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VOETSLAANKLUB 
STELLENBOSCH 
 
NUUSBRIEF  |  JULIE 2015 
 
 
 
1. ALGEMEEN 
 
1.1 Voetslaanklub webwerf 

www.stb-voetslaan.co.za 
 
 
1.2 Bestuur 2015/2016 
 

Voorsitter Kosie Smit 021 887 2093 073 537 8809 jhs@sun.ac.za 
Ondervoorsitter Werner Mödinger 021 886 5694 076 416 7165 modinger@telkomsa.net  
Sekretaresse Annerè van Pletsen 021 888 9276 072 245 1417 annere@cpcqualicare.co.za 
Tesourier Klaus von Pressentin 021 887 2783 082 689 8102 klausvp@telkomsa.net  
Addisionele lid Linda du Toit 021 887 1548 072 107 0213 lindadt@mweb.co.za 
Webwerf Cynthia Slattery 021 882 9442 072 246 1902 slathome@sun.ac.za 

 
 
1.3 Uitstappies: Gee kennis van voorneme om saam te stap 

Elke persoon wat van voorneme is om saam te stap, moet asseblief die stapleier op die laatste die 
Donderdag- of Vrydagaand vóór die stap daarvan in kennis stel.  

 
 
1.4 Betalings 

• As gevolg van hoë bankkoste, maak waar moontlik eerder van internetbetalings gebruik.  
• Betaling van ledegeld en besprekings vir naweek- en permitstappe moet direk in die klubrekening 

(Nedbank Spaarrekening, Takkode 107110, Rekeningnommer 2005402354) gedoen word. Stuur 
asseblief ’n bewys van betaling aan die tesourier met duidelike aanwysings van jou naam en 
waarvoor die inbetaling gedoen is.  

• Kontant kan gebruik word om stapleiers of die tesourier vir dagstappe te betaal. 
• Probeer die korrekte bedrae vir petrol- en permitgelde op dagstappe saambring. 
• Lede kry voorkeur bo besoekers vir naweek- en langer stappe, maar ná die sluiting van die datum vir 

betaling geld die voorkeur nie meer nie. Plekke kan dus nie vir 'n stap gereserveer word vir lede 
wat nie betaal het voor of op die sperdatum nie.  

 
 
1.5 Ledegeld 
 Ledegeld vir 2015 is R100 per persoon vir die jaar. 
 
 
1.6 Saamryfooi 
 Die saamryfooi is R1 per persoon per km. Bestuurders van motors tydens naweek- en vyfdag-stappe kan 

by berekening van kostes ‘n aanpassing van hierdie fooi oorweeg. 
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1.7 Nuwe lede 
 Baie welkom aan Breda en Helene Strasheim van Stellenbosch wat by ons aangesluit het. 
 
1.8 Die volgende Bestuursvergadering 

• Gee kennis aan een van die bestuurslede as jy ‘n saak op die agenda geplaas wil hê. 
 
1.9 Noodnommers (Bergredding) 

• WSAR (Wildernis Search & Rescue): 021 937 0300 
• Metro Ambulance: 10177 
• Cape Nature: 021 483 0190 

Kontak bestuurder van reservaat waar stap plaasvind vir spesifieke noodnommer.  
 
 

2. INLIGTING TEN OPSIGTE VAN AL DIE DAGUITSTAPPIES 
 
Vertrekpunt 
By die parkeerarea voor die JS Maraisgebou, Victoriastraat, Stellenbosch; regoor die Konservatorium. 
 
Aanmeldtyd 
Sien program asseblief. 
 
Klere 
Maak voorsiening vir ALLE weersomstandighede. Neem ALTYD warm klere (trui of baadjie), saam. In die winter is dit 
raadsaam om altyd 'n reënbaadjie in te pak. 
 
Noodhulp 
Elkeen bring sy/haar eie noodhulpbenodigdhede. Die stapleier is nie verantwoordelik om pille, salf, pleisters, ens te 
verskaf nie. NB: Onthou veral medikasie teen allergieë (bv bysteek, hooikoors ens). Die telefoonnommer van 'n 
naasbestaande (wat nié die stap meemaak nie en wat bereikbaar is) moet ook aan die stapleier van die dag verskaf 
word. 
 
Kos ens 
Elkeen voorsien sy eie eetgoed en drinkgoed vir teetyd en middagete, asook voldoende drinkwater (minimum 2 
liter). 
 
