
Al maanden worden we door de 
opkomende zon gewekt. Ook al is het 
6:00 uur in de ochtend, het voelt heel 
natuurlijk om net als de Afrikanen met 
het licht te leven. Voor Ellen en Selmer 
is dit tijdstip nog wennen maar na een 
kort ontbijt gaan we op pad. Vandaag 
staat onze eerste serieuze rit met  
6 personen op het programma. We 
rijden van South Luangwa, via Chipata 
naar Lusaka (ongeveer 9 uur) en zien 
wel hoe ver we komen.

Adrenaline  
junkies?

15 maanden lang reisden Robert en Tamara met hun kin-
deren Sem [10] en Tess [8] door Europa en Afrika. Met hun 
Landrover Defender reden zij ruim 45.000 kilometer over 
karrensporen, Chinees asfalt en alles daar tussen in. Daarbij 
ontmoetten ze vele hindernissen zoals geiten, ezels, olifan-
ten, Afrikanen en uiteraard ontelbare pot holes. In deze serie 
vertellen zij over hun ervaringen.

tekst en beeld ■ Robert en Tamara Elbers

deel 6

De eerste 2,5 uur gaan soepel, ook al zitten 
Ellen, Selmer, Sem en Tess als slangenmen-
sen achterin. In Chipata zitten we nog fris 
en fruitig aan de koffie. Maar een paar uur 
later stoppen we omdat de eerste botten 
beginnen uit te steken. Lusaka halen we 
toch niet. Daarbij hebben we voorbereidin-
gen te treffen voor Sem’s 10e verjaardag, de 
volgende dag.

Sem is vroeg wakker. De afgelopen maanden 
zijn wij al bezig geweest met het bij elkaar 
sprokkelen van cadeautjes. Ellen en Tamara 
doen de voorbereidingen en even later 
schuift een stralende Sem aan, achter zijn 
mooie verjaardagstaart. Hij wordt verwend 
met cadeaus uit Nederland en Afrika. Zijn 
mooiste cadeau: een dikke dierenencyclope-
die (uit Nairobi).

We rijden door naar de hoofdstad Lusaka. 
Daar hebben we een leuk hutje met zwem-
bad gehuurd, het is tenslotte feest. Bij aan-
komst blijkt dat het zwembad niet gevuld is 
omdat het gerepareerd wordt. Op de te lieve 
Zambiaanse eigenaresse worden wij echt 
niet boos ook al antwoordde ze bij reserve-
ring positief op de vraag of ze een zwembad 
had. “This is Africa”: alles letterlijk 3x checken 
;-). Sem is blij en gelukkig met zijn bezoek uit 
Nederland. We bakken friet met hamburgers. 
Hij vindt het zijn mooiste verjaardag ooit!

4opreis

Elke keer als we bezoek hebben gaat ons 
reistempo omhoog. De reden is dat we 
zoveel mogelijk van Afrika willen laten zien 
en de afstanden enorm zijn. In Zambia 
stonden South Luangwa (oost) en de Victoria 
Falls (west) op het programma en die liggen 
zo’n 1200 Afrikaanse kilometers uit elkaar. 
We breken de reis voor een paar dagen aan 
het Kariba stuwmeer. Dit stuwmeer ligt in de 
Zambezi rivier tussen Zambia en Zimbabwe 
en is vanaf 1959 volgelopen. 

Sem, Selmer en Robert gaan hier proberen 
een tijgervis te vangen. Eenmaal aange-
komen op de visplek (voor zonsopkomst!) 
gaan de hengels uit. Het duurt niet lang 
of we hebben beet. Niet normaal wat een 
kracht, het is net of je een rotsblok aan de 
haak slaat. Vervolgens zie je de vis met een 

enorme snelheid uit het water schieten. 
We hebben in totaal zo’n 15 keer beet maar 
slagen er niet in een tijgervis te vangen. Te 
moeilijk.

