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Oos-Rand se Spooktoer 
Woorde deur Choert Maartens. Foto’s deur Jan Viljoen en Jan Ebersohn 
 
Eendag toe sit ek en Jakkie van die Oos-Kaap en gesels en sy vertel my toe van � Spooksaamtrek 
wat hulle gehad het en hoe suksesvol dit was. Ek bêre dit toe hier in die agterkop vir latere 
gebruik. So kom dit toe dat Jan van die Oos-Rand en ek ook eendag sit en gesels oor die program 
vir hierdie jaar. Onwillekeurig kom die idee van � toer na vore. En daar spring die Spooktoer van 
toentertyd uit die onderbewuste. Jan is sommer net baie ingenome en ons spring sommer dadelik 
aan die werk. Die beginsel klink vir almal baie aanneemlik en ons kry die groen lig. 
  
Nou hoe werk so � spook-storie? Punt een: niemand mag weet waarheen ons gaan toer nie. En dis 
omtrent al punt van belang. Die groot werk is nou om � toerplan op te stel wat nie te vêr of nie te 
duur is nie. Soos dit is, styg die prys van petrol juis tydens die toer. Volgende kom die roete. 
Mens wil jou nie kapoet ry nie en jy wil graag darem ook geleentheid skep om die omgewing te 
kan verken. Jy wil dit ook nie so rigied struktureer dat die toerlede soos kinders op � skooltoer 
voel nie. Die trekke word toe so kort as moontlik gehou. 
  
Agt lede toon aan dat hulle bereid is om saam met ons die duister in te vaar. Een onttrek later en 
op Saterdag 10 Mei kom die sewe waens by Nando’s by die East Rand Mall bymekaar om vyf-
uur die oggend sodat ons om ses-uur kan vertrek. Een vir een kom hulle aan – laaste die 
Spaumers van Potchefstroom. Die Vogels en die Herbse, ook van Potch, was al die vorige oggend 
in Boksburg – oornag toe sommer op Jan se erf. Die opgewondenheid, wat gemeng is met � goeie 
dosis agterdog oor die roete, is duidelik op almal se gesigte te lees. Toe almal kla dat die selfoon 
se ontvangs maar power is, toe ontvang Choert en Annatjie � oproep uit Amerika. Wys jou net! 
  
Die eerste voorryer (Jan) kry sy boks met instruksies. Gelukkig het almal BB-radios, so as 
iemand verdwaal of agterbly, kan hy skree vir hulp want net die voorste ou weet waarheen gaan 
ons. Ons slaan � oostelike rigting in – dit open � klein venstertjie in die vertrek van onsekerheid. 
By Witbank se Ultra City stop ons om bene te rek. 
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Die volgende stop is by Milly’s naby Machadodorp om die toebies, saam met die koue frikkadelle 
en hardgekookte eiers, wat die vorige aand gemaak is, af te sluk saam met stomende koffie, met 
komplimente van Fred en Tokkie Vogel.  
 

 
Milly’s se mini brekfis 
 

 
Milly se regte brekfis 
  
Net voor Nelspruit draai Jan in by � splinternuwe park “Chamfuta Park”. Ons is die eerste kliënte. 
Die bestuurderes op haar Quadbike val ons byna om die hals so bly is sy dat ons daar is! Ons 
haak vinnig af en gaan besoek die Sudwala grotte. Volgens die gids is dit die oudste grotte in die 
wêreld. Die aand braai ons saam en lê weg aan die lekker pap deur Choert. 
  
Vroeg die volgende oggend (11 Mei) kry die tweede voorryer sy boks om ons na die volgende 
bestemming te neem. Dis net 62 km en ons is sommer gou-gou by Castle Rock op Sabie. Ons 
eerste teëspoed tref ons toe Fred se woonwa bolle rook by die woonwa se wiel uitspoeg. Omdat 
daar nie genoeg plek was vir almal om stil te hou nie, ry die res aan en Jan bly by Fred agter. In 
die kamp is die remskoene so effens verstel, nuwe ghries is in die laers gesit en die probleem was 
iets van die verlede. Ons kry elkeen � gerieflike staanplek onder die skaduryke bome. Van Sabie 
af besigtig ons die pragtige watervalle, God’s Window en Pelgrimsrus. Oral waar jy jou voete uit 
die motor sit, moet jy betaal (soos in R55 per motor!!). Ons wou ook pannekoeke eet by Pelgrims, 
maar teen R45 per pannekoek, het ons ons bedink. 
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Moedersdag ete te Loggerhead – Sabie. Elke vrou het � presentjie gekry en die groep � heerlike 
vrugte koek van die restaurant-eienaar. 
 