Donasie 
Besoekers: R20 
 
Vervoer 
Vervoer kan moontlik onderling gereël word. Vir elke stap word 'n bedrag voorgestel wat passasiers kan bydra tot 
die brandstofkoste (sien program).  
 
Indien ander reëlings getref word, sal dit onder die spesifieke stap genoem word. 
 
Gradering van die moeilikheidsgraad van stappe 
 

1 Maklike stap A Geen blootstelling aan hoogtes 
2 Matig maar vermoeiend B Soms klouter op rotse, maar nie moeiliker as om 'n kort 

leer te klim nie 
3 Veeleisende oefening C Matige blootstelling aan hoogtes; persone met 

hoogtevrees moet nie hierdie stappe doen nie 
4 Net vir die fikses D Baie blootgestel aan hoogtes; persone met hoogtevrees 

moet nie hierdie stappe doen nie 
 
Bogenoemde kan in kombinasie die moeilikheidsgraad van 'n stap aandui, bv 2A, 3B of 2D. 
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Permitstappe 
Wanneer 'n permitstap gedoen word, beteken dit gewoonlik dat net 'n beperkte aantal persone mag stap. Daarom 
is dit noodsaaklik dat jy ten minste 'n week vooraf met die aangeduide stapleier moet skakel om seker te maak dat 
daar vir jou plek is op die stap (tensy ‘n vroeër datum op die program verskyn). 
 
Wanneer 'n persoon plek op 'n permit- of naweekstap bespreek, is hy/sy verantwoordelik vir die koste 
daarvan, tensy hy/sy iemand anders in sy/haar plek kry. Die verantwoordelikheid ten opsigte van die kostes 
bly dus by die staplid. 
 
 
2.1 Gedragskode vir stappers 
 
Dag-, naweek- en langer stappe 
 

• Maak seker dat die fiksheidsvlak bereik is wat deur 'n spesifieke roete vereis word. Voornemende 
stappers moet noulettend ag slaan op die moeilikheidsgraad van ‘n stap, soos op die program 
aangedui. Die stapleier mag 'n persoon wegwys indien daar gereken word dat die persoon nie 'n 
roete sal kan voltooi nie.  

• Die stapleier moet te alle tye gehoorsaam word. Die stapleier stap voor en al die lede agter hom/haar. 
• By elke stap sal 'n addisionele stapleier aangewys word wat agter stap. 
• Met die oog op die stapgroep se veiligheid mag die stapleier enige tyd 'n persoon se toerusting nagaan. 'n 

Persoon kan weggewys word indien daar twyfel bestaan of die persoon die groep sal verontrief of in 
gevaar stel. 

• In swak weer, soos mis en reën, moet elke stapper heeltyd bewus wees waar die persoon voor en agter 
hom/haar stap.  

• Moenie rommel strooi nie. Neem 'n plastieksakkie saam om gebruikte snesies in te sit. 
• Beskerm en bewaar die natuurlike prag van ons berge deur nie die omgewing te bemors nie. Bly op die 

voetpaaie en moenie kortpaaie neem nie. Onder geen omstandighede mag plante, bolle ens uit 
bewaringsgebiede verwyder word nie. Neem net foto's en laat net voetspore. 

• Gehoorsaam die reëls en regulasies van die betrokke instansies voordat gebiede met beperkte toegang 
binnegegaan word. 

• Wanneer die wandelpad om spesifieke redes verlaat moet word, laat 'n rugsak langs die voetpad sodat dit 
vir ander sigbaar is. 

• Bly in verbinding met die groep; moenie afdwaal nie. 
• Tree altyd bedagsaam teenoor mede-stappers op. 
• Voetslaan is 'n voorreg: Moet dit nie misbruik nie. 

 
 
2.2 Addisionele regulasies ten opsigte van naweek- en langer stappe 
 

• Maak seker dat die fiksheidsvlak bereik is wat deur 'n spesifieke roete vereis word. Voornemende 
stappers moet noulettend ag slaan op die moeilikheidsgraad van ‘n stap, soos op die program 
aangedui. Die stapleier mag 'n persoon wegwys indien daar gereken word dat die persoon nie 'n 
roete sal kan voltooi nie.  

• Alle persone wat op naweek- en langer stappe gaan, is verantwoordelik om hulle eie vervoer te reël. Dit is 
nie die verantwoordelikheid van die staporganiseerder nie. 

