
 

NUUSBRIEF JULIE 2013

 

VAN DIE VOORSITTER 

Hallo lede, hierdie Billi is 'n bylaag tot die Billi nuusbrief van Junie 2013.  Graag voeg ons hiermee die 

verslae van Deon du Plessis se Orrelpype/Cleft Peak en Dangershoek stappe en ook die Thabana Limele 

klim-stap van Chris Joubert by. 

Herinnering aan die volgende stappe op ons program: Suidelike Drakensberge naby Barkly-Oos (5-8 Aug) 

en Thaba Patswa Tweespruit (24 Aug) en ook ons Sosisale aand (16 Aug). Kontak asseblief die betrokke 

leier indien jy wil saam stap/kuier. 

 

ORRELPYPE - CLEFT PEAK ESKARPEMENT STAP   - Deon du Plessis 

Met die opsit van ŉ uitstappie na die Cambalala-hut by Mikes Pass in die Cathedral Peak omgewing van 

die Drakensberge, het Nico Combrink dit goedgedink om vir die meer aktiewe stappers ook ŉ 

eskarpement stap in te werk.  Hy het ook alles gereël en roetes uitgewerk, maar het op die laaste 

nippertjie weens werksdrukte onttrek.  Ons was 6 stappers nl. myself, Callie Retief en Johansie 

Steenkamp van Aliwal-Noord, Sorita Matthuysen van Bloemfontein, Thinus Bam van Reitz en Hannes 

Noëth van Bethlehem.   So het ons Vrydagaand 26 April 2013 by die Didima karavaanpark by Cathedral 

Peak bymekaar gekom, tesame met die sewe hutblyers. 

Dag 1: Saterdagoggend is ons na die ingang van die Park teruggeneem waar ons by die Mhlawazi-rivier 

begin stap het.  Na 4 km moes ons die sterk rivier oorsteek wat maar redelik ysig was agv die vorige 

week se sneeu.  Die gras was oral lank en jy moes die oorgroeide paadjies met jou voete voel.  Na nog 4 

km moes ons die stroom weer kruis by die sg Junction om in die Ndedema-vallei op te gaan.  Dan is dit 

langs steil berghange stap met die pragtige bergwoude aan die oorkant.  Middagete word in ŉ 

kloofwoud genuttig, net om 50m verder weer die stroom kaalvoet by ŉ watervalletjie te kruis.  Dan is dit 

op teen die protea bedekte hange uit en na 16km bereik ons die onderpunt van die Thuthumie-vallei by 

die Kontoerpad en kan ons die swaar gelaaide rugsakke neersit en by ŉ lekker gelyk plek langs die water 

vir die nag kamp.  Ons kry ŉ swem in die koue water in en die weer is perfek. 



 

Dag 2: Sondagoggend begin ons weer met ŉ koue kaalvoet stroomkruising.  Die Thuthumie-pas wat ons 

vandag moet begin, se paadjie verdwyn sommer gou in die lang gras.  Ons klim foutiewelik twee keer 

teen die linkerkantste hellings uit om die digste dele langs die stroompie te vermy, net om weer baie 

hoogte te verloor wanneer ons onsself vasklim.  Dis ŉ gespook deur die digte bosse en die lang gras tap 

energie. Duidelik word die pas deesdae selde gebruik en die kaart is nie duidelik met sy baie kleure en 

kontoere nie.  Dan is dit teen rotsblokke uitklouter terwyl die water wegraak.  Namate ons hoër klim, 

word die gras darem korter soos Lesotho vee dit begin bewei en ŉ ligte paadjie is selfs sigbaar.  Na ŉ 

eindelose klim van 8 km en 1300m hoogte wen, bereik ons darem laatmiddag uiteindelik die toppunt 

van die pas op 2930m…..net om ontnugter te word – daar is net gapende afgronde en hoewel ons teen 

die eskarpement rand is, is dit 100m loodreg bo ons.  Snaaks hoe maklik dit is om ŉ millimeter of twee 