Het is superrelaxed aan het meer maar we 
merken dat we klaar zijn voor meer span-
ning. Laat Livingstone (Victoria falls) nu 
de plek in Afrika zijn waar dat erg goed 
mogelijk is. We rijden onze laatste gezamen-
lijke etappe en daar zijn we blij om. Achterin 
zitten we als haringen in een ton en dat in 
combinatie met de hoge temperatuur zorgt 
ervoor dat we gaar zijn. Gebroken stappen 
de achterbankzitters na iedere lange rit uit 
de auto.

Als eerste bezoeken we de Victoria Falls. Van 
grote afstand is de mist van het neerstorten-

de water te zien. De watervallen dragen de 
naam “Mosi-oa-Tunya” (letterlijk: de rook die 
dondert). De regentijd moet nog beginnen 
dus zijn de watervallen aan de Zambiaanse 
kant “droog”. In de verte bij Zimbabwe zien 
we het laatste restje water zo’n 100 meter 
omlaag storten en dat is indrukwekkend.

Het voordeel van deze periode is dat we 
kunnen raften op de Zambezi, één van de 
meest ruige plekken op aarde om dit te doen. 
Selmer en Robert volgen hun testosteron 
en raften een halve dag van de ene naar de 
andere klasse 5 stroomversnelling. Ze liggen 
meer in de Zambezi dan in de boot maar dat 
mag de pret niet drukken. 

Een ander aspect van de lage waterstand is dat 
we kunnen zwemmen in de Devils Pool, een 
uitholling in de rand van de watervallen. We 
besluiten er een familie uitje van de maken. 
Het was superspannend maar ook confronte-
rend om dit met onze kinderen te doen. Wel-
licht lijkt het zelfs onverantwoordelijk maar het 
moment dat je naar beneden kijkt was voor 
iedereen onvergetelijk. Zolang je maar goed 
beseft wat je aan het doen bent. 
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Voor Ellen en Selmer is Livingstone een mooi 
einde van een “wilde” vakantie. Na enkele 
dagen vliegen ze via Lusaka terug naar Am-
sterdam. Wij vallen terug in ons oude ritme 
en besluiten, naar aanleiding van de mooie 
verhalen, ook een helikoptervlucht over de 
Victoria Falls te maken. Adembenemend, we 
zien de omvang nu echt goed. Als we op de 
terugweg een kudde olifanten de Zambezi 
zien oversteken komt Afrika weer vol binnen.

We staan voor de keuze óf naar Zimbabwe 
óf naar Botswana te rijden. We twijfelen, we 
willen de Okavango delta in Botswana nog 
zien voordat de regentijd begint. Uitein-
delijk besluiten we, vlak voor vertrek, toch 
naar Botswana te reizen. Botswana grenst 
met een paar honderd meter land aan de 
Zambezi. We stempelen uit in Kazungula 
en nemen de ferry naar dat kleine stukje 
Botswana. Binnen no-time hebben we de 
auto verzekerd en rijden we ons volgende 
land binnen.

Direct valt ons een nieuw verkeersbord op. 
“Pas op, overstekende olifanten!”, leuk om 
te zien. We zoeken een campingplaats in 
Kasane nabij het Chobe nationaal park. Dat 
is niet eenvoudig aangezien alle campsites 
vol zijn, grotendeels met bejaarde wester-
lingen die, in een georganiseerde colonne 
van campers of 4x4’s, het land doorkruisen. 
Voor één nacht vinden we een onofficiële 
plek aan de rand van een camping. De nacht 
is onrustig omdat olifanten - er schijnen er 
hier zo’n 90.000 te leven - de nabij gelegen 
bomen afbreken. 

De dagen daarna staan we op een prachtige 
plek aan de Chobe rivier. Hier ontmoeten 
we Chris en Jules vanuit Zuid Afrika weer. 