• Stapleiers kan stapsakke voor 'n stap weeg en 'n stapper vra om die sak ligter te maak indien nodig. Hou 
die sak so lig moontlik. Volgens Olivier (2003:24) moet 'n volgelaaide sak nooit meer as 'n derde van 
liggaamsgewig weeg nie. Die ideale gewig is 20% van vroue se liggaamsgewig en 25% van mans se 
liggaamsgewig. 

• Indien die groep groot is, kan dit met die stapleier se goedkeuring in twee opgedeel word. Die stapleier 
moet dan vir elke groep 'n voor- en agterstapper aandui. Gedurende teetye en middagetes moet die twee 
groepe bymekaarkom om seker te maak dat niemand afgedwaal het nie. 
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3. BELANGRIKE KENNISGEWING IVM WILD CARDS 
 

• Daar is heelwat stappe waar die stap en/of bewaringsfooi gespaar kan word indien 'n lid oor 'n Wild Card 
beskik. Doen sommer vandag aansoek vir jou kaart: www.sanparks.org/wild/ 

• BAIE BELANGRIK: Dit is die verantwoordelikheid van elke klublid om te sorg dat hul Wild Card geldig 
is VOORDAT hulle vir ‘n stap bespreek waarvoor Wild Card-nommers benodig word. Indien ‘n 
persoon se Wild Card nie opbetaal is nie, het die stapleier nie ‘n ander keuse as om die volle fooi van 
die klublid te verhaal nie.  

 
 

4. JAAREINDFUNKSIE:  SATERDAG 28 NOVEMBER 2015 
 
'n Afsonderlike kennisgewing sal aan lede versprei word sodra die finale reëlings getref is.  
 
 
5. NAWEEK- EN LANGER STAPPE 
 
STAP RICHTERSVELD 

DATUM 10-14 Julie 2015   
REËLINGS Klaus von Pressentin (021 887 2783 / 082 689 8102 / klausvp51@gmail.com) 

AANTAL Bespreking is vir 8 persone gedoen en reeds volbespreek soos per vroeër kennisgewing 
Die uitstappie duur gewoonlik 5 dae, waarvan daar 2 ½ dae gestap word. Die stappers voorsien al hulle eie 
staptoerusting sowel as hul eie etes. Dit is 'n baie moeilike terrein en is 'n moeiliker stap as byvoorbeeld die Visrivier 
Canyon.  Daar is baie seiltes, klippe en sand en rugsakke moet self gedra word. 
 
 

STAP PLAAS MERTENHOF IN BIEDOUW-VALLEI (BLOMME-KYK NAWEEK)   

DATUM 8-10 Augustus 2015 
REËLINGS Kosie Smit (021 887 2093 / 073 537 8809 / jhs@sun.ac.za) 

BESPREKING  Bespreek met betaling van deposito van R200 per persoon teen 15 Junie 2015 

AANTAL 15 persone 
STAP- EN OORNAGKOSTE Twee nagte verblyf @ R150 per persoon per nag = R300 per persoon 

RYAFSTAND ± 250km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE Sien punt 1.6 op bls 1 van die program 

STAPAFSTAND 
Dag 1: stap op plaas 
Dag 2: Stap by Heuningkloof – maklik tot matig 

Vertrek om 07:00 op Saterdag 8 Augustus en keer terug op Maandag 10 Augustus. Persone kan Maandag direk 
begin terugry of nog in die omgewing blomme kyk. 
 
 

STAP KREEFROETE (WESKUS) 

DATUM 24-27 September 2015 
REËLINGS Linda du Toit (072 1070213 na 18:00 / lindadt@mweb.co.za) 

AANTAL Bespreking vir 14 persone gedoen en reeds volbespreek soos per vroeër kennisgewing 

STAP- EN OORNAGKOSTE 
R3,500 pp (deposito van R1,750 voor 7 April, res van bedrag teen 16 Augustus) dit sluit 
vervoer van bagasie, akkommodasie en alle etes in 

RYAFSTAND Stellenbosch na Elandsbaai en terug: 215 km x 2 
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BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE Sien punt 1.6 op bls 1 van die program 

STAPAFSTAND 

Reis na Elandsbaai:  23 September 
Dag 1: 18 km langs strand na Steenboksfontein 
Dag 2: 9 km na Lambertsbaai via Voëleiland 
Dag 3: Doringbaai na Papendorp 
Dag 4: Van Papendorp langs Olifantsrivier na Ebenhaeser 
Dag 5: Terug na Elandsbaai. Keer terug huis toe. 