             
  
Die groot geraaiery oor ons bestemmings vier hoogty onder die toerlede. Van die manne kom al 
nader aan die vuur. Na � heerlike vuur in die groot lapa met genoeg hout om te stook, kry die 
volgende voorryer sy boks op Dinsdag 13 Mei en sit ons af na Swadini vir twee heerlike dae van 
niks doen en swem in die warm water. By Bourke’s Luck maak ons eers � “moerby-roerbraai” 
Vir sommige van die toerlede is dit � nuutjie, maar � lekker nuutjie! Die rit oor die Abel Erasmus 
Pas was sieldodend, want ons land toe agter � vragmotor met bakstene. Teen � spoed van tussen 
6 en 10 km per uur het die remme maar swaar geleef teen die afdraandes. Gelukkig het ons uit 
Fred se ervaring geleer dat mens nie op jou remme ry nie.   By die hek van die oord word ons 
ingewag deur Rudi en Tienie de la Rosa wat net so tien kilo’s daarvandaan woon. Binne in die 
kamp kry ons ook vir George Roodt en sy vrou wat daar met vakansie is. Woensdag was die dag 
van laatslaap en lekker ontspan in die warm swembad. Vrugte koop is aan die orde van die dag en 
almal onderneem privaat ritte om die beste pryse te beding. Choert en Annatjie word beloon met 



 4 

� heerlike uiteet saam met Rudi en Tienie na � middagkuiertjie. Na twee heerlike dae van 
ontspan en eet en gewig optel, is dit weer tyd vir aanskuif. 
  
70 Km verder bring ons by die Maroela kamp nadat ons oor Klaserie en deur die Orpen hek is. 
Ons staan sommer “kaal” want ons vertrek alweer môreoggend na Letaba waar ons vir twee dae 
sal staan. . Vinnig afhaak en wegvlieg om te gaan diere kyk. Byna almal rapporteer van die groot 
troppe olifante, buffels en wildebeeste wat hulle sien. Selfs � paar leeus en � luiperd of twee was 
gesien. Dis nou afgesien van al die “weerbokke”. Ons ontmoet by die restaurant op Satara waar 
ons aansit (te midde van swerms blou spreeus) om te smul aan die heerlikste “chips, pie and 
gravy”.  In die wildtuin hoef jy nie vir die mense te sê wat om te doen nie. Jy hoef ook nie vir 
hulle uitstappies te reël nie. Nee, die noodlot sal dit sommer self vir jou doen, want toe almal 
aangehak is en reg om te vertrek, toe staan Choert se woonwa met � pap wiel. Gelukkig het hy 
darem � domkrag en � noodwiel en gou-gou is almal oppad. 

 Choert ruil die papwiel om 
          
Sewe-uur die oggend is ons in die pad na Letaba. Ons kry � lekker plekkie onder die bome waar 
ons � laer kan trek – dit bly maar � wenner vir � saamtrek!! Nico se motor het probleme met die 
koppelaar. Saam met Willem Norval ry hulle gou na Phalaborwa, kry die nodige onderdele en 
met die hulp en raad van sewe ‘mechanics’ met hul gereedskaptrommeltjies is die ou probleempie 
sommer gou  ook iets van die verlede.  
 

 
Uiteet in die Letabakamp 
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Na die opwinding van die eerste luiperd wat Jan en Daleen-hulle gesien het, eet die hele kamp 
van Corrie se ‘stew’ en Annatjie se heerlike kerriekos met bykosse en slaaie deur die res van die 
dames. Die twee dae op Letaba was ook baie lekker, veral die Saterdagaand toe ons gaan uiteet 
het in die restaurant. 
  

                 
  
Op Sondag 18 Mei vertrek ons na Tsendze. Dit is die nuutste kamp in die Wildtuin. Dit is nou vir 
die ouens wat hou van � boendoekamp. Daar is geen elektriese krag nie en opwekkers word ook 
nie toegelaat nie. Die staanplekke is sommer sulke ooptes in die bos wat gelyk genoeg gemaak is 
om � woonwa op te laat staan. Die storte het wel warm water, maar geen dak nie. Dit voel dus of 
jy in die oopte staan en stort!! Die boekwerk word by Mopani-kamp gedoen. Nadat die 
woonwaens staangemaak is, sit almal af na die kantoor by Mopani.  
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Klaar met al die boekwerk en � ietsie te drinke by die restaurant, breek Choert se motor se 
knormoer so dat hy ‘aan die brand’ gestoot moes word. Nou, in die wildtuin kan jy nie eers 
sukkel met � pap battery nie, wat nog te sê � gebroke knormoer! Terug by die kamp word die 
knormoer al knorrende en moerende verwyder en die drade opgebind sodat dit nie “ytsjort” nie. 
Van nou af is hy van “SAWA-power” afhanklik. Gelukkig is daar nie in SAWA � tekort aan 
gewig nie en die “start” ritueel het naderhand sommer al giggelend en glad verloop. 
  
