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In die WEG van Nov ‘13 staan geskryf: ‘In die Richtersveld ry jy gewoonlik nét met ‘n 
4x4. Máár waar die paadjie doodloop teen die berge, Vanderster-, Rosyntjie-, 
Tswaïs- & Oemsberge, begin die wáre wildernis – dáár waar net jou twee voete jou 
heen kan vat… Die Richtersveld Challenge is ’n wildernis-roete. Dis nie vir almal nie. 
Maar as jy eers kennis gemaak het met die Amfiteater, dan dra jy hom altyd binne in 
jou…” 

Die lede Klaus & Magda von Pressentin, Breda & Helene Strasheim, Hans Knoetze, 
Linda du Toit, Elva van Wyk & Cynthia Slattery het hierdie besondere bergwoestyn 
besoek. 

Sona Buys, stigterslid en jarelange voorsitter en stapleier van ons Klub, het jare 
gelede vir dae in die Richtersveld gestap en in daardie einste Amfiteater het ‘n 
luiperd in die nag sy dors kom les by die paar druppels water wat by die waterval 



uitgesyfer het. Ons was almal salig onbewus in ons slaapsakke! Sy vars spore om 
ons het hom die volgende oggend verraai.  

Ons groep is wel nie besoek deur `n 
luiperd nie maar ons het sy spore 
dikwels in die sand op pad gesien. 
„Die Amfiteater het iets wat `n goeie 
monument of katedraal ook het. Dit 
praat met iets anders as jou brein en 
jou sintuie. Dit hou jou rustig, asof jy 
in die oog van `n olifant dryf, diep in 
die klipmaalkolk van die 
gramadoelas“ (Toast Coetzer). 

Rey van Rensburg, gebore 
Namakwalander, is seker die beste 
gids en stapleier wat `n mens in die 
Richtersveld kan kry. Gebore in 

Okiep, het hy al van jongs af hierdie 
enigsoortige bergwoestyn deurkruis. Hy is `n 
baie veelsydige persoon en `n legende in sy 
leeftyd. Sy kennis van die diere en plante, van 
die berge en riviere, sy vele stories en 
wedervaringe wat hy op tipies Namakwalandse 
trant vertel, sy aansteeklike humorsin, die 
heerlike etes op pad van en terug na Springbok 
in die veld ... en nog vele meer maak die 
Richtersveld Challenge `n onvergeetlike 
ervaring.  

Vrydag 10.7. het ons met 4 voertuie vanaf 
Sprinbok vertrek: Rey in sy uitstekend 
toegeruste Landcruiser met sleepwa (en 
Hans as „co-pilot“), Enrico 
(natuurbewaarder, en jarelange 
ondervinding saam met Rey) in die Hilux-
dubbelkajuit (met Breda, Helene en 
Cynthia), Linda in haar RAV (saam met 



Elva) en Klaus en Magda in die VW Tiguan („die sagte motors“...). 

Tussen Steinkopf en Port Nolloth is ons regs af op die 
grondpad rigting noorde, via die sendelingstasie 
„Lekkersing“ na Sendelingsdrif aan die Oranjerivier (hier 
het die kwik tot 35° gestyg!) en dan in die Ai-Ais-
Richtersveld Transfrontier-Park. Nadat die „sagte motors“ 
die uitdagende Akkedis-pas suksesvol hanteer en hulle 
kleure verdien het, ontvang Linda en Klaus van Rey `n 
plakker as erkenning.  

In die Gannakouriep-
rivier naby die 
Hakkiesdoring Trails 

Camp slaan ons kamp op. Weens Linda se 
onlangse knieoperasie kan sy nie die rugsak-
stap meemaak nie en bly die volgende 2½ dae 
by die voertuie (sy kon lekker ontspan en het net 
`n skaapwagter met sy trop skape in die 
nabyheid gehad). 

