
Gebied Oos Transvaal – Drakensberge toer 24 Junie – 09 Julie 2016 

                                                       Deel Een 

Vrydag middag 13:00 vertrek ons vier waens – die Battse, Venters, Storms en Erasmusse  

Harrismith toe vir ons eerste oornag. Die Besters was te gretig om die toer te begin en het 

reeds die oggend 9 uur verterk. 

         
 

Om en by 16:00 arriveer ons by Mountain View Harrismith en word daar gou kamp opgeslaan 

en verwelkom Annetjie en Kobus ons met lekker boeretroos. Later die aand stap ons Spur toe 

en geniet die eerste feesmaal van ons toer. Die koue slaan gou toe en vinnig na ete is ons bed 

toe. Na ’n Spur ontbyt word die kamp opgeslaan en vertrek ons op ons volgende tog Dragon 

Peaks toe.  

                     

Voor ons vertrek het Lance en Retha eers geskenkies uitgedeel aan al die toerlede.   

Ons arriveer by Dragon Peaks na ’n veilige rit deur die berge 



     

Gou-gou kry ons elkeen ons plekkie en word daar lekker nesgeskrop. Die res van die dag is maar 

lui-lui deurgebring. Die aand het Francois vir ons ’n lekker kampvuur gebou om om te kuier. 

   

Sondagoggend 4 uur het ek weer die pad terug Secunda toe gevat. Wou mos Chrizane se tent 

tuis vergeet. Ek het toe sommer gou Pretoria om gery en Chrizane by Tukkies gaan oplaai. Sy 

het kom saam toer vir die vakansie. Die res het ’n rustige Sondag in die kamp deur gebring. Na 

1000km was ek 20:00 weer terug in die kamp en het Andre en Vinkie Swanepoel ook net voor 

my by ons kom aansluit.  

Maandagoggend was dit kamp opslaan vir die Swanepoels . Daarna het ons ’n bietjie die 

omgewing gaan verken. Daar is gekuier by  “The Ugly Duckling”, “Sandra se Winkel” en by 

die”Waffle Hut” is wafels geëet.  

      



    

Ons het ook sjokolade fondue by die “Chocolate Factory” genuttig!!!! Terug by die kamp is daar 

vure aangesteek vir braai en om warm te kry die aand. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Toer verslag – Deel Twee 

Dinsdagoggend is Francois en Rina weer terug Secunda toe want sy het ’n afspraak gehad wat 

nie gekanselleer kon word nie. Die res van ons vertrek  en gaan besoek die Cathedreal Peak 

wynplaas. Daar haak ons amper vas op hulle heerlike wyne met die proeslag. 

     

 Na die kuier vertrek die Venters, Storms en Swanepoels terug kamp toe want hulle het gaan 

helikopter ry die middag. Die res van ons, Battse, Besters, Erasmusse en Broxhams vertrek om 

Cathedral Peak hotel te gaan besoek. Oppad soon toe stop ons by Didima en bekyk die mooiste 

rotstekeninge en standbeelde. 

    

Daarna stop ons by Chathedral Peak Hotel. Wat n pragtige plek en natuurskoon is dit nie.  

    



   

Woensdagoggend besoek ons Falcon Ridge Birds of Prey en word vermaak met die mooiste 

roofvoëls en hul vertonings 

      

    

Na die vertoning besluit ons ons gaan bietjie Quad Bikes ry wat seker nie ’n goeie besluit was 

nie. Ek, Kobus, Simone en Chrizane tree elkeen so ’n fietsie aan en word gou touwys gemaak 

deur die gids. Ek moet wel noem dat dit my en Simone se eerste op ’n quad bike was. Hahaha. 

Ons word gou berg af gevat op ’n pragtige roete met n mooi uitsig. Simone se bike was nie 

heeltemal reg nie en sy maak n klein ongeluk en val met die bike en dit beland op haar arm. 

Heetwat later by die huis sou sy uitvind haar arm is gekraak en n beentjie in die gewrig gebreek. 

Maar soos dit werk, nie lank daarna is ek van die pad af op n skuinste en rol my bike. Ek kon 

darem afspring sodat die bike nie op my val nie. Maar ek val op ’n klip en val my wind uit. Na ’n 

ruk kon ek op maar met erge pyn in my linkersy. Die gids het my bike weer op gekry en in die 

pad gekry waarna ons toe omdraai en weer berg op ry na die begin punt toe. Ek dog ek sterf 

sewe dode op die pad . Daar afgeklim is dit sukkel kar toe en Retha wat my dokter toe vat in 

Winterton. Na ek pynmedikasie gekry het is ons weer terug kamp toe. My ribbes was gekneus 



volgens die dokter. Maar ook na twee weke toe ons tuisgekom het en ek vir plate gaan  is 

gevind ek het 4 gebreekte ribbes en ’n gat in die long wat nogals lewensgevaarlik was volgens 

my dokter. Ek kon toe na die val vir 5 weke glad nie lê en slaap nie. 

            Simone       Kobus 

    

          Chrizanè       Lance 

                            

So lyk dit as jy nie kan lê en slaap nie hahahahaha 

  

Ek kon darem nog die toer voltooi met baie pyn en ongerief en hulp van almal. 

 

           



Gebied Oos Transvaal – Drakensberge toer - Deel Drie 

Donderdag was weer n lekker lui rustige dag by die kamp vir ons. Ons tema vir die aand was 

Heidie kos en almal het gebak en brou vir die aand se feesmaal. 

    

     Ek was ook daar – sien my stoel is leeg ek neem fotos 

   

 

Vrydag het ons die skoenfabriek op pad Escourt toe besoek en skoene gekoop ook ja. 

   

Op Escourt het ons die glasfabriek en Escourt vleisfabriek besoek. 



   

Ons en Kobus-hulle het Winterton toe gery en die meusum gaan besoek terwyl die ander weer 

Waffle Hut toe is. 

   

Die aand het ons weer lekker  kampvuur gemaak en heerlike saam gebraai en gekuier tot die 

koue ons bed toe gejaag het. 

Vrydagmiddag laat het Ian en Stephan en hul gesinne ook by ons aangesluit om verder saam 

met ons te toer. 

Saterdag   was niemand lus vir iets nie en dit was n regte trietsige dag met reën en koue. Die 

weer het soos ons gevoel met die besef dat die eerste helfte van ons toer verby was. Vinkie en 

Elsie het maar draai-aartappels vir ons gebak. Daar was ook sneeu op die berge rondom ons. 

   



  

Sondagoggend het ons by Dragon Peaks restaurant gaan ontbyt eet en saam Willem en Elsie hul 

50ste huweliksherdenking gevier. Dit het ons kans gegee om die tente bietje droog te kry voor 

ons moes kamp opslaan. Dit was regtige ’n ysige oggend gewees. 

    

    

En so eindig ons eerste gedeelte van ons toer by Dragon Peaks. Almal opgeslaan en gehaak en 

reg om te vertrek na Drakensville 

   



Gebied Oos Transvaal – Drakensberge toer – Deel Vier 

By Drakensville aangekom het almal gou hul staan plekke gekry en weer kamp opgeslaanvir die 

volgende week se verblyf 

    

Die week by Drakensville was baie rustig gewees. Ons het weer heerlik in die aande om die 

kampvure gekuier en gebraai. Maandagoggend wass ons begroet met sneeu  op die berge in die 

verte. 

    

Van ons het Maandag gaan inkopies doen in Bergville terwyl die res wasgoed gewas het. Die 

aand was dit weer pannekoekaand gewees en elke wa het sy eie pannekoeke gebak met die 

heerlikste vulsels. Ons het toe so by elkeen geëet en almal se pannekoeke en vulsels geproe 

Die Besters       Die Battse 

     

 



Die Swanepoels     Die Storms en Venters 

     

Die aand het klein Lean Storm ons begelei op sy kitaar met boekevat 

 

Dinsdag het ons die omgewing gaan verken en ook ’n draai by Hlalanati oord gaan maak. 

           

Na ons besigting het ons by All Out Adventures gestop waar Kobus en Simone gaan canopy 

tours ry het, terwyl die res van ons koffie gedrink het. 

   



   

   

Daarna het die hongerpyne ons begin pla en is ons Tower of Pizza toe om hulle heerlike pizzas 

te probeer. 

 

   

Ons het so bymekaar pizza stukke uitgeruil om almal s’n te proe en voorwaar dit was uit die 

boonste rakke.  



Gebied Oos Transvaal – Drakensberge toer  - Deel Vyf 

Die Woensdag en Donderdag was maar weer koue dae en ons het verkies om in die kamp te bly 

en in die onderdak warmwaterswembaddens te gaan warmte soek. 

Vrydag het ons vir oulaas die klein Stormpies gevat All Out Adventures toe sodat hulle kon gaan 

rekspring en paint ball skiet. En het hulle dit nie geniet nie. Daarna na het ons weer gaan afsluit 

met n pizza by Tower of Pizza. 

         

   

Na al die pret en plesier was dit tyd vir die tradisionele Berghof voor die afsluiting van ’n 

geslaagde toer. Kobus Bester was die Judge en Francois Storm die Prosecutor en hulle het 

niemand maar niemand oorgesien nie. Self die klein Welpies het hul straf gekry. Dit was groot 

pret gewees en n mooi bedrag van R660-00 is ingesamel. 

Judge en Prosecutor      Welpies in die hof 

   



Die Judge en Prosecutor het ook hul straf gekry - dubbel en dwars! Daar was ook ’n intieme 

oomblik tussen Lance en die prosecutor!!! 

                      

Daarna het ek die afsluiting waargeneem. Ek  bedank weer eens elke Sawanant en gas wat 

saam met ons op die toer was uit die diepte van my hart. Baie dankie vir ’n suksesvolle Oos -

Transvaal Drakensbergtoer. Ten spyte van die klein ongelukkies  en koue was dit ’n reusesukses 

wat nie sonder julle sou kon plaasvind nie. Dankie ook aan Retha my vrou vir jou bystand en 

hulp en die maak van die verwelkomings- en afskeidsgeskenkies wat ons uitgegee het. Sonder 

jou hulp en bystand sou ek nie als kon doen nie. 

Toerleiers Lance en Retha Batts saam die Nasionale Sekretaris Andre Swanepoel 

                     


