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Datum van

Datum tot

Plaats

Hotel

10 okt.
10 okt.
12 okt.
14 okt.
15 okt.
18 okt.
19 okt.
20 okt.
22 okt.
23 okt.
25 okt.
26 okt.
27 okt.
28 okt.
01 nov.
03 nov.

10.00 uur
12 okt.
14 okt.
15 okt.
17 okt.
19 okt.
20 okt.
22 okt.
23 okt.
25 okt.
26 okt.
27 okt.
28 okt.
01 nov.
03 nov.
23.55 uur

Vertrek Amsterdam
Cape Town
City Lodge Victoria
Hermanus
Windsor Hotel
Oudtshoorn
Adley House
Cradock
Die Tuishuise
Coffee Bay
Ocean View Hotel
Drakensberg
Sani Pass Hotel
Drakensberg
Thendele Camp
Melmoth Area
Protea Hotel
Ithala Game Reserve Ntshondwe Camp
Mhlambanyatsi
Forester Arms Hotel
Kruger Nat. Park
Skukuza Restcamp
Kruger Nat. Park
Letaba Restcamp
Phalaborwa
Sefapane Lodge
Centurion/Pretoria Leriba Lodge
Vertrek Johannesburg

Een korte proef-vakantie naar Berlijn ging er aan vooraf, bedoeld om na te gaan of we
elkaars gezelschap gedurende langere tijd kunnen verdragen.
Na een zeer voorspoedige vliegreis van ongeveer 11
uur in een mooi en modern KLM-vliegtuig met een
eigen video-systeem in de stoel, kwamen dus op
dinsdag 10 oktober 2006 om ongeveer 23.00 uur aan
in ons hotel in Kaapstad, Hotel City Lodge Victoria, in
een erg mooie wijk in de buurt van de havens, dus kort
bij zee. De reisorganisatie had ons op het vliegveld
laten afhalen en naar het hotel laten brengen.
De volgende dag, woensdag 11 oktober, werden we al
vroeg bij het hotel opgehaald voor een stadexcursie, welke ons o.a. naar de prachtige
en indrukwekkende Tafelberg voerde, te bereiken met een moderne kabelbaan, met
prachtige uitzichten over de grote stad Kaapstad, het Kaaps Schiereiland en het
Robbeneiland. Gelukkig was het mooi helder weer zodat alle vergezichten goed
zichtbaar waren.
Verder zijn we door de stad rondgeleid met bezoeken
aan onder andere het zeer historische kasteel/vesting
van Jan van Riebeeck, met heer erg veel Zuid
Afrikaanse geschiedeniswaarin veel nederlandse namen
en begrippen. Deze vesting heeft in de latere
geschiedenis van Zuid Afrika een belangrijke rol
gespeeld en is gebruikt door de Nederlanders, de
Engelsen en de Zuid Afrikanen
In de namiddag zijn we
met de boot, 45 minuten varen, naar het Robben Eiland
geweest. Daar hebben we een uitgebreide rondleiding
gehad over het eiland en in de gevangenis, door een
van de vroegere gevangenen, een ANC-kaderlid.
Naast een aantal verschillende vogels, zagen we op het
Robben Eiland ook de eerste “wilde dieren”, een paar
pinguins.
Terug in de haven van kaapstad zagen we een groot
aantal zeehonden, zowel op het water, als lekker slapend
in de nog warme zon.In het havengebied, kort bij de
aanlegplaats van de boot hebben we heerlijk buiten
gegeten (en gedronken). Erg moe zijn we daarna al om
plm. 00.00 uur gaan slapen, omdat we de volgende dag
vroeg op moesten.