Vertrek om 07:00 op Saterdag 8 Augustus en keer terug op Maandag 10 Augustus. Persone kan Maandag direk 
begin terugry of nog in die omgewing blomme kyk. 
 
 

STAP KUNJE, SUIDELIKE SEDERBERGE (APEX EN BREEKKRANS)   

DATUM 30 Oktober – 1 November 2015 
REËLINGS Jaap van Wyk (021 887 5335 / 084 240 5918 / jfvw70@gmail.com) 

BESPREKING  Bespreek met betaling van deposito van R200 per persoon teen 15 Junie 2015 

AANTAL 14 persone 
STAP- EN OORNAGKOSTE Geen toegangskoste en ons slaap in die veld 

RYAFSTAND 210 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R420 

STAPAFSTAND Saterdag: 2C, Sondag: 2B 
Vertrek Vrydagmiddag 30 Oktober om 12:00. Vrydag: 12:00 -  Ry tot by Zuurvlakte (naby Kunje, Suidelike 
Sederberg).15:00 - Stap met rugsakke tot by Spock se Rock (2,3km) en slaap daar. 
Saterdag:  Klim sonder rugsakke Breekkrans (5,5 km). Klim heelwat en goed blootgestelde dele. Stap ongeveer 6 
uur. Slaap weer by Spock se Rock. 
Sondag:   Klim Apexpiek en stap uit (6,5 km). Geleidelike klim en baie mooi. Stap ongeveer 5 uur. Keer terug na 
Stellenbosch. 
BAIE MOOI OMGEWING 
Stappe nie baie moeilik nie. 
Breekkranspiek: Hét blootgestelde gedeeltes wat nié geklim hoef te word nie. 
Apexpiek: Die heel laaste klein stukkie na die piek is blootgestel. Hoef dit nié te klim nie. 
 
 
6. DAGSTAPPE 
 

STAP GRABOUW ‘COUNTRY CLUB’- OMGEWING   

DATUM Saterdag 4 Julie 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Fay Pistorius (021 854 5959 saans / 078 370 2269 / faypistorius@gmail.com) 

TOEGANGSGELD R30 

RYAFSTAND 65 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R130 

STAPAFSTAND ± 12 km 

GRADERING 2B 
AANMELDTYD 07:00 
VERTREKTYD 07:15 
Ons stap een van die mooi sirkelroetes in die omgewing van die Grabouw ‘Country Club’. Dit is ‘n gemaklike stap,4 
uur, met ‘n ekstra uur vir foto’s neem, rondkyk, gesels en eet. 
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STAP EIKEHOF + WYNPROE (FRANSCHHOEK) 
DATUM Saterdag 18 Julie 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Willie Huggett (021 876 2490 / 083 453 9191 / huggett@netactive.co.za) 

TOEGANGSGELD R30 vir wynproe 

RYAFSTAND 28 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R56 

STAPAFSTAND 13 km 

GRADERING ± 2B 
AANMELDTYD 07:00 
VERTREKTYD 07:15 
Ons stap op die plaas Eikehof van die Malherbe-familie, in die rigting van die Wemmershoekdam. Die voetpad 
begin bokant perskeboorde en styg geleidelik terwyl die uitsigte oor Simonsberg en die Drakenstein-berge al 
mooier word. Na 'n hoogtetjie, daal ons 'n bietjie en dan stap ons 'n lang ent op 'n plato, terwyl 'n stroompie aan ons 
regterkant kabbel, en daar gewoonlik 'n verskeidenheid blomme te sien is. Daar is dan 'n klim tot op die koppie en 
'n pragtige uitsig oor die Wemmershoekdam en die berge in die rigting van Paarl. Die terugtog gaan met 'n lang 
draai aan die anderkant van die stroom en dan af met dieselfde paadjie tot by ons ‘wynproe’ (R30.00 pp) in 'n 
antieke lokaal op Eikehof. 
 
