste nag aanpunt so op 52 km. 

Ons pak die volgende skof aan na ons „n stukkie 

roosterbrood geëet het, iets gedrink het en 

waterbottels vol gemaak het.   Dit gaan goed, die 

roete is redelik maklik en ons ry stukke deur baie 

mooi gebiede, verby waar die veld vol blomme is, 

maar nog steeds is dit baie koud.    So op 80 km 

begins my fiets se ratte lol en kan ek nie meer die 

makliker ratte gebruik nie.   My een spanmaat se 

band het „n slegte sny.   Ons besluit om deur te 

druk, by die volgende nagaan punt sal ons hulp  

kry.   Vroeg, amper 2 ure vinniger as die vorige jaar 

is ons by nagaan punt 2.   105 Km is agter die rug.   

Eerste aan die beurt is die herstel van ons fietse 

dan „n vroeë aandete bestaande uit wors en sosaties.   Ons trek nog meer warm klere aan, dit gaan 

net kouer raak. 



Ons begin met die derde skof.   Van nou af gaan dit 

net moeiliker raak.   Ons doelwit is om voor donker 

die rivier kruising te doen op 142 km.   Die pad raak 

moeiliker.   Die terrein is meer golwend van aard, 

skerp afdraendes en dan weer skerp opdraandes.   

In elke drif is daar water, sommige plekke is die pad 

verspoel.   Ons vat die kruisings stadig, met die 

gevolg dat die opdraande word sonder enige 

momentum wat jy kon kry met die afdraande 

aangepak. 

 

Dit raak al hoe meer donker.  Teen laaste lig is ons op 142 km, die rivier kruising is nie in sig nie.   

Ons kaartlees of aanwysings was nie goed genoeg nie.   Dit raak donker en dit raak nog kouer.   Die 

roete word baie moeiliker.   In die donker begin 

ons afsak na die rivier.   Dit is „n lang bergpas af, 

die roete is baie steil en sleg.   Dit is nie nou tyd 

om te twyfel nie, of jy vat die kans en ry of klim af 

en loop.   In die donker kan ek nie sien wat voorlê 

nie en besluit om maar te ry.   Hier en daar is daar 

benoude oomblikke maar ons oorleef.   So „n km 

van die rivier kruising kom ons op „n uitkyk punt 

oor die rivier.   Dit is „n mooi gesig.   Van waar ons 

staan kronkel die fiets liggies soos „n slang af teen 

die berg oor die rivier en aan die ander kant uit 

teen die berg.   Dit lyk of die liggies oorkant weg 

raak in die wolke.   Fantasties maar dit voorspel „n 

moeilike klim. 

Ons kom by die rivier kruising.  Dit is maar kort 

en jy kan op die rotse deurstap, enkel diep.   

Ons trek gou skoene uit en stap deur.   

Anderkant skoene aan met „n bly gemoed, die 

rivier kruising was baie makliker as wat die 

organiseerders gesê het.   So 50 m verder 

kom ons by die eintlike rivier kruising, ons 

blydskap was te gou.   Eers deur modder, my 

spanmaat se plakkies bly agter in die modder.   

Dan deur die rivier, plek plek dieper as knieë 

diep en toe wel so 20m lank.   Ander kant 

stoei ons teen „n modder wal uit.   Ons trek 

weer aan, reg vir die skof tot by die volgende 

nagaan punt.   Dit is nie te vêr nie. 

Die begin is baie styl.   Ons begin stap.   Die roete raak net moeiliker met los klippe, trappe en 

modder.   Ons stap so stadig dat die rekenaar op die fiets registreer nie eers ons spoed nie.   Ons 

hou maar net aan stap.  Die koue is in my bors in en ek haal moeilik asem.   Na seker 2 uur of meer 

se stap kom ons dood moeg by die nag aanpunt aan.   Sop en brood help bietjie vir die koue.   Daar 

is verskillende stories oor die roete wat voorlê.   Sommige sê die ergste is verby ander se weer die 

ergste lê nog voor.   Met die begin van die volgende skof doen ons navrae by die organiseerders.   