Op donderdag 12 oktober, om 08.00 uur werd de huurauto –
een VW Passat met automaat - aan het hotel afgeleverd. Kort
daarna zijn we vertrokken voor een autorit langs de prachtige
kusten en stranden van het Kaaps Schiereiland. We zijn toen
onder andere gestopt om een bezoek te brengen aan het
strand bij Simonstown, waar duizenden pinguins verblijven

en langs kusten gereden waar veel walvissen in zee speelden.
Die dag, donderdag, kwamen we om plm. 17.30 uur aan in het Windsor Hotel, in
Hermanus. Het (toeristische) plaatsje en dus ook het hotel, ligt aan een prachtige
baai, het was er mooi weer. Hermanus is zeer beroemd om zijn walvissen. Het ontbijt
“moesten” we steeds onderbreken om naar de springende en spelende walvissen te
kijken, die vanuit de ontbijtzaal goed te zien waren.
Op vrijdagmorden hebben we enige tijd door het
(toeristische) stadje gelopen en o.a. de stadsomroeper
ontmoet, die op zijn hoorn blaast
zodra er walvissen in de baai en voor
de kust zijn. Hij blaast echter ook als
toeristen er om vragen.
s-Middags hebben we een excursie
gemaakt naar Stellenbosch, door de
beroemde Zuid Afrikaanse wijngebied en hebben daar de
beroemde winkel en restaurant bezocht
van “Oom Sammy se winkel” en zijn
daarna via een prachtige kustweg weer
terug naar Hermanus gereden om in de
late middag opnieuw walvissen te spotten. In het parkje tussen
de kustweg en de oceaan troffen we ook erg veel zogenaamde
“bossies”, grote marmot-achtigen, die familie blijken te zijn van
de olifant.(?)
Zaterdag 14 oktober zijn we “verhuisd” naar Oudtshoorn, via
een rit over onverharde wegen, door een stuk woestijn en
over enkele bergpassen met hoge temperaturen.
Oudshoorn is beroemd vanwege zijn struisvogels. Voor het
incheqen in een prima hotel, Addley House, hebben we reeds
een struisvogelfarm bezocht, met uileg over de struisvogelcultuur en ontstaan daarvan, een rondleiding over de farm en
door het museum, die werd afgesloten met een struisvogelrace. Hieraan mocht
niemand van ons meedoen, omdat zo’n jockey niet meer mag wegen dan 55 kg.
Oudtshoorn is een leuk stadje met duidelijke Engelse en
Nederlandse invloeden, waar we ook goed konden eten in een
restaurant met de naam “De Kolonie”. Ook in het hotel, waar we 2
prachtige kamers hadden in de tuin van het hotel, met een mooi
eigen terras, hing een typisch Engels sfeer.
Op zondag 15 oktober hebben we een lange lange tocht gemaakt
door de kleine en grote Karoo, dat is een soort steppengebied,
met lange rechte wegen en hoge temperaturen. Net buiten een
van de weinige dorpjes, ontmoeten we enkele nederlandse
kampeerders, die meededen met een ANWB-kamper-toer van
Johannesburg naar Kaapstad. Dus de zelfde rondrit als wij, maar
dan in omgekeerde volgorde. Die dag zijn we 21 van zulke