op ŉ kaart uit te wees en hoe onbegaanbaar dit in die Drakensberge kan wees.  Daar is nie meer baie 

daglig oor nie en ons is kapot (OK, sommige meer as ander).  Ons slaan maar in die nek van die pas droë 

kamp op, aansien dit die enigste gelykte is.  Gelukkig het ons al so hoog geklim, dat daar oral van die 

vorige week se sneeu oorgebly het en ons smelt hompe ys op ŉ slag.  Dit is relatief warmerig (vir tussen 

die sneeu), maar deur die nag begin die wind op die blootgestelde nek so te waai dat daar min geslaap 

word.  Gelukkig is die tente die aanslae van die wind bestand en dit bedaar weer in die oggendure. 

Dag 3: Maandagoggend, en ek klim ŉ paar 

spitskoppies net bokant die nekkie uit, net om te 

ontdek dat ons net agter die Orrelpype geslaap het 

en ek nou op van die Orrelpype staan.  Soveel vir die 

indrukwekkende “Organ Pipes” wat jy van die 

anderkant af sien.  Ons kry darem die paadjie en 

moet weer ŉ ent daal voor ons, na nog ŉ kilometer 

en 100m styg, uiteindelik op die eskarpement rand 

en grens met Lesotho oorsteek. Drie jong manne 

kom haastig verby op die Grand Traverse, maar 

hulle reken hulle gaan dit nie betyds maak nie, 

omdat hulle te veel tyd in die sneeu by Mount-aux 

Sources twee dae vantevore verloor het.  Ons kom op ŉ redelik oopgetrapte paadjie van die Orrelpype-

pas af en klim die lang klim weer op na Cleft Peak op 3277m.  Ons rus in ŉ nekkie op die afgrond 

onderkant Cleft Peak.  Hier waai ŉ rukwind my hoed van my kop af, voor Callie verby wat op die afgrond 

sit en oor die kranse, waar ŉ volgende wind dit oplig en terugwaai en Thinus dit agter Callie weer vang!  

Ongelooflik!  Bo gekom en ons kom ŉ groep jongmense van die Wes-Transvaal teë wat die vorige dag 

met die Orrelpype-pas opgekom het.  ŉ Skot, sy vrou en ŉ gids kom ook verby, waar hulle die oggend 

van die Cathedral Peak Hotel af kom (hulle het darem ŉ taxi tot bo-op Mikes Pass geneem).  En ons 

neem 3 dae om bo te kom - Charlotte, dis tyd dat ons Bergklub ŉ bietjie na ons fiksheids standaarde 

moet laat kyk.  Cleft Peak het seker een van die beste uitsigte in die hele Drakensberg – suid is Cathkin 

Peak en die sneeubedekte Champagne Castle en nader is die Orrelpype; net noord steek die Kolom en 

Piramiede onder jou uit, met die Cathedral Peak reeks net agter die en ver agter nog sneeu van die 

Mount-aux-Sources area met sy bekende Duiwel-se-Tand.  Die suidekant van Cleft Peak en sy hoogste 

piek self lê dik van die sneeu en ons speel eers ŉ bietjie hier rond.  Enkele wolke begin vaspak teen die  

Dag 3 begin ons net agter die Orrelpype met die 

sneeubedekte hellings van Cleft Peak agter 



 

eskarpement rand en ons beweeg af na die bopunt van die Tseketseke-pas.   Ek probeer die groep nog 

oortuig om nog ŉ aand op die eskarpement te slaap en ons kan die middag verder noord (sonder 

rugsakke) die Elephant omgewing verken, maar kry nie baie ondersteuning nie.  Hannes kla van ŉ seer 

rug en Callie reken hy het sy enkel geswik en stem om stadig met die pas af te stap na die Tseketseke-

hut omgewing en daar te kamp.  Ons groep is te klein om te verdeel en ons gaan almal af.  Die twee 

sogenaamde kreupeles begin die pap dik aan te maak en stap skoon onder ons uit.  Hierdie pas is ook 

maar rof  met baie groot rotsblokke en ons sukkel so ŉ bietjie op ŉ plek waar die rivier ŉ tregter maak 

en ons blykbaar langsaan in die bosse kon verbygaan.  Dit is al sterk skemer toe ons by die kampplekkies 

rondom die ou hut uitkom.  Dit is weer ŉ perfekte aand. 

