
 
 
Wat `n besonderse naweek.  Hierdie was ons derde keer en beslis nie die laaste nie.  
 
Die Battlefield Trophy is oor die langnaweek van 27 April tot 1 Mei gehou op die plaas van 

Ronel en Herman . Die plaas is naby Volksrust geleë 
en huisves die bekende 3 provinsies 4x4 roete. 
 
By aankoms op die 
plaas het elke 
deelnemende voertuig 
`n eier gekry wat hulle 
moes mooimaak en 
vertroetel deur die 
naweek. Deel van die 

naweek aktiwiteite was die neem van foto`s deur die deelnemers 
op verskeie punte langs die pad. Die eier moes natuurlik op al 
die foto`s pryk om deelname te verseker. Dit was nogal groot 
pret en almal het hulle eiers sagkens hanteer en veilig gebêre.  

 
Daar is 
verskillende behuisings opsies in die 
omgewing.   Ons vekies die boskamp kamp 
plek . Die kamp plek is in die berg , in die 
bosse. Jy het beslis `n voertuig met goeie 
grondvry hoogte nodig om daar te kom. 
Die kamp het geen elektrisiteit nie maar jy 
kan lekker warm stort in `n netjiese stort 
en die toilet geriewe is ook so dat selfs die 

dames daarvan hou. Iemand sal wel vuur 
maak onder die donkie wat die water 
warm maak. Lig vir stort en was word 
vir `n sekere tyd in die aand verskaf deur 
`n kragopwekker . 
 



Die  twee hoof „Battlefield Trophy „ roetes het oor twee 
dae plaasgevind . Die eerste die Saterdag en die tweede die 
Maandag. Roete 1 was ongeveer 85 km lank en het 
gekronkel deur berge en dale. Riviere is `n hele paar keer 
gekruis en orals langs die pad moes deelnemers aktiwiteite 
doen om punte bymekaar te maak . Die punte van beide 
roetes het dan saam getel vir `n finale punt saam met die 
fotopunte om die algehele naweekwenners aan te kon wys. 
Ons het myne besoek , kleiduif geskiet , kano geroei en nog 
vele meer. Al die aktiwiteite kan deur die hele familie 
gedoen word en was groot pret. Ons was almal lekker moeg 
die aand en het sommer vroeg in die bed ingekruip. 
 
Sondag was 
ons af dag. Na 
die erediens 
wat by die 
plaashuis 
gehou was is 

`n oorlog kanon, genaamd Grietjie, afgevuur. O wat 
`n gesig! Vir my wat vir die eerste keer `n kanon in 
aksie sien was dit `n belewenis. Daarna is omtrent 
die hele groep van 23 deelnemers agter die gidse aan op die 3 Provinsies 4x4 roete. Die roete vat 
jou teen steiltes op en af , jy ry bo-op berge en as jy „guts“ het en `n „propperste“ 4x4 , teen 
„Hels Hoogte“ uit. Die roete kronkel by die baken punt waar die 3 provinsies bymekaarkom 
verby. Hier het almal natuurlik uitgeklim en foto`s 
geneem. Dit is die enigste manier om by die 
bymekaarkom punt van die Vrystaat , 
Mapumalanga en Natal uit te kom.  Hiena is ons 
deur die skag af na onder en terug kamp toe. Ons 
het gedink ons gaan net `n paar uur 4x4 ry , maar 
was toe die hele dag besig en net betyds terug om 
lekker warm te stort en aan te trek voor die donker 
toesak. 
 

Maandag was Roete 2. Die roete was 
oor ongeveer 126 km en was `n 
vinniger roete oor langer grondpaaie. 
Jy kan nie glo hoeveel museums daar 
op die plase bestaan nie. Die boere 
versamel alles wat kosbaar is, en die 
versameling verander dan later in `n 

museum. Ons monde het oopgehang van al die 
kosbare artikels wat versamel word. Ons het 
langs die roete geleer van die slag van 
Allemansnek , Generaal Piet Joubert, Fort 



Opperman en nog vele meer en alles wat daar plaasgevind het. Van die riviere wat ons deurkruis 
het was die Kliprivier , Slangrivier en die Buffelsrivier. 
 
Maandag aand is tradisioneel die prysuitdelings aand. Die organiseerders hang uit met `n lekker 
ete en daarna kry almal wat deelgeneem 
het `n prys as dank vir deelname. Die top 
vyf plekke is aangewys en die betrokke 
trofees uitgedeel. Ek kan met trots noem 
dat ek en Magda die vierde plek behaal 
het. Uit 23 voertuie , nie sleg nie. Ons het 
al `n derde en tweede plek behaal . Die 
gesogde eerste plek bly ons nog ontwyk.  
 
As ek terug dink was dit `n baie 
besonderse naweek . Ons het lekker saam 
gekuier en nuwe vriende gemaak. Die 
voertuie het hulle goed gedra en die 
foto`s het mooi uitgekom. Baie dankie aan al ons SAWA en Tau maats wat saam was en aan die 
organiseerders en beamptes wat uit hulle pad gegaan het om dit vir ons besonders te maak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is mooier as `n mooi sonsondergang? 
 
n Land Rover by `n mooi sonsondergang!! 
 
 

 
Ons sien julle beslis volgende jaar weer. 
 
 