kampers tegengekomen.
Kort bij de stad Graaff-Reinet - met een mooi klein wit kerkje hebben we een tweetal wildparken bezocht: “Valley of
Desolation” (Valei van de Verlatenheid) en “Karoo Nature
Reserve”. Hier hebben we de eerste echte wilde dieren mogen
aanschouwen. Overigens twee kleine maar prachtige parken. De
ene met veel dieren en de andere met prachtige vergezichten,
landschappen en wegen, die dwars door riviertjes gingen.
Vandaar zijn we doorgereden naar onze volgende
verblijfplaats Cradock, waar we overnachten in
“Die Tuishuise”, een straat met gerestaureerde en
nog te restaureren oude woningen en een hotel,
die gezamenlijk als hotel worden geexploiteerd. De
huisjes zijn typisch engels, uit de
“Voortrekkersperiode” en zien er uit als een
museum. Het huis waarin wij – met vieren – (2x)
overnachtten, moest de restauratiebeurt nog
krijgen. Wel sliepen we daar in een echt oud stalen
hemelbed.
Vanuit Cradock hebben we op maandag 16 oktober het grote natuurpark “Mountain
Zebra National Park” bezocht. Een groot park waar we erg veel kleine en grote dieren
hebben gezien en een “gamedrive” hebben gemaakt in de eigen auto, over smalle
bergpasjes, hobbelwegen waarbij we opnieuw menig rivier hebben moeten
doorwaden.
Uiteraard wordt de auto – zeker een witte zoals de onze – erg vuil van het rijden over
onverharde wegen, door parken en bij het doorwaden van rivieren. In Zuid Afrika is
dat geen enkel probleem. Bij elk benzinestation wordt tijdens het tanken alle ramen
gewassen en bij een overnachting in het hotel is de kans groot dat je de auto ’sMorgens schoon gewassen aantreft. Dat overkwam ons ook al eens een keer bij
terugkomst uit een restaurant. Uiteraard worden daarna wel
fooien verwacht.
Op dinsdag 17 oktober zijn we vanuit Cradock verder gereisd
naar het Addo Elephant Park.
Daar hebben we in onze eerste (mooie) zogenaamde
“ronddavels” overnacht. Een ronddavel is een
vakantiebungalow met een ronde vorm en een rieten
dak.
Uiteraard hebben we ook het uitgebreide park bezocht,
waar we geconfronteerd werden met onze eerste echte
grote en grote aantallen wilde dieren. Veel olifanten en
grote aantallen Zebra's, vlak voor ons en in de berm van
de weg. Een olifant versperdde lange tijd de weg zodat
er achter ons een flinke file ontstond.

Op woensdag 18 oktober hebben we een lange rit gehad door de vroegere
thuislanden, waar we flink wat van de oude cultuur en
historie van het vroegere thuislanden-systeem hebben
kunnen waarnemen. De apartheid is dan wel wettelijk
beeindigd, maar praktisch, sociaal en economisch is er nog
niet veel veranderd en verbeterd voor de oorspronkelijke
inheemse bevolking.
Via de oude thuislanden en een groot aantal thuislanden-dorpen met veel vee en veel
mensen op de weg, zijn we rond 17.30 uur aangekomen in Coffee Bay aan de Indische
Oceaan.
Het hotel, Ocean Vieuw, was echter onbereikbaar
vanwege de hoge waterstand van een riviertje. Er
stroomde meer water over de brug dan er
onderdoor. Onze VW Passat zou dat niet (droog)
gered hebben. We hadden in de parken al wel door
een aantal riviertjes gereden, dit was echter ander
werk. Een medewerker van het hotel, die toevallig
langs kwam, heeft ons naar een ander hotel
begeleid en
daar onze
koffers in zijn jeep overgenomen en zo zijn we
door het water naar het hotel gereden. De
volgende dag bij verrek was het water zo ver
gezakt, dat de auto opgehaald kon worden en we
vanuit het hotel weer verder konden rijden.
Ocean Vieuw is overigens een mooi hotel met
uitzicht op zee en een mooi eigen strand. De
oceaan was echter te wild om er in te gaan
zwemmen en juist op
deze dag was het weer wat minder: zowel regenachtig als
lage temperatuur.
Tijdes de maaltijd in het hotel dansten, inheems geklede
meisjes, inheemse dansen voor de hotelgasten.
Op donderdag 19 oktober zijn we
verder naar het noord-oosten
gereden, richting Drakensberg,
het grensgebied met Losotho. Daar hebben we overnacht in
het Sani Pas-hotel. De Sanipas is de enige doorgang naar
Lesotho en kan alleen met een 4-wiel-drive bereden worden.
Na een prachtige warme dag wilden we daar nog een
wandeling maken, maar binnen een kwartier brak een hevig onweer los, dat de rest
van de avond aanhield.
Bij opnieuw mooi weer zijn we de volgende ochtend - 20 oktober - verder gegaan naar
het meest noordelijke deel van het Drankensgebergte, waar we 2 overnachtingen
hebben gedaan in het Tendele Camp, in een mooi 4- persoons chalet in de vorm van