Samen met Chris en Jules hebben we een 
stop-over bij Elephant sands. Een open 
campsite waarvan de eigenaar een waterput 
voor de olifanten in stand houdt. In deze 
droge periode is het kamp vergeven van 
olifanten. Ze zijn niet gewend aan ander 
voedsel en vormen in die zin geen bedrei-
ging voor onze rijdende voorraadkast.

Elk moment dat we in direct contact met 
wilde dieren overnachten, splitsen we. 
Tamara en Tess slapen in de daktent en 
Robert en Sem in het tentje op de grond. De 
belangrijkste reden is dat we niet weten hoe 
wilde beesten reageren als onze kinderen 
in paniek mochten raken. Een geschrokken 
olifant is een serieuze bedreiging. We heb-
ben een stille nacht en de volgende morgen 
liggen de olifantenkeutels op 30cm van de 
tent. Indrukwekkend, we hebben niets ge-
hoord of gevoeld van hun aanwezigheid.

Samen met Chris en Jules rijden we de Mak-
gadikgadi zoutvlakte op (o.a. bekend van 
TopGear ;-)). Op de extreem droge stukken in 
de aanloop naar de zoutvlakte lijkt de stof-
bodem te exploderen. Eenmaal op de vlakte 
rijden we kilometers in een totale leegte. We 
overnachten op Kubu Island, een rotsfor-
matie met enorme baobabs in het midden 
van de zoutvlakte. Door al het stof voelt een 
verkoelende wasbeurt met onze eenvoudige 
Gardena douche als een ware luxe.

De zon gaat rood onder terwijl wij, onder het 
genot van een biertje, spelen met het foto-
toestel en perspectief. In de avond hebben 
we een BBQ onder de sterren en komt een 
schorpioen bij onze lamp kijken. 

We besluiten nogmaals een riviersafari te 
doen maar nu iets professioneler. Dit keer 
was het op een leuke manier spannend om 
de olifanten, nijlpaarden en krokodillen van 
zo dichtbij te kunnen zien. En Chobe NP is 
helemaal prachtig.
Regelmatig spreken we over het geluk 
dat we als gezin voelen. Qua gezondheid, 
autopech en groter ongemak boffen we. Nu 
moet je oppassen met dat soort uitspraken 
en niet veel later wordt Robert gestoken 
door een schorpioen. Deze zat verstopt in 
de zak met haringen die onder de auto lag. 
Natuurlijk was dit te voorkomen maar na al 
die maanden van voorspoed word je lakser.

Robert voelt direct dat dit niet zomaar een 
steek is. De SAS pocketguide gaf niet meer 
informatie dan “zorgen dat je niet gestoken 
wordt”. Leuk, maar nu zijn we wel gestoken. 
Robert doodt de schorpioen ter bewijsvoe-
ring voor een eventueel ziekenhuisbezoek. 
Ernstige verschijnselen als verlamming, 
ademnood, hartkloppingen en extreme pijn 
treden normaal binnen een half uur op maar 
blijven uit. Met een pijnlijke hand besluiten 
we na 3 uur dat we doorreizen.
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Na een paar dagen bereiken we Maun. Van 
hieruit zullen we de Okavango delta bezoe-
ken. Het is kinderen niet toegestaan een 
traditionele Mokoro boottocht te maken en 
we boeken een game flight. De Land Rover 
moet in Maun de brug op omdat er een rare 
klik uit de voortrein komt. Alles zit gewoon 
vast en de diagnose is dat de rubbers van de 
hockeysticks hun beste tijd gehad hebben 
en de as daardoor ruimte heeft om wat te 
verdraaien.

Op de dag van de vlucht waakt Tess op met 
een enorm opgezwollen gezicht. Het lijkt 
op een allergische reactie en dit wordt per 
telefoon bevestigd door Madelon (zus Ro-
bert en arts). Tess gaat aan de anti-histamine 
en een uur later stappen we het piepkleine 
vliegtuigje in. Na 10 minuten zit iedereen, op 
Tess, Sem en Robert na, met een kotszakje 
in hun handen. De delta is adembenemend 
mooi maar Tamara kent deze alleen van de 
foto’s en de film.