Volgens hulle is dit so een Km slegte klim dan is die roete makliker.   Ons spring weg  maar skaars 



begin ons klim of ons ry in „n modder bad in.   Ons klim af en besluit maar om langs die pad in die 

veld te stap. 

Na die modder bad kom ons bo op die eerste 

koppie aan.   Die pad raak bietjie beter.   Ons 

klim steeds.   Stukke is rybaar.  Ander stukke 

moet ons maar weer loop.   My koplig se 

batterye het ook net na ons weg is by die nag 

aanpunt die gees gegee.   Ek kan nou glad nie 

my fiets rekenaar of horlosie sien nie.   So gaan 

ons maar aan met die ry en loop, berg af en berg 

op,  tot ons uiteindelik die T-aansluiting by die 

groot grondpad kom.   Ek is baie bly maar toe 

ons regs draai op die grondpad klim die pad baie 

styl op.   Weer klim ons maar af en stoot.    Bo 

op die berg staan „n paar lede wat die roete 

beman met „n lekker groot vuur.   Hulle kondig 

aan ons is nou amptelik op die hoogste punt op die roete.   In die verte, so 60km vêr, kan jy 

Jeffriesbaai se ligte sien. 

Ons is baie bly.   Volgens die profiel is dit nou net afdraande tot by nag aanpunt 4 en waar ons vir die 

eerste keer weer by ons “support” voertuig uit kom.   Ons begin sommer met „n lekker afdraande.   

Een persoon net voor ons oorspeel sy spoed om „n draai en die fiets gly onder hom uit.   In die 

verbygaan sien ons hy is OK en al wat seer gekry het was sy ego.   Maar met bulte was ons die klaar 

nie.   Die pad teen die berg af gaan oor al die berg knoppe.   So volg ons maar die pad, met spoed 

teen die afdraande af dan weer swaar trap teen die volgende bult op.   Uiteindelik is ons teen die berg 

af en nie lank daarna nie is ons by die nagaan punt.   My bors protesteer nou erg.  Dit is nog net 50 

km oor na die einde.   Die volgende nag aanpunt net 25 km.   Maar ons weet die “never ender” lê 

tussen ons en die volgende nag aanpunt, „n 18km klim.   Ons is „n span, en die span moet klaar maak 

en daar is geen manier dat ons nou gaan ophou nie, al moet ons die hele end stap, ons sal in tyd 

klaar maak. 

Ons kry „n “bun” met slap tjips.   Dit is maar droog en ons wurg dit af.   Ek kyk op my horlosie.   Dit is 

01h00 Sondagoggend.   Ons is 2 ure later by die punt as laas jaar.   Dit is bitter koud.   My hele lyf ruk 

van die koue.   Ons support lid vra of sy nie nog warm klere in die kar kan gaan haal nie.   My 

antwoord, “ek het alles wat ek besit wat warm is vir fietsry klaar aan, tot my reënjas”.   Na „n kort rus 

en waterbottel vol gemaak vertrek ons. 

Die eerste 2 of 3 km is maklik.   Dan gaan ons 

oor die rivier met die besef die volgende 18km 

klim het begin.   Stadig maar seker klim ons.   

Hier en daar is dit vir kort stukke meer steil, 

dan klim ons maar af en stoot.   Ek dink my 

span maats hoor my aankom soos my bors 

fluit.   Niemand praat nie, elkeen is maar besig 

met sy eie gedagtes.   By die T-aansluiting 

draai ons links.   Verder en verder klim ons en 

uiteindelik plat die roete af.   Iewers is daar „n 

vurk in die pad en dan moet ons links hou.   

Ons bespiegel onder mekaar het ons dit nie 

mis gery nie.   Maar dit kan nie wees nie, ons sou dit gesien het.   Uiteindelik is ons bo en begin sak, 

nou onthou ons die vurk moet nou eers kom.   By die vurk hou ons links.   Die pad is makliker en ons 

spoed tel op.   Uiteindelik is ons by die laaste bemande nagaan punt. 