Dag 4: Dinsdagoggend neem ons rustig.  Ons stap die laaste ent van die klipperige rivierbedding af, voor 

ons op die Kontoerpad kom wat tussen 1800 – 2000m wissel.  Die stap is nou redelik maklik, hoewel die 

paadjie aanvanklik maar baie oorgroei is met brame en ander “prickles”. Middagete swem ons vir oulaas 

nog in ŉ paar lekker poele.  Ons kom vroegmiddag by die res van ons groep by die Cambalala-hut aan. 

Petra en Annetjie, Thinus en Hannes se vrouens, het ons voertuie saam opgebring na die hut toe en ons 

staptog is na 4 dae oor.  Thinus en Hannes en hul vrouens vertrek sommer dadelik terug huis toe, terwyl 

ons en die hutgroep wedervaringe uitruil.  Dit blyk dat ons rugsak groep minder kilometers gestap het as 

die “gemakliker” hutgroep van Louis Fourie. 

Dag 5: Woensdagoggend 1 Mei (Werkersdag), ry ons rustig af met Mikes Pass, boek ons by Didima-kamp 

se Bergregister uit en gaan loer gou hoe lyk die Cathedral Peak Hotel.  Dan word die lang pad weer terug 

huistoe geneem.  So eindig dan ŉ lekker staptog waarin ons baie goeie weer gehad het, die uitsigte 

fantasties en die geselskap nog beter. 

 

  



 

DANGERSHOEK STAP 20 – 24 Maart 2013 – Deon du Plessis 

Na 3 jaar stap die Vrystaatse Bergklub weer ons 

top staparea van Dangershoek in die Oos-Kaap op 

die grens met Lesotho.  Die opkoms is effe 

teleurstellend met slegs 10 stappers wat dit 

bywoon, nl. Nico Combrinck, Chris Joubert, Lize 

Joubert en Stan Craven van Bloemfontein, Remo 

Ehlers en Steven Adendorff van Welkom, Louisa 

Krugel van Rouxville en Adéle en Jaco Snyman 

(ma en seun) en myself van Aliwal-Noord. 

Ons kry mekaar Woensdagmiddag laat by Zastron 

en dis al redelik nag toe ons sommer langs die 

pad bokant Dangershoek dorpie vir die nag langs 

die voertuie uitkamp.  Nico, die Eietydse 

Geskiedenis lektor, is verstom om die aanleg van 

elektrisiteit en water oral langs die pad te sien 

wat in die laaste 3 jaar gedoen is en verstaan nie 

mooi waarom die mense Sterkspruit 

onregeerbaar wil maak agv sg. nie-dienslewering 

nie.  Die weer was die hele naweek perfek met 

warm windlose dae en net die laaste nag met 

wind en geen rëen.  Dis redelik droog, maar die volgende oggend se wakker word in die Telle-vallei waar 

die berge seker 1000m bokant ons uittroon, is skouspelagtig.  Ons ry so 5km verder verby die 

Nomlengana skool waar ons die voertuie by ŉ statjie los en begin met ons rugsakke te stap. 