De pillen zorgen er voor dat Tess het uiterlijk 
van Elephant woman verliest. Al die tijd 
voelde ze zich trouwens prima. Als we in 
Shakawe weer aan de Okavango kamperen 
zien we op grote afstand rook uit het land-
schap opstijgen. Daar is dus vuur! 

Om 20:00 uur herkennen we in de oranje 
gloed de vlammen, zo dichtbij is het vuur 
nu. Sem en Tess gaan naar bed terwijl wij het 
vuur in de gaten houden. Om 3:00 ‘s nachts 
halen we Sem en Tess uit bed en breken de 
tent op. We staan klaar om te vertrekken als 
de wind gloeiende plantenresten om ons 
heen drapeert. Uiteindelijk dooft het vuur, 
op 50 meter afstand, aan de overkant van 
de rivier. De oude begroeiing van onze kam-
peerplek heeft meer energie nodig om te 
ontbrandden. We wachten even en kruipen 
rond half 5 ons bed weer in.

Gebroken rijden we de volgende dag door 
naar Namibië. We pakken het laatste stukje 
van de Caprivistrook mee. Dit is een 30 km 
brede strook land tussen Angola en Bots-
wana en hoort bij Namibië. De eigenaar van 
de camping is duidelijk een Land Rover lief-
hebber, getuige het bordje bij de ingang. Hij 

En weer is de nacht onrustig. Normaal doen 
we de daktent op slot (met een elastiek) om 
te voorkomen dat Sem, die de neiging tot 
slaapwandelen heeft, uit de tent stapt. Die 
nacht niet! Wij slapen in de auto en worden 
wakker door het onweer. Even later begint 
de auto te schudden en we zien Sem uit de 
tent komen. Hij slaapt nog maar dit is niet de 
beste plek om te gaan slaapwandelen. We 
begeleiden hem terug de tent in. Dan schrikt 
hij wakker van de regen en wil naast zijn 
moeder in de auto liggen. 

Robert wordt de volgende ochtend door 
Tess gewekt met de woorden, “pappa, 
volgens mij heb ik weer een dik gezicht”. Dat 
klopt en nog geen 5 minuten later klinkt er 
een angstige schreeuw vanuit de auto. De 
auto regent vol en als Tamara het raam wil 
dichtdraaien grijpt ze vol in een schorpioen 
die onder het matras verstopt zat. De boel 
staat op scherp en weer voelen we de adre-
naline stromen! 

geeft op zijn manier uiting aan die alsmaar 
oplaaiende discussie over de twee merken. 
Een discussie die, in ons geval, steeds door 
de Toyota rijders gestart wordt. Wij hebben 
zo onze eigen theorieën over de reden ;-).

Sem gaat zwemmen in de Chobe rivier, ge-
woon tussen de krokodillen en nijlpaarden. 
De camping heeft een eigen natuurbad in de 
vorm van een enorme kooi die in het water 
ligt. Geinig!

Hier gaan Sem en Robert opnieuw op jacht 
op tijgervis. Ze varen de rivier af, trotseren de 
nijlpaarden en Sem vangt aan het einde van 
de dag ons eerste tijgervisje. Hij is trots! Als 
we terugvaren zien we hoe dichtbij het vuur 
is gekomen, op één punt zien we zelfs dat 
het vuur de rivier is overgestoken. Het land-
schap bestaat voor grote delen uit papyrus 
en dat brandt wel.

Serious 

www.rough-side.com      +31 78 26 000 55
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Als je vragen hebt naar aanleiding van deze 
reis aarzel dan niet onze website te checken of 
een mailtje te sturen. We helpen je graag met 
het besluit je Land Rover de vrijheid te geven 
en haar een ander continent in te sturen.
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