
Waar is de voorspoed gebleven? We vallen van het ene in het andere ongemak. On-
danks de ervaring met Tess haar gezwollen gezicht voelen we ons er niet prettig onder. 
Tamara heeft veel pijn aan haar hand door de schorpioenenbeet. Gelukkig blijven 
ernstigere gevolgen (het eerste half uur) uit. Toch besluiten we in de richting van een 
ziekenhuis te rijden. In de regen breken we het kamp af en 5 uur na de beet staan we 
voor een kliniek in Rundu. In nood kan men hier een behandeling uitvoeren.

Cape Town: 
here  
we come!

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 7 Slot

Gelukkig is dat allemaal niet nodig. Tamara’s 
hand blijft 7 dagen extreem gevoelig. Er naar 
kijken doet al pijn. De antihistamine doet 
zijn werk bij Tess en haar gezicht wordt weer 
normaal. We reizen door naar Etosha NP en 
onderweg bezoeken we de Hoba meteoriet 
(de grootste ter wereld).

Etosha staat hoog op onze ranglijst. Het park 
zit vol wildlife en omsluit de enorme Etosha 
zoutpan. In drie dagen doorkruisen we het 
park. We staren regelmatig naar een water-
hole en de dieren die daar, in de extreme hitte 
(42+), komen drinken. De regen is laat dit jaar 
waardoor het landschap extreem droog is. 
Regelmatig zien we de dieren schuilen voor 
de brandende zon.

4opreis

We rijden aan de andere kant het park uit 
en zetten koers richting Angola. In Opuwo 
doen we inkopen tussen de stamleden van de 
Herero en de Himba. Men heeft hier wel vaker 
een westerling gezien en iedereen beproeft 
zijn geluk. “You buy this rice for me?”.

De Herero zijn qua kledingstijl gezwicht voor 
koloniale Duitse druk en dragen kleurrijke 
jurken. De Himba weigerden hun tradities te 
laten gaan en gaan nog steeds traditioneel 
“gekleed”. De gedeeltelijke naakte Himba 
vrouwen vallen op door hun roodbruine 
kleur. Deze dames wassen zich nooit en 
smeren zich in met otjize, een mengsel van 
geitenvet, kruiden en oker, als bescherming 
tegen de zon.

Na een bezoek aan één van de Himba dorpen, 
waar de kids als dank smurfenpoppetjes heb-
ben uitgedeeld, slaan we ons kamp op in het 
uiterste noorden van Namibië, het Kakaoveld. 
We slapen aan de Kunene rivier. Vanuit hier 
bezoeken we de kleine maar prachtige Epupa 
falls. De lokale kinderen spelen in het water 
op de rand van de waterval. Stroomopwaarts 

liggen de krokodillen maar die wagen zich niet 
in de stroomversnellingen. 

Na sterke verhalen van Robert willen onze kin-
deren ook eens raften. Met een Zimbabwaan-
se gids trotseren we de stroomversnellingen 
van de Kunene rivier. Vergeleken met de Zam-

landschappen en valleien. Veel sporen bestaan 
uit gravel en dit kost ons onze achterbanden. 
We zien het rubber er afgeknabbeld worden, 
of we ze nu hard of zacht oppompen. In Twij-
felfontein bekijken we de rotstekeningen van 
de San die ze in de periode van 300 jaar voor 
Christus tot 1900 achterlieten. We bezoeken 
Burnt Mountain, de organpipes en we kijken in 
een enorm gat in de aarde (Wondergat). Tess 
stelt veel vragen over waar dat gat zal eindigen 
en of er al veel mensen in liggen.

Na een paar nachten op een prachtig rotsach-
tige plek te hebben gekampeerd rijden we 
richting de Skeleton Coast. Deze kust draagt 
deze gezellige naam omdat je, nadat je als 
schipbreukeling blij de kust had bereikt, je als-
nog een wisse dood zou sterven in de Namib 
woestijn. 