 

STAP STELLENBOSCHBERG 
DATUM Saterdag  25 Julie 2015 
STAPLEIER Klaus von Pressentin (021 887 2783 saans / klausvp51@gmail.com) 

TOEGANGSGELD Geen 

RYAFSTAND 2 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE Geen 

STAPAFSTAND ± 12 km 

GRADERING 3B 

AANMELDTYD 07:30 

VERTREKTYD 07:45 
Hierdie is ’n redelike ‘tawwe’ stap en stappers moét ‘bergfiks’ wees – neem ongeveer 8-9 uur. Ons stap vanaf 
DF Malan Sentrum by Coetzenburg op na die kontoerpad wat ons in die rigting van Paradyskloof neem. Bokant die 
ou Skietbaan gaan ons teen ‘n hang van Stellenboschberg uit terwyl die een panorama na die ander voor ons oë 
ontvou. Die hele tyd verlustig ons ons aan die fynbos en die uitbundige proteabosse. Op die nek agter 
Stellenboschberg kry ons ‘n besonderse uitsig op Jonkershoek en sy berge. Bo-op die kruin, terwyl ons ons verkyk 
aan ons mooie dorp wat knus onder in die vallei lê, vertoef ons vir middagete voordat ons die terugtog aanpak al op 
die rug af tot by Coetzenburg.   
 
 

STAP PANORAMA-ROETE, JONKERSHOEK 
DATUM Saterdag 1 Augustus 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Klaus von Pressentin (021 887 2783 (saans) / klausvp51@gmail.com) 

TOEGANGSGELD R40 / WildCard 

RYAFSTAND 15 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R20 
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STAPAFSTAND ± 23 km 

GRADERING 4B 

AANMELDTYD 06:45 

VERTREKTYD 07:00 
Bespreek vóór Vrydagaand by Klaus von Pressentin. Let asb. op die vroëer vertrektyd! Hierdie is ‘n lang dag 
se stap (8-9 uur) en vereis absolute fiksheid. Ons stap uit teen Swartboskloof tot by Pic Sans Nom van waar ons ‘n 
pragtige uitsig oor die Hottentots-Holland-kom het. Hiervandaan stap ons verby Guardian Peak en die Drieling-
Pieke tot by Bergrivier-nek met sy pragtige uitsig op die Jonkershoekvallei en Assegaaiboskloof. Ons stap af na 
Witbrug en van daar na ons motors. 
 
 

STAP MAANSKYNKOP, HERMANUS 
DATUM Saterdag 15 Augustus 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Hans Knoetze (028 316 3906 / 082 554 1254 / hk1@remgro.com) 

TOEGANGSGELD R25 

RYAFSTAND 100 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R200 

STAPAFSTAND ± 9 km 

GRADERING 3C 

AANMELDTYD 06:45 

VERTREKTYD 07:00 
Dit is ‘n redelike steil klim en neem sowat 6-7 uur heen en terug; beslis vir die meer fikses.  Beginpunt is by die 
kantoor van Vogelgat se natuurbeampte. Die eerste gedeelte van die klim vorm deel van die Vogelgat-reservaat, 
terwyl die laaste gedeelte oor Cape Nature se grond gaan. Maanskynkop is op 960 meter op een na die hoogste 
spits in die Hermanus-omgewing. Die uitsigte is baie spesiaal. 
 
 

STAP ROOIKATROETE IN VROLIJKHEID NATUURRESERVAAT NABY MCGREGOR 
DATUM Saterdag 22 Augustus 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Helene Strasheim (021 886 4035 / 073 196 0043 / helene.strasheim@gmail.com) 

TOEGANGSGELD Wild Card / R40 

RYAFSTAND 150 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R300 

STAPAFSTAND ± 18 km 

GRADERING 2B 

AANMELDTYD Sien hieronder 

VERTREKTYD Sien hieronder 
 Breda en Helene Strasheim het ’n huis op McGregor. Stappers kan Vrydagaand (en moontlik ook Saterdagaand) by 
hulle oorbly. Daar is beddens of matrasse (kampeerstyl) vir maksimum 9 persone beskikbaar om saam met die 
Strasheims in die huis oor te bly. Hulle moet hul eie beddegoed, handdoeke, eetgerei en kos saambring. Geen 
water is op die roete beskikbaar nie. Daar is min skaduwee. Bring asseblief sonhoede, genoeg water en 
insekweermiddel vir die blindevlieë saam. Ons stap 'n pragtige sirkelroete wat deur die Elandsberg vleg en vir 
ons lieflike uitsigte bied oor die Robertson omgewing. Wild soos grysbok, springbok, vaalribbok en klipspringers 
kom volop voor en vermaak die moeë stapper met hul sierlike spronge. Oor die eeue het wind en reën interessante 
rotsformasies uit die Bokkeveld skalie gebeitel en telkens word 'n mens verras deur die ruie plantegroei in die klowe.  
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STAP KLEINMOND (KONTOERPAD) 
DATUM Saterdag 29 Augustus 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Maryna Loubser (028 271 3244 / 084 548 2864 / jwloub@gmail.com) 