In „n 16x16 weermag tipe tent bedien hulle jafels.   Baie lekker.   Ons eet, maak water bottels weer vol 

en rus „n biejie.   Langs my in die tent lê „n motorfiets ryer.   Hy lyk maar moeg.   Op navrae sê hy, hy 

het die roete van hier tot by die eindpunt al seker 30 keer gery.   Ek vra hom uit oor die roete.   Dit is 

net 25 km tot by die einde.   Ons begin met „n enkel spoor pad so 150m onder „n brug deur „n kort 

klim tot in die grondpad, dan „n kort stukkie op en weer af en weer op, dan is dit gelyk pad tot amper 

op die einde.   Net voor die einde gaan ons oor „n treinspoor draai regs met „n 2 spoor paadjie wat vol 

modder en water is vir so 2 km. 

Vol moed met die kennis oor die pad en die wete dit is nog net 25 km pak ons die laaste skof aan.   

Die enkel spoor paadjie tot by die brug is ok, maar onder deur die brug is dit vol water, ons klim maar 

weer af en stoot die fietse onder deur die brug en op teen die bult tot in die grondpad.   Dan op die 

fietse.  Dit is „n mooi grondpad en is rybaar.   Iewers op die roete is „n onbemande nagaan punt, ons 

kan dit nie mis nie, info dui aan dit is so op 18km.   Die pad is gelyk die informasie wat ons gekry het 

is reg.   Ons probeer die pas optel, nou wil ons klaar maak.   Die plat roete is lekker maar ons moet 

die heeltyd werk, geen afdraande om bietjie die bene te rus nie.   Op 18 km is daar nog geen nagaan 

punt nie.   Ons raak bietjie bekommerd.   My afleiding was dit behoort op die twee spoor modder pad 

te wees om seker te maak ons gebruik die roete.   Op 20 km begin ons bekommerd raak, het ons nie 

dalk „n afdraai in die donker gemis nie.  Nie te lank daarna nie gaan ons oor die treinspoor  en kry die 

roete aanwysing om regs te draai.   Dankie tog ons is nog op die regte roete.   Weer was die 

informasie reg.   Die twee spoor paadjie is vol modder en water.   Ons is nou te moeg om daaroor 

bekommerd te wees.   Hou maar net in die middel van die een spoor en hou momentum, deur die 

modder en water.   Dit begin liggies reën, maar hou gelukkig net so vining op. 

Dan is ons op die teerpad.   Na „n kort stukkie sien ons die grondpad aansluiting van regs waar ons 

die vorige jaar by die teerpad aangesluit het.   Dit gee ons sommer nuwe krag in die bene.   Dit is 

minder as 1 km teen „n klein bult op na die Jeffreysbaai afdraai.   Ons draai links. 

Nou net so 2 km na die einde.   Gou is ons by die links draai na die Kabeljou karavaanpark waar die 

eindpunt is.  Ons wou net draai toe ons sien daar is „n tydelike brug oor die heining.   Dit begin weer 

liggies reën.   Ek en een spanmaat besluit om oor die staal brug te loop, in die reën is dit baie glad.   

Ons ander spanmaat poog om te ry en val amper van die brug af.   Gelukkig hou die reeling.   Dan ry 

ons oor die eindpunt binne „n groot tent.   Dit is 05h50 en nog donker.   Gelukkig het ons nie in daglig 

klaargemaak nie, maar dit was nog steeds amper 20 ure op die fiets.   Dit maak nie saak nie ons is 

klaar, 4 ure voor afsny tyd.   Buite reën dit nou lekker.   Ons het dit net net gemaak anders het ons 

nog nat gereën ook.   Nou iets te eet, gratis Steers Burger en skyfies.   Dan „n warm stort.     

Al wat ons voel is dankbaarheid, vir die genade en krag van Bo, nieteenstaande die moeilike roete, 

hoë bergpasse met afgronde, riviere wat ons 

moet deur, die koue weer, reën, bors 

probleme en 20 ure deur die nag op die fiets, 

het ons die roete voltooi met geen besering, 

geen voorval of tegniese probleme.    

Nou is twee agter die rug en al wat oorbly, 

gedagtes oor gaan ons poog om 5 te doen 

om sodoende te kwalifiseer vir die skild wat 

uitgedeel word vir spanne wat die roete 5 

keer kon voltooi.   Daaroor dink ons nog. 