We willen een stuk van deze ruige kust mee-
maken en rijden 230 kilometer tussen zee en 
woestijn naar Cape Cross. Onderweg stoppen 
we regelmatig om bewust de leegte te voelen 
of een van de scheepswrakken voor de kust te 
bezoeken. Het is hier prachtig. Daar waar 

bezi is dit een prima kinderuitje. Halverwege 
leggen we illegaal aan in Angola en zwemmen, 
na een krokodillencheck, in de rivier.

Het landschap in Namibië is erg afwisselend. 
Van Epupa naar Twijfelfontein rijden we door 
een filmachtige setting van desolate heuvel-
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* Kort na ons bezoek is Isilo een natuurlijke dood gestorven. Toen zijn 
karkas ontdekt werd was het helaas al van zijn slagtanden ontdaan. 
Triest!

we over de duinen klimmen zien we de zee-
honden het veilige water kiezen. Opvallend 
is de temperatuur langs de kust. De koude 
golfstroom zorgt ervoor dat de temperatuur 
zo’n 20 graden lager ligt dan landinwaarts. 

Omdat je hier weinig schade kunt aanrichten 
laten we Sem voor het eerst tien kilometer 
achter elkaar in de Defender rijden. Grap-
pig hoe handig hij met de auto wegrijdt en 
soepel overschakelt.

We hebben mazzel met de wind als we in 
Cape Cross bij één van de grootste zeehon-
denkoloniën ter wereld aankomen. De wind is 
aflandig en zorgt ervoor dat de enorme stank 
van deze kolonie niet in onze neus wordt ge-
blazen. De duizenden dieren genieten van de 
zon maar de enorme mannetjes zijn druk met 
het verdedigen van hun territorium en harem. 

In Swakopmund moeten we onze auto laten 
reinigen. De zoutweg zorgt ervoor dat we het 
weinige ijzer dat aan onze auto zit zien roes-
ten. Swakopmund is bizar, het ligt midden in 
de woestijn maar de oceaan zorgt voor een 
erg aangename temperatuur. Overal lopen 
Duitse bejaarden en ademt de plaats de sfeer 
uit van Benidorm. 

Sem weet dat Tommy (gezien op de Neder-
landse televisie) hier excursies geeft en ha-
gedissen uit de woestijn opgraaft. Maanden 
heeft hij het hier al over en we besluiten met 
Tommy op “expeditie” te gaan. De mannen 
hebben direct een klik en wij hebben een 
leerzame middag over de Palmato gecko, de 
sidewinder adder, etc.

We verlaten de kust en trotseren de hitte van 
de Namib. Onderweg naar Sossusvlei, een 
vallei die bekend staat om haar rode zand-
duinen, passeren we de Steenbokskeerkring. 
Eindelijk zal de bloedhete zon ons niet verder 
achtervolgen. 

De laatste etappe de Sossusvlei in bestaat 
uit een zanderig 4x4 spoor. Daar waar we in 
Egypte om de haverklap vastzaten lukt het 
nu niet te stranden, zelfs niet met de banden 
hard. Grappig wat techniek, een motor op 
toeren en beleid een Land Rover kunnen 
laten doen. Sossusvlei is indrukwekkend maar 
omdat Sem nogal hangerig overkomt beslui-
ten we ondanks de koelte van 41 graden, de 
duinen niet te beklimmen. 

We hebben een goede nacht. In de morgen 
blijkt dat het fijne rode zand door het tent-
gaas is gedrongen en ons volledig bedekt. 
Tamara ziet er even niet de humor en roman-
tiek van en is klaar met al dat zand. Even later 
meldt Sem zich, hij voelt zich niet goed en 
ziet er vreemd uit. Hij heeft een temperatuur 
van 39,3 graden, zo vroeg al! 