een rondavel, met veel Patrijzen
en Bavianen om ons heen. Ook
een of andere katachtige
probeerde in de avond of hij/zij
binnen kon. Op de tweede dag
hebben we een lange wandeling
gemaakt over smalle en steile
bospaden naar enkele hoge
watervallen in de bergen. Vanuit het chalet hadden we een prachtig uitzicht op het
zogenaamde amfibietheater, een natuurlijk gevormde rotswand in de vorm van een
theater.
Op zaterdag en zondag, 22 en 23 oktober zijn we te gast geweest bij een Koninklijke
afstammeling van de vroegere Zulu-koning, in een nog volledig origineel Zulu-dorp,
waar we met de "ossekar" naar toe gereden zijn, ver van de bewoonde wereld in een
diep dal bij een riviertje. Daar sliepen we in echte Zulu-ronddavels, met een padje in

de badkamer. We zijn ontvangen door de afstammeling van de koning en de prinses,
die ons samen met zijn onderdanen heeft ingewijd in de oude gebruiken van de
Zulu's, zoals vlees braden, bier maken en drinken, eten maken, wapens smeden, en
vechten. Tijdens het diner voerden echte Zulu's oude rituele dansen uit met luidde
muziek. Ook hebben we geleerd de oude Afrikaanse trommels te " bespelen". dat
klonk best goed.
Op dinsdag en woensdag 23 en 24 oktober zijn we in het
Ntshondwe Camp geweest, een wildpark met erg mooie en
moderne ronddavels.
Daar hebben we een georganiseerde safari gedaan van
17.00 tot 20.00 uur en de volgende morgen een van 05.00
tot 08.00 uur en daar erg veel wild gezien. s- Middags stond
er plotseling een neushoorn in het tuintje van een van de
naast gelegen ronddavels. In het kamp hebben we vele
olifanten, giraffen, neushoorns, varkens, alle soorten herten en zelfs een luipaarden
gezien.
Daarna hebben we op 25 oktober nog een overnachting gehad in het Forest Arms
Hotel in Zwasiland. Echt een totaal ander land dan Zuid Afrika, erg armoedig en vuil,
hetgeen meteen over de grens al opviel. Lange rijen en vele stempels - tegen betaling
- aan de beide grensposten.
Op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober hebben we
zelf door het Krugerpark gereden en in zogenaamde Restcamps
overnacht. In het Krugerpark hebben we echt alles in het tien- of

honderdvoudige gezien, van varkens, herten, olifanten tot zelfs enkele leeuwen, hele
kolonie badende olifanten en badende neushoorn, nijlpaarden op de wal en in het
water, vele apen etc. etc.
Vanaf zaterdag 28 oktober tot en met woensdag 1 november
hebben we in een een Rondavel-hotel met Nederlandse eigenaars,
enkele honderden meters buiten het Kruger Park gelogeerd. Hier
verbleven we in een deftige ronddavel met klamboe.
Vanaf 06.00 uur hebben we een watersafari gedaan op de
Olifantsrivier en 's-middags vanaf 16.45 uur tot 21.00 uur een
safari in het Park met onderweg een zogenaamde " braai".
Kort voor het vertrek heb ik 's-middags nog even gebruik gemaakt van het zwembad
met bar.

De volgende dag hebben we opnieuw een safari in het park gehad van 's-morgens
05.00 uur tot 's-middags 16.00 uur met ontbijt en lunch tijdens deze safari.
Dinsdag 31 oktober was er hier niets georganiseerd en hebben we de zogenaamde
bekende "Panarama-route" gereden langs mooie en historische, toeristische plekjes en
prachtige uitzichten.