Rey het ons groep rustig en met 
verantwoordelikheid gelei, met Enrico as die 
„sweeper“ agter om seker te maak dat niemand 
verlore raak nie. Weens onsekerheid oor water 
op pad het elkeen tot 5 liter water (ook in 
wynsakke) saamgedra. 

Die lekker kampvuur, die eggo tussen die 
rotswande en die helder sterrehemel in die 
Amfiteater was `n besondere belewenis (so ook 
Rey se 
stories oor 
die 
helikopter 
wat hier 
ingevlieg 

maar gesukkel het om weer uit te kom; en dan 
hoe hy in trurat `n voertuig uit die Richtersveld 
moes ry omdat die ander ratte nie meer 
gewerk het nie).  

Die tweede dag het begin met „Dreunbult“ op, 
by Modderfontein (lekker water) gestop vir 
middagete (`n bietjie sagte reën het uitgesak), 



oor „Never Ending“ se hoogtes na „Venstervalle“ 
en dan die moeilike „Ma se afdraande“ (moeder 
of „moerse“ afdraande!) af. Die swaar rugsakke 
het Rey met karabiners via ‘n lang tou laat afglei 
en moes Enrico en Hans hulle vang onder ken 
sodat die sake nie in die water val of teen die 

rotse breek. Van daar is ons na `n 
oorhang wat ons tweede slaapplek 
was. Weer is droë boomstompe gebreek en hout versamel vir die kampvuur.  

Hierdie berge het die grootste plante verskeidenheid in die park. Ons was gelukkig 
dat voor ons stap reën hier uitgesak het sodat die grootste gedeelte van die ry- en 
staproete groen was. Die lewe in die park word andersins beinvloed deur die mis 
vanaf die koue Atlantiese Oseaan (die Nama noem dit „malmokkie“) wat vogtigheid 

na hierdie andersins droë 
gebied bring. 

Dag drie is ons via „Zebravalle“ 
terug in die Ganakouriep-rivier 
na ons kamp waar Linda ons 
ingewag het. Na `n vinnige 
middagete is die 4 voertuie weer 
op pad na die Richtersberg-
Camp aan die Oranjerivier. Die 
eerste (wel koue) stort na 3 dae! 
Rey en Enrico het ons 
getrakteer met `n heerlik-
gebraaide snoek en patat (nadat 

ons eers `n paar slimdink-uitdagings moes oplos) en lekker poeding met Amaroela. 
By die kampvuur met `n „knertsie“ in die hand is lekker gekuier tot laataand. 



Dinsdag, 14.7., is die terugtog aangepak. Op 
pad oor die berge rigting Alexanderbaai stop 
Rey in `n droeë rivierbedding, en terwyl ons 
die groot granietrotse verken, braai hy lekker 
wors in sy selfgemaakte kombuis. Die 
positiewe terugvoering deur hom oor die 
voertuig- en staptoer sluit hy af met `n 
persoonlike sertifikaat vir elkeen van ons – 
die Richtersveld uitdaging is suksesvol 
voltooi (watter besondere erkenning!). 

In Port Nolloth stop ons by die see om na die 
bote te kyk wat diamantgruis van die 

seebodem suig. Teen sonsonder is 
ons by sy akkomodasieplek „Cat Nap“ 
in Springbok waar die gasvrye en 
vriendelike Babs ons ontvang. Soos 
die eerste aand in Springbok sluit ons 
die aand af met `n ete in `n restaurant 
en lekker gesels oor `n glasie bier en 
wyn.  

Die herinneringe aan hierdie toer sal „`n sagte kussing wees vir ons oudag“ (soos 
Hans dit noem). As jy lus is vir die Richtersveld – doen dit! Groete, Klaus & span.  

 

 

 

 

 

 

 

Afskeid 
van die Richtersveld se berge in die verte. 
Wanneer sal ons weer kom? En dan saam met 
Rey van Richtersveld Challenge. 