We pakken in en rijden de 460 kilometer naar 
Lüderitz. Hiervoor hebben we twee rede-
nen: Lüderitz ligt aan de kust (koel) en er is 
een arts. Om 14:30 zitten we met Sem bij de 
dokter en ook hij vertrouwt het niet. Sem’s 
bloed gaat per koerier naar het laborato-
rium in Windhoek (1000 km terug) voor een 
malaria test. Voor de zekerheid moet Sem een 
antimalariakuur starten. Na twee dagen blijkt 
dat hij geen malaria had maar een bacteriële 
infectie. De arts neemt het zekere voor het 
onzekere en geeft Sem er een enorme cock-
tail antibiotica bij. 

In een paar dagen knapt hij op. Wij rijden 
onze laatste kilometers in Namibië naar Fish 
River Canyon, de op een na langste canyon 
ter wereld. Het is bijna niet voor te stellen dat 
dat kleine stroompje op de bodem voor deze 
enorme inkepingen heeft gezorgd.

Hier ontdekken we ook een probleempje met de Land Rover. Als we remmen gaan de koplam-
pen branden en als we de verlichting aanzetten branden de remlichten. Kortsluiting ergens? 
Na een korte analyse blijkt het achterblijvend zout in de stekkerdoos van de trekhaak allerlei 
verbindingen te maken. WD40 erin en opgelost!

Na een maand en 4900 kilometer verlaten we Namibië. We moeten keuzes maken. De tempera-
tuur, het reistempo door de hitte en nogal wat gebroken nachten zorgen ervoor dat we het zat 
zijn. Volgen we ons originele plan: door de hete Kalahari woestijn naar Zimbabwe rijden? Of 
rijden we de resterende 500 km naar Kaapstad? 

We besluiten dat we voor beide opties niet klaar zijn en gaan op vakantie in Mozambique. Op 
de dag van het overlijden van Mandela rijden we Zuid-Afrika in. We merken weinig van een 
massaal verdriet. Wel merken we in de dagen die we nodig hebben om Johannesburg te be-
reiken dat we ons weer “blank” voelen. Dat gevoel hebben we in de rest van het continent nog 
niet gehad. Regelmatig horen we “You are not from South Africa!”, gewoon omdat we iedereen 
vriendelijk groeten, een gesprek aangaan of uitstappen tijdens het tanken. Ook al bestaat apart-
heid formeel niet meer, hier voelen we het elke dag.

In Johannesburg bezoeken we familie van Tamara. Grappig om duizenden kilometers van huis, 
met familie die je amper kent, te gaan lunchen. Vanaf minuut 1 is het vertrouwd en we hebben 
een enorm leuke middag. We blijven een aantal dagen in Jo’Burg omdat we nog een afspraak 
met oude vrienden hebben. Chris en Jules zijn inmiddels “thuis” aangekomen en we genieten 
van een echte braai bij de ouders van Chris.

Het is zomervakantie in Zuid Afrika, veel Zuid Afrikanen mijden Mozambique omdat zij denken 
dat er oorlog is. Er zijn inderdaad onlusten maar die spelen zich af rond Beira in het midden van 
het land. Wij zullen het zuiden bezoeken en daar is het vooralsnog rustig.

De grensovergang naar Mozambique is een feestje. Daar waar de straatverkoop al sinds Bots-
wana was geminimaliseerd is het hier na het passeren van de grens weer één en al Afrikaanse 
chaos. Dit hebben we gemist. Allerlei mannetjes die overal mee willen helpen en zelfs geld 
vragen omdat ze voor je uit naar immigration zijn gelopen. “Nee, dat hadden we anders echt 
niet gevonden!” We zien er de lol van en Robert helpt de vriendelijke douanier zelf wel met het 
invullen van het Carnet de Passage.

Een ander land en dus andere wetten. In Maputo worden we van de weg geplukt omdat we 
opvallen. De agent speurt naar onregelmatigheden en ziet direct dat Sem geen gordel omheeft. 
Sem schrikt zich rot maar hoe we ook praten en lachen, de boete is voor ons.

Mozambique is voor ons voornamelijk een tour langs mooie stranden. We strandhoppen naar 
Ponta da Barra vlak bij Inhambane waar we oud en nieuw vieren. Op oudejaarsdag varen we bij 
Tofo de zee op en zwemmen we met walvishaaien en mantaroggen. De hoge golven en kwal-
lenbeten deren Sem niet. Hij zwemt heel rustig boven een enorme walvishaai met jong. Tess 
geniet vanaf de boot van de dolfijnen. Wat een mooie laatste dag van een bijzonder 2013. 

Robert’s moeder is via Nairobi naar Maputo gereisd. Ze reist twee weken met ons mee en wij 
pikken haar op van het vliegveld. In de dagen daarop rijden we over karresporen en zandpaden 
naar het zuiden om daar de oversteek naar Zuid Afrika te maken. We bezoeken bij Banga Neck 
de zeeschildpadden, die in deze periode massaal het strand opkomen om eieren te leggen. 
Weer een praktijk biologieles.

Wie het programma “Freek op Safari” 
volgt, weet dat Freek regelmatig in 
Tembe Elephant park is. Daarom en omdat 
Isilo, een mannetje met enorme slagtanden, 
in Tembe leeft*, willen Sem en Tess dit park 
bezoeken. We zien olifanten met enorme 
slagtanden maar vinden Isilo niet.

We doorkruisen Swaziland op weg naar 
het Krugerpark. Naast een kort bezoek aan 
Hlane NP reizen we naar de bergen in het 
grensgebied met Mozambique. De natuur 
en de dorpen maken diepe indruk op “oma”. 
Maar meer zal ze onder de indruk raken van 
het wild in het Krugerpark. In de paar dagen 
dat ze in Afrika is, heeft oma de big-five en 
nog veel meer gezien. Wij vinden Kruger wat 
tegenvallen door de mate van civilisatie. We 
raken verwend ;-).

Via de ongewoon mooie Blyde River Canyon 
rijden we de slechtste asfaltweg van Afrika 
terug naar Johannesburg. We slalommen tus-
sen enorme kraters in het wegdek. Oma vliegt 
vanuit Johannesburg terug en wij vervolgen 
onze reis richting de Drakensbergen. Deze 
zullen we vanaf twee kanten bezoeken. De 
eerste keer vanuit Zuid Afrika waar we bij 
Mahai een heftige wandeling maken. De 
tweede keer rijden we de Drakensbergen in 
vanaf Lesotho. 

3   mei/jun 2015 ■ LRCH magazine  |  5958  |  LRCH magazine ■ mei/jun 2015   3



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.

www.4opreis.nl     robert@4opreis.nl

Lesotho is een dwergstaatje dat geheel 
door Zuid Afrika omsloten is. Het ligt zonder 
uitzondering op hoogte waardoor het de 
naam “The Roof of Africa” draagt. Weer gaan 
we na het passeren van de grens jaren terug 
in de tijd. Herders drijven hun kuddes over de 
“hoofdwegen”, mannen komen al paardrij-
dend voorbij en de kleine nederzettingen 
bestaan voor een groot deel uit golfplaat.

Ons verblijf in Lesotho is kort maar de exit 
wordt spannend. In eerste instantie omdat 
de laatste nacht een deel van het pad is 
weggeregend maar meer omdat we het land 
gaan verlaten over de legendarische Sanipass. 
Vanuit Lesotho klimmen we langzaam de pas 
op, om direct na de grens, bijna naar beneden 
te vallen. Het steile en onverharde pad be-
staat uit losse stenen en scherpe haarspeld-

bochten. We moeten de Land Rover, in de 2e 
versnelling in lage gearing, continu bijremmen 
om niet te veel snelheid te maken. Als we een 
paar keer moeten steken om de haarspeld-
bochten door te komen zit Tamara met zweet 
in haar handen en Robert met een grijns op zijn 
gezicht. Nu maar hopen dat de remmen blijven 
werken!

We komen levend aan in Durban waar we in 
het appartement van familie kunnen verblijven. 
Dat komt goed uit want de daktent moet voor 
reparatie naar de Howling Moon fabriek. We 

worden daar als vorsten ontvangen 
en krijgen een rondleiding door 
de fabriek. Men is blij een tent met 
zoveel praktijkervaring onder de 
loep te mogen nemen en onze tent 
wordt kosteloos gerepareerd. Wat 
een service.