 Op Maandag 19 Mei versit ons na Shingwedzi. Die motor sonder die knormoer het nog nie die 
einde van sy ellendes bereik nie. Omdat dit � ombouing tussen Ford en Volkswagen is, moes daar 
ook � oorbruggingskakelaar (over rider switch) aangebring word vir wanneer die kar te warm 
word. En dis op die pad tussen Tsendze en Shingwedzi waar hierdie skakelaar oppak. Sommer so 
in die ry ontkoppel Choert die skakelaar sodat hy net die twee drade teen mekaar kan hou 
wanneer dit nodig is om die waaier te laat loop. Ongelukkig word dié koppeling nogal warm 
tussen die vingers, maar dis � geringe prys om te betaal. 
  
Die kamp by Shingwedzi is pragtig skoon, groot en oop. � Mens  sou graag langer daar wou staan, 
maar een nag was genoeg voordat ons aanskuif na Punda Maria. Die indruk wat mens van dié 
kamp kry is dat dit baie oud en klein is.  
  
Tot hier toe kon die ouens nog so hier en daar reg raai oor die res van die toer. Maar nou was dit 
die oomblik van waarheid en niemand kon raai dat ons volgende stop by die Pafuri hek sal wees 
nie omdat niemand geweet het dat die tweede laaste skof dié na Tshipise sal wees nie. Omtrent 
almal het geraai dat dit Die Eiland sal wees.  Om presies 07:00 spring ons in die pad; bestemming: 
Pafurihek. Lappe en lappe maroelas langs die pad. En in die pad oorgenoeg “evidence” van groot 
troppe olifante en buffels. Die klein boompies word stadigaan al groter totdat ons uiteindelik deur 
� tonnel ry van bome wat bo die pad aan mekaar raak – � pragtige gesig! Na ons deur die hek is, 
word die ontbyt sommer kort geknip na “eet-sommer-in-die-ry”. Net � ent buite die hek is daar 
toe � padblokkade waar hulle soek na vleis omdat dit � “bek- en klouseer gebied” is. Almal het 
egter sulke engelgesiggies opgesit dat niemand van enige wandaad verdink kon word nie en so is 
ons toe “droogvoets” deur die blokkade. 
  
Almal is haastig om by Tshipise se warm water te kom. Ons boek in vir drie nagte. Daar is 
omtrent 200 waens in die park waarvan 130 Swaeltjies is wat daar staan vir drie maande.  
Tshipise was � fees! Ons kon � pragtige stukkie grond kry waar ons � laer kon trek. Ons kon nie 
wag om die kampe op te slaan sodat ons kon gaan swem nie. Die oord is pragtig en die tuine is 
goed versorg. Toegang na die swembad en die rumatiekbad is gratis en is 24 uur per dag 
beskikbaar. � Paar van die ouens was te “chicken” om die 40 grade van die rumatiekbad aan te 
durf. Die groot swembad was egter warm genoeg. Hier word ons geleer wat beteken “onderdak 
eiers”. Dis � heerlike ontbyt waar die vleiserighede eerste in die pan gaargemaak word en dan 
word die eiers daaroor gebreek en dit word toegelaat om onder � deksel van tinfoelie gaar te 
stoom. Heerlik!!! 
 
Foto op volgende bladsy 
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� Heerlike ontbyt waar die vleiserighede eerste in die pan gaargemaak word en dan word die 
eiers daaroor gebreek en dit word toegelaat om onder � deksel van tinfoelie gaar te stoom.  
 
Die knormoer en die skakelaar is op Musina herstel en alles was weer honkie-dôrie. Na drie dae 
se luilekker ontspan, was dit alweer tyd vir aanskuif. Maar nie voordat die hele groep saam gaan 
uiteet het by die restaurant nie. Daar is die nodige bedankings en oorhandigings gedoen en � paar 
traantjies is weggepink. Die laaste bestemming: Klein Kariba waar Oos-Randstreek � saamtrek 
gehad het en almal weer tuis was tussen bekendes. 
  
Choert en Jan Ebersohn moes ongelukkig die saamtrek misloop vanweë ander verpligtinge. Die 
res van die toergroep het egter afgedraai en by die res van die saamtrek aangesluit. Sondag na 
kerk was dit maar weer oppak en huis toe gaan. 
  
Wat � onvergeetlike toer! Baie dankie aan Jan en Daleen vir al die harde werk, ure se 
telefoonoproepe en nagte se rekenaarwerk om nie eens te praat van die talle kere wat daar 
deurgery moes word na Pretoria toe nie. Ons sal die Spooktoer nie sommer gou vergeet nie. 
  
Choert Maartens 
29 Mei 2008 
 