TOEGANGSGELD Geen 

RYAFSTAND 90 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R180 

STAPAFSTAND ± 12 km 

GRADERING 2B 

AANMELDTYD 07:30 

VERTREKTYD 07:45 
 Die stap begin by 4de straat in Kleinmond. Ons stap agterom “Jean’s Hill”, klim van agteraf oor, dan met die 
kontoerpad verder tot by Spooknek en af met ‘Dot’s dash’, Klipspringer, deur Feetjiesbos en terug met oos-oewer 
tot by die Palmietrivier. Ons stap seelangs met kuspaadjie terug na die motors. Die stap sal ongeveer 6 uur duur.  
 
 
STAP GROENLANDBERGROETE, NUWEBERGBOSBOUSTASIE, GRABOUW 
DATUM Saterdag  5 September 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Linda du Toit (021 887 1548 saans / 072 107 0213 saans / lindadt@mweb.co.za) 

TOEGANGSGELD R40 / Wild Card 
RYAFSTAND 65 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R130 

STAPAFSTAND 22 km 

GRADERING 2B 

AANMELDTYD 07:15 

VERTREKTYD 07:30 
 Groenlandberg is ‘n ‘Jeeptrack’ en omdat dieselfde pad teruggestap word, is dit geskik vir vinnige sowel as stadige 
stappers. Niemand kan afdwaal nie en die wat dit nie tot bo kan maak nie, kan ons oppad af, weer ontmoet. Ons 
stap van die hek in die Nuweberg-reservaat oor die R43 in die rigting van Groenlandberg. Na al die reën behoort die 
veld mooi te wees. Ons keer met dieselfde paadjie terug. Gewoonlik word daar koffie gedrink by een van die 
padstalle, maar indien jy haastig is, behoort jy ± 15:00 terug te wees op Stellenbosch. 
 
 
STAP  KLIPSPRINGERROETE, JONKERSHOEK 
DATUM Saterdag 12 September 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Jaap van Wyk (021 887 5335 / 084 240 5918 / jfvw70@gmail.com) 

TOEGANGSGELD R25 / Wildcard 

RYAFSTAND 15 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R30 

STAPAFSTAND 10 km 

GRADERING 3D 

AANMELDTYD 07:00 

VERTREKTYD 07:15 
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Bespreek vóór Vrydagaand.  Hierdie stap is ‘n 3D: ‘Blootstelling en amper rotsklim’ en dus nét vir die wat 
gemaklik is met hoogtes; persone met hoogtevrees moet liefs nie hierdie stap doen nie. Ons stap met 
Swartboskloof op tot by die rusplek by die stroompie onder die bome. Dan verlaat ons die paadjie en begin klouter 
teen die steilte uit (blootgestel en amper rotsklim), verby die punt waar die klipspringer vir ons oor die rant loer, 
totdat ons op die plato kom, aan die bo-loop van Eerste waterval se stroompie. Hier draai ons regs en stap dan met 
die breë kloof langs totdat ons by Pic-Sans-Nom weer in die voetpaadjie kom. Nadat ons die pragtige uitsig oor 
Valsbaai geniet het, keer ons met Swartboskloof terug na ons beginpunt. Staptyd is ongeveer 5 uur. 
 
 

STAP KOGELBERGROETE, KLEINMOND 
DATUM Saterdag 19 September 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Cynthia Slattery (021 882 9442 / 072 246 1902 / slathome@sun.ac.za) 
TOEGANGSGELD R40 / Wild Card 

RYAFSTAND 82 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R164 

STAPAFSTAND ± 24 km 

GRADERING 3B 

AANMELDTYD 07:00 

VERTREKTYD 07:15 
It is a 3B because it takes the whole day, so one needs to be able to do this, but there is no serious climbing. 
The hike is on a track for some of the route. We start at Oudebosch and hike a circular route that takes us through 
the heart of the reserve. We go through the forest and up towards Harold Porter Gardens, around a peak and then 
walk back along the river. The trail is graded moderate to long. You will have time to take a few pictures and a swim 
if you are brave! 
 