Dis maar so 5km se stap as ons die kortpad oor die nek met die 3 vingerrotse en gat-rots neem.  By die 

Populierbos waar ons gewoonlik kamp, is daar nou vir die eerste keer in die 35 jaar wat ek al gereeld in 

Dangershoek kamp, veewagters wat daar bly.  Dit noodsaak ons om ŉ kilometer verder oor die rug te 

loop en af te sak na die Tellerivier.  Ons kamp op 2060m langs ŉ groot sandsteen plaat, waarop ons in 

die aande lekker vuur kon maak en kuier.  Nadat ons die tente opgeslaan het, stap ons in die 

klipbesaaide Tellerivier op na die voet van die grootste van die twee Telle-valle.  Die poel en waterval is 

effens teleurstellend, maar tog diep genoeg om onder die yskoue waterval van die valle te swem.  Heel 

verfris, keer ons na die kampplek terug. 

Vrydag, en ons klim die steil hang uit na die Storyteller, wat Nico al die vorige dag van ver vir ons gewys 

het.  Dis ŉ indrukwekkende gesig om in die hoek van die Dangershoek te kyk en ons sien nou eers die 

volle lengte van die 250m hoë hoof Telle-waterval. Dis nog ŉ klim voor ons weer steil afsak na die 

waterpoele en bokant die tweede Telle-val uitspan en weer ŉ koue swem vat.  Dis al 11h00 voor 6 van 

ons die pad verder vat om ŉ afspraak met Jaco se oom Ben (MacDhui) na te kom.  Ons loop met die 

Tellerivier op en swaai effe noord na die Lesotho kant.  Ek wys die mense dat die Transkei/Lesotho 

grensdraad glad nie meer bestaan nie en daar slegs op enkele plekke nog oorblyfsels van die draad is.  



 

Dan is dit op na die 3001m hoë Ben MacDhui piek wat, na die inkorporasie van die Transkei in SA, nou 

slegs die 2de hoogste piek in die Oos-Kaap is.  Ons kyk af op Tiffendell en dit lyk of daar ŉ groot 

gewerkskaf is om die ski-oord voor die volgende sneeuseisoen weer reg te kry.  Dan met die rug by 

Breslin’s Kop af en met steil passe af na die kampplek waar die res van die groep reeds vir ons in die 

laaste lig inwag. 

Saterdagoggend verlaat Jaco ons om die middag te gaan rugby speel, asook Louisa.  Die Tellerivier maak 

ŉ vurk met ŉ been in ’n steil kloof in Lesotho.  Ons het ŉ paadjie bo aan die berg aan die noordekant van 

ons in Lesotho bemerk.  Ek werk ŉ roete met die verkyker uit en dis weer ŉ lang en steil klim na die die 

kepie in die berg waar die ligte paadjie bemerk is.  Tot my ontsteltenis moet ek agterkom dat dit slegs ŉ 

nou gruisbesaaide paadjie is wat deur die Angora bokke gebruik word.  Dis tot 250m se regaf val as jy gly 

en waar ek gedink het die paadjie moet nou beter word, is dit nimmereindigende risikostap van ŉ half 

kilometer.  Gelukkig is Chris ŉ ervare rotsklimmer en hy is in sy element op die duiselingwekkende 

kranse en dit gee almal selfvertroue om nie te vries nie.  Selfs Adéle, wat die eerste keer saam met ons 

stap, het nooit geweifel nie.  Ek het daardie paadjie nou ook twee keer gestap; ŉ eerste en laaste keer 

en dit was gelyktydig!  Ons nuttig ŉ vroeë middagete en ŉ swem in ŉ lekker poel in die Tellerivier, net 

bokant die tweede vurk met sy kleiner valle.  Dis nog ŉ lang klim langs die klowe se rand op na die hoë 

piek van 2925m wat in Lesotho bokant ons kampplek uittroon.  Die uitsig oor Dangershoek se Telle-valle 

en verder oor Lesotho se Senxondo vallei en oor die Vrystaat en groot dele van die Oos-Kaap is beslis die 

harde klim werd.  Dan weer steil aan die Lesotho kant van die vallei af waar sekere van ons redelik grond 

“koop”, maar gelukkig nie seer val nie.  Dis al skemer as ons terugkom in die kamp.  Dit was nie my 

bedoeling om die beginner stappers so ŉ rowwe dag te gee nie, maar na dese sal hul enigiets kan stap. 