Met een zo goed als nieuwe tent zetten we het 
laatste deel van onze reis in. We volgen de kust-
lijn nog zo’n 1700 kilometer tot aan Kaapstad. 
De kust is onverdeeld mooi en heeft sprekende 
namen: Sunshine Coast, Shipwreck Coast, etc. 
We hebben talloze stopovers maar een aantal 
springen eruit. 

De Transkei is een voormalig thuisland van de 
Xhosa dat in 1994 werd herenigd met Zuid 
Afrika. Hier aan de Wild Coast blijven we een 
aantal dagen hangen bij Hole in the Wall. Mid-
den in de riviermonding ligt een enorme rots 

met een gat. De zee beukt al duizenden jaren 
tegen deze rots. Sem en Tess spelen met lo-
kale kinderen. Zo fijn dat ze iedere keer weer, 
zonder vooroordelen, contact maken. 

Een andere plek die we niet wilden verlaten 
was het Tsitsikamma NP bij de monding van 
de Stormsrivier. We sliepen direct aan de ruige 
kust waar de golven metershoog opsloegen. 
Ondanks dat de camping erg georganiseerd 
was maakten het uitzicht, de langs zwem-
mende dolfijnen en de prachtigste zonson-
dergangen deze plek onvergetelijk.

We rijden de Garden route gedeeltelijk via 
het alternatieve pad en we merken dat we 
een toeristischer deel van Zuid Afrika bin-
nenrijden. De route is prachtig maar we zijn 
het echte Afrika wel kwijt. Als gevolg daarvan 
maakt de route minder indruk dan gehoopt. 

Bij Montagu zetten we het kompas richting 
zuiden. We rijden naar het zuidelijkste punt 
van Afrika, Cape Agulhas. We zijn in een 
jolige stemming als we de kaap bereiken. We 
parkeren de auto en lopen naar het punt waar 
de Indische en Atlantische oceaan worden 
gescheiden. Verder zuidwaarts kunnen we 
niet. We vieren dit bijzondere moment bij een 
prachtige zonsondergang.

Via Franschhoek, midden in de wijnlanden 
van Zuid Afrika, waar we zo’n beetje alle wijn 
proeven zetten we koers naar Cape Penin-
sula. We zwemmen een middag tussen de 

pinguïns bij Boulders beach waar we worden aangesproken door een Amerikaanse familie die 
op wereldreis is. Zij hebben een eigen cameraman bij zich en vragen of ze ons mogen intervie-
wen. Sem en Tess hebben er duidelijk geen zin in waardoor de uiteindelijke montage niet zo 
spannend is. We hebben er nooit meer wat over gehoord. 

De dagen op Cape Peninsula sluiten we af met een bezoek aan Cape Point en Kaap de Goede 
Hoop. Onze auto trekt hier veel aandacht en we hebben veel leuke gesprekken. De laatste da-
gen bereiken we allerlei magische punten. Punten die ook betekenen dat we er bijna zijn. 

We rijden de laatste kilometers naar Kaapstad. We hebben ons eindpunt bereikt. Onze auto 
parkeren we bij African Overlanders want de laatste dagen in Kaapstad zullen we zonder Land 
Rover doorbrengen. Het voelt vreemd om haar na 45.207 probleemloze kilometers achter te 
laten. 440 dagen was zij ons thuis en nu gaat ze in een container naar Rotterdam in afwachting 
van een volgend gezamenlijk avontuur. De volgende ochtend krijgt onze Land Rover een kus 
van Sem en Tess. Daarna brengt een taxi ons, een beetje melancholisch, naar Kaapstad.

Als we de volgende avond op Signal Hill tijdens de zonsondergang neerkijken op Kaapstad en 
de Tafelberg beseffen we trots dat we het wel hebben gedaan! Proost! Als familie maar vooral als 
team reden wij “the long way down”.  
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