 
STAP BOTMASKOP (IN OMGEKEERDE RIGTING) 
DATUM Saterdag 3 Oktober 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Klaus von Pressentin (021 887 2783 / 082 689 8102 / klausvp51@gmail.com) 

TOEGANGSGELD Geen 

RYAFSTAND 10 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R20 

STAPAFSTAND ± 14 km 

GRADERING 3B 

AANMELDTYD 07:15 

VERTREKTYD 07:30 

Dit is ‘n stap wat redelike fiksheid vereis en neem ongeveer 7 - 8 uur. Ons begin by Jonkershoek se 
ingangshek en eindig by Rozendal. Die logistiek rondom die voertuie/vervoer moet dus voor die tyd met 
die stapleier uitgeklaar word. Vanaf Jonkershoek se hek stap ons met die kontoerpaaie tot bo op die nek 
en van daar op die rug van die berg langs na die kruin van Botmaskop (914m). Ons geniet die pragtige 
uitsigte oor die Banghoekvallei aan die een kant en die Jonkershoekvallei aan die ander kant en verlustig 
ons aan die pragtige uitsig oor Stellenbosch en die vlaktes tot by Tafelberg in die verte. 
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STAP GROOT HANGKLIP (PRINGLEBAAI) 
DATUM Saterdag 10 Oktober 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Werner Mödinger (021 886 5694 / 076 416 7165 / modinger@telkomsa.net) 

TOEGANGSGELD Geen 

RYAFSTAND 65 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R130 

STAPAFSTAND ± 9 km 

GRADERING 3B 

AANMELDTYD 07:15 

VERTREKTYD 07:30 (08:45 in Pringlebaai by beginpunt van Hangkliproete) 
Onthou asb. om flitse of koplampe saam te bring vir die grotte. Hierdie is ‘n redelike rustige stap - die stap begin 
by Pringlebaai en volg die vallei op. Na omtrent 2 km draai ons na regs en dan word dit steiler. Omtrent halfpad op 
draai ons af na die vlermuisgrotte en die Feetjiewoud. Na 'n lekker rus onder die Melkhoutbome klim ons Hangklip 
op en geniet die uitsig oor die see tot by Kaappunt en Hermanus. Stappers behoort so tussen ± 15:00 – 16:00 terug 
te wees by motors in Pringlebaai. 
 
 
STAP DIAGONAL EN KASTEELPOORT, TAFELBERG 
DATUM Saterdag 17 Oktober 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Alet Louw (021 461 1649 / 073 689 5752 / alettamail@gmail.com) 

TOEGANGSGELD Geen 
RYAFSTAND 55 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R110 

STAPAFSTAND ± 9 km 

GRADERING 2B  
AANMELDTYD 07:30 

VERTREKTYD 07:45 
Hierdie is ‘n rustige stap en sal ongeveer 7 uur duur. Ons begin by die bopunt van Kloofnek om 8:30. ‘Diagonal’ 
is ’n dwarsstap verby drie apostels en drie klowe. Dis ’n pragtige stap en eindig in die ‘Valley of Red Gods’. Ons kom 
af in Kasteelpoort. 
 
 
STAP BERGRIVIERNEK VANAF FRANSCHHOEK 
DATUM Saterdag 24 Oktober 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Willie Huggett (021 876 2490 / 083 453 9191 / huggett@netactive.co.za) 

TOEGANGSGELD R20 

RYAFSTAND 35 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R70 

STAPAFSTAND ± 15 km 

GRADERING 3B 

AANMELDTYD 07:15 

VERTREKTYD 07:30 
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 Ons parkeer agter die inloop van die Bergrivierdam en moet onmiddelik skoene uittrek om een van die toelope van 
die Bergrivier te kruis. Dan styg die pad geleidelik deur Assegaaiboskloof in die rigting van Bergriviernek. Hopelik 
kom ons die eerste Serrurias teë voor ons selfs te ver gestap het, en teen etenstyd bereik ons ’n plaat van dié skaars 
en pragtige blomme. Dieselfde roete word weer teruggestap. Die uitsigte in albei rigtings is asemrowend. 
 
 

STAP VISARENDSTAPROETE, VAN LOVEREN WYNLANDGOED IN ROBERTSON-OMGEWING 
DATUM Saterdag 7 November 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Elva van Wyk (021 886 4558 saans / 082 721 5419 / evw@sun.ac.za) 

TOEGANGSGELD R40 

RYAFSTAND 150 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R300 

STAPAFSTAND 7.5 km 

GRADERING A1-B2 

AANMELDTYD 06:15 

VERTREKTYD 06:30 
Die vertrektyd is vroegerig aangesien alle beskikbare inligting daarop dui dat dit later in die dag baie warm 
kan word.  Hoede en sonroom is dus noodsaaklik. Die staproete is vernoem na een van die mees besondere 
verskynsels op die roete: ’n broeipaar visarende het hulle sedert 1995 tuis gemaak op Van Loveren-Wynplaas en 
broei sedertdien hoog in een van die bloekombome by die Breederivier wat deur die plaas vloei.  Die roete begin by 
die wynkelder, steek die Breederivier oor en volg dan ’n kort, steil opdraande oor die Rooikrans, al met die 
Elandsberg-heuwel langs. Van hier kan stappers op verskillende plekke asembenemende uitsigte oor die 
Robertsonvallei met sy wingerde en die Langebergreeks in die agtergrond geniet. Die omgewing bied ook klein-
wild, ’n groot versameling van voëllewe (92 verskillende spesies is al in een oggend opgemerk), en uiteenlopende 
flora wat wissel van Klein Karoo-plantegroei tot Renosterveld.  Interessante geologiese strukture sluit in ’n 
sonderlinge rotsformasie wat ongeveer 1.3 miljoen jaar gelede gevorm is en waarvan iets soortgelyks slegs naby 
Sutherland gevind word.  Die roete is voorsien van 7 biodiversiteits-inligtingsborde wat toeligting bied oor die 
plante, voëllewe, diere, geologie, riviersisteme, boerderypraktyke ens.  Die roete behoort teen ’n gemaklike pas 
binne ongeveer drie ure voltooi te word.  Die Landgoed het pragtige tuine en vir diegene wat wil meedoen, kan die 
oggendstap moontlik afsluit met ŉ besoek aan die Restaurant Christina’s wat blykbaar alombekend is vir hul dun-
kors, hout-gebakte pizzas. Elva woerd bygestaan deur Werner Mödinger vir toeligting oor die voëllewe op die roete. 
 
 
STAP HEMEL-EN-AARDE VALLEI, HERMANUS 
DATUM Saterdag  14 November 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Hans Knoetze (028 316 3906 / 082 554 1254 / hk1@remgro.com) 
TOEGANGSGELD Geen 

RYAFSTAND 95 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R190 

STAPAFSTAND ± 15 km 

GRADERING 2A 

AANMELDTYD 07:00 

VERTREKTYD 07:15 
 Ons kom ongeveer 08:30 bymekaar op die parkeerterrein van die ‘Wine Village’ (Hemel & Aarde). Vandaar volg ons 
‘n fietsroete op die oewer van die Onrusrivier, dan verby Camphill, De Bos-dam en deur verskeie plase terug tot by 
die beginpunt. Dis ‘n redelike maklike stap met mooi uitsigte en natuurskoon. Duur ± 4-5 uur. 
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STAP SIMONSBERG 
DATUM Saterdag 21 November 2015 
BESPREEK BY STAPLEIER Jaap van Wyk (021 887 5335 / 084 240 5918 / jfvw70@gmail.com) 

TOEGANGSGELD Geen 

RYAFSTAND 10 km x 2 

BYDRAE TOT BRANDSTOFKOSTE R20 

STAPAFSTAND ± 10 km 

GRADERING 3C 

AANMELDTYD 07:15 

VERTREKTYD 07:30 
Moet hiérdie stap liefs nie doen as jy nie ’n goeie mate van fiksheid het nie. Matige blootstelling aan 
hoogtes; persone met hoogtevrees moet nie hierdie stap doen nie. Ons stap 'n sirkelroete en begin deur meer 
aan die suide-kant van die berg in 'n steil klofie op te gaan. Die klim is lank, steil en aanmekaar en volg nie ’n 
voetpaadjie nie. Wanneer ons bo kom, gaan ons met 'n smal rug na die 1,390m hoë kruin met sy besonderse 
uitsigte oor Stellenbosch na Valsbaai se kant, oor die Banghoekvallei na Franschhoek se kant, oor die Paarlvallei en 
die Du Toitskloofberge na Wellington toe, en dan oor die vlaktes na Malmesbury se kant en na Tafelberg. Ons kom 
van die kruin van die berg feitlik direk af tot ons weer by ons motors kom. Indien die veld baie nat is, sal die direkte 
roete na bo gevolg word. Staptyd ongeveer 8 uur. 
 
 
JAAREINDFUNKSIE 
Saterdag 28 November 2015 
Meer besonderhede sal later bekend gemaak word. Hou intussen asb. die dag oop.  
 