Sondag, en ons pak op en stap terug.  Ons gee ŉ klompie kos vir die veewagter wat naby ons bly en nooit 

ons kampplek lastig geval het nie.  Dan al langs die Tellerivier se pragtige sandsteen af wat Golden Gate 

se gat skop, soos Chris dit stel.  Weer ŉ swem en dan op langs die Nomlengana stroom wat met net 

sulke mooi sandsteenformasies omsoom is.  Ons draal nog ŉ bietjie om die laaste van die Dangershoek 

vallei in te drink, voor ons by die voertuie kom.  Langs die pad begin die langverwagte reën en selfs hael, 

voor ons by Zastron uitmekaar spat. 

Om op te som: Ons het die meeste van die 4-dag “lang”-naweek 

gemaak en het redelik hard en wyd gestap (en geklim).  Die 

nuwelinge is soms in die diepkant ingegooi, maar die groep het dit 

almal baie geniet en selfs die weer 

het goed saamgespeel om dit ŉ 

perfekte naweek te maak.  

Dangershoek bly darem maar een 

van die Vrystaatse Bergklub se top 

stapplekke. 



 

THABANA LIMELE KLIM 

UITSTAPPIE - Chris Joubert 

Thabana Limele (Afr: Tiettiesberg) lê in 

die Maluti’s, net suid van Maseru. Vanaf 

ThabaNchu en omliggende berge is 

Thaba Limele se profiel, getrou aan sy 

naam, duidelik herkenbaar. Saterdag 12 

April teen 6:30, kry 12 van ons mekaar 

by Maseru se grenspos en ry ŉ goeie 

teerpad na Uli se huis (29°33'59"S, 

27°45'4"E) waar ons die voertuie 

parkeer. Ons begin die stap op na 

Thabana Limele teen 8:30 in ŉ miseën 

wat gou opklaar en ons met goeie weer laat vir die res van 

die naweek. Chris Kleynhans vat die voortou teen ŉ stywe 

pas en laat ons blaas om by te hou. Ons roete volg deur 

mielie- en hawerlande af na ŉ brug oor ŉ river (29°34'35"S, 

27°45'37"E) en ons stap deur ŉ klein Sotho-dorpie waar ons 

ŉ gevolg Sotho-kinders kry. Van hier volg ons ŉ steil 

verspoelde pad in die vallei wat tussen die noordelike piek 

van Thabana Limele en ŉ klein dorpie op die plato teen 

die rand van die krans uitkom. Ons stap op na ŉ gelykte 

tussen die twee pieke van Thabana Limele en teen 12:00 

slaan ons tentekamp op. Na middagete klim ons die 

noordelike piek. Hierdie piek benodig ŉ maklike 

“scramble” om bo te kom en van bo kry ons uitstekende 

uitsigte van die meer onbewoonde berglandskap wat 

weggesteek is oos van die Maluti-reeks wat bekend is aan 

ons wat gereeld die R26 langs die Lesotho grens ry. Terug 

by die kamp maak ons ŉ kampvuur in ŉ klipkraal en kuier heerlik 

om die vuur tot laat in die aand. Sondagoggend kry ons die 

klimtoerusting reg en stap op na die suidelike piek. Die suidelike 

piek het geen maklike roete na bo nie. Die standaardroete volg 

die suidelike arête, met 30 meter van volgehoue graad F1 

tradisionele klim. Na ŉ taamlike geblaas en gestoei staan ek, 

Danie, Wesley en Kyle bo-op die piek en geniet eers ŉ bietjie son 

en uitsig voor ons af abseil. Na middagete by die kamp, slaan ons 

op en begin die 8 km terug stap na ons voertuie toe. Dit was 

regtig ŉ gatskop-uitstappie, dankie vir almal wat saam was. 