In z'n algemeenheid hebben we ons in Zuid-Afrika goed vermaakt en hebben een erg
druk programma afgewerkt, stonden meestal al om 06.00 uur op en soms zelfs om
05.00 uur. Daar tegenover staat dat we vaak al om 22.00 uur in bed lagen.
Het was meestal erg warm, overdag soms meer dan 40 graden en op een bewolkte
dag werd het soms nog wel 30 graden.
Op dinsdagavond 31 oktober om 21.55 uur was het nog zeker 30 graden, terwijl we
overdag nog wel aan de 40 graden kwamen. Gelukkig kunnen we overdag gebruik
maken van de airco in de auto - VW-Passat - en s-nachts van de airco in de ronddavel
(bungalow).
De 3 dagen dat we in de Sefapane Lodge net buiten het park, van Nederlandse
eigenaren uit Goirle, zijn geweest, hebben we het fantastisch gehad.
De avondsafari was geweldig, niet alleen omdat we naast enkele andere dieren, ook
de zeer zeldzame wilde honden hadden gezien (dat was zeker een jaar geleden dat die
gezien waren), maar ook vanwege de fantastische maaltijd in de Bush. Op een open
plek, afgezet met laag opeen gestapeld hout, was een compleet restaurant ingericht,
met gedekte tafels en stoelen, een prachtig buffet en een bar. Heerlijk eten en drinken
en de wetenschap dat elk moment een leeuw of een luipaard of zelfs een buffel over

de lage afzetting zou kunnen springen...... heel avontuurlijk. Maar gelukkig waren er
voldoende gewapende bewakers bij.
Ook de ochtend- of eigenlijk de dag-safari was ook overweldigend. Om 05.00 uur uit
bed, een kopje koffie of thee en daarna op pad, het Kruger Park in met een zeer
deskundige gids, in een open jeep.
Toen hebben we ook erg veel dieren op zeer strategische plekken bezig gezien en ook
veel, voornamelijk (roof-)vogels, waarover de gids heel deskundig wist te vertellen.
Om 09.00 uur konden we van het ontbijt gebruik maken op een pick-nick-plaats in het
Park en om 13.00 uur van de lunch op weer een andere pick-nick-plaats. Intussen
hebben we dus veel plaatsen bezocht waar heel veel dieren waren. Omdat er
temperaturen waren van boven de 40 graden, kwamen heel veel dieren naar de
rivieren, waar we prachtige bedscènes gezien hebben van grote, kleine en babyolifantjes, van giraffen (heel uitzonderlijk dat je die ziet drinken) en van een heel
grote kudde buffels, die zich eigenlijk niet erg vaak laten zien.
Om 16.00 uur was deze safari voorbij, en de deelnemers zagen zo bruin als negers,
door het zweet en het stof van het rijden in een open jeep over onverharde wegen.
Zowel de kleren, als de gezichten waren bruin van het stof.

Op woensdag 1 november verplaatsten we ons weer zo'n 500 kilometer richting
Pretoria/Johannesburg, waar we onderweg nog verschillende mooie dingen hebben
bekeken, en waar we 2 dagen verblijven in Hotel Leriba Lodge.
Op 2 november leverden we daar de auto weer in. Daarna
hadden we een mooie excursie door Pretoria met een
uitstekende Afrikaans/Nederlands sprekende gids, die alles
fantastisch vertelde en ons veel heeft laten zien. Met
name het nationaal museum maakte grote indruk.
De laatste dag hebben we een excursie naar Soweto laten
verzorgen, die een beetje tegenviel omdat die slecht was
georganiseerd. Toch hebben we wel een stevige indruk
kunnen krijgen van de situatie en vooral de grote armoede
daar met de vele hutjes, modderige straatjes en vieze
binnenplaatsen, en 1 toilet per 3000 inwoners, die 3 maal
per week worden leeg gemaakt en 1 water tappunt op de
6.000 inwoners. Sommige delen van Soweto waren voor
ons, steenrijke westerse blanken, te gevaarlijk om binnen

te gaan, omdat onze begeleider geen connecties had met de "gang" die daar de dienst
uitmaakte.
In de nacht van vrijdag op zaterdag vlogen we weer terug om tenslotte om pl.
10.00 uur op Schiphol te landen. Daar werden we door Heidy en Nouri opgehaald om
ons naar Mijdrecht te brengen. Ineke en Jakob gingen met de taxi naar Zeewolde
terug.