Summit Suid Piek 

Summit Noord Piek 



 

Cambalala-hut, Drakensberge. Dagstappe 27 April - 2 Mei 2013     

Leier : Louis Fourie                  Skrywe en foto’s : Charlotte 

Terwyl Deon se groep geswoeg het oppad na die eskarpement toe, geen wyn of 

Coke gehad het nie, sneeu moes smelt vir oorlewing en nie kon bad in warm 

water nie, het ons ander in die Cambalala-hut in die Kleinberge al hierdie 

voorregte gehad. 

Wel, ja, ons was seker die sussie groep. Soos hulle sê: dis hier waar die manne van 

die seuns en die dogters van die vrouens geskei word. Maar hoe ook al, ons het 

lekker hier gekuier. Dit was goed om weer saam met Pat en Louis te stap en te 

kuier. Selfs Louis se “ Connish Crystal” grap het weer goed geklink!! 

Die Cambalala-hut behoort aan die KZN-afdeling van die Bergklub en lede kan dit 

vir ŉ skrale R40/dag huur en R60/dag vir die hut self. Dit is goed toegerus en as jy 

so gelukkig is om vol gasbottels te kry het jy selfs ŉ warm bad. By Cathedral Peak 

se Didima Camp gaan die pad op na Mike’s Pass. Ervare Drakensberg stappers sal 

weet dit is die parkeerarea waar baie stappe begin in die Kleinberge en na die 

eskarpement. 

Ons was presies agt in die hut. Saam met Pat, Louis en myself was daar nog 

Lorene, Nelia en Elmare van Bloemfontein en Petra en Annatjie van Reitz, wie se 

mans die brawe roete saam met Deon gedoen het. 

Ons het dagstappe in die omgewing gedoen soos Louis se GPS ons beveel het. Die 

Maandag het ons selfs probeer om die Orrelpype te haal, maar helaas het die tyd 

ons ingehaal en moes ons terugdraai. Die leersame kursus wat Louis ons gegee 

het in “bundu bashing” en hang aan graspolle was baie avontuurlustig. Nietemin, 

soos ŉ leier van ouds, het Louis ons weereens veilig na die huis teruggelei. Ons 

het ŉ pragtige uitsig vanaf die ‘vuur-uitkykpunt’ (kan nie meer ŉ huisie genoem 

word nie) gehad wat oppad  na die Orrelpype is. Ook natuurlik van Mike’s Pass af 

is sekerlik een van die mooiste uitsigte oor die hele eskarpement van Monkscowl 

tot by Cathedral Peak Drakensberge. 



 

Saans het ons heerlik om die kampvuur gekuier en bedags het ons sonskyn weer 

gehad waaroor ŉ mens net kan droom in die Drakensberge. Met skemer het ons ŉ 

besoeker in die vorm van ŉ Bosbokkie gehad wat elke aand kom naand sê het. 

Ook die eerste dag het ŉ groot trop Elande net onder ons verbygehardloop. 

Die hut is werklik aan te bevele en ons sal die KZN-afdeling beslis weer nader vir 

lekker dagstappe in die Drakensberge. 

Die paar dae is afgesluit met ŉ heerlike ontbyt by die Cathedral Peak hotel. Ook 

aan te bevele!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Cambalala Hut 
Louis maak vuur 

Uitsig oor die Eskarpement Ons groep 



 

VERSOEKE VAN DIE KOMITEE 

Geagte lede: Die komitee het 'n geweldige probleem en baie moeite met lede wie 

se besonderhede verander en ons nie laat weet nie. Dit het baie werk tot gevolg 

om die lede te probeer opspoor.  

Daar is lede wat baie agterstallig is met hul ledegeld en hoewel ons hulle nie wil 

verloor nie, kan ons hul nie op die databasis bly hou nie. Die klub betaal R35 per 

lid per jaar aan die Sentrale Komitee en lei gevolglik 'n verlies aan die lid se 

ledegeld.  

Ook versoek ons mooi dat lede duidelik by enige inbetaling hul naam en waarvoor 

die inbetaling is, moet byvoeg. Dit gaan dit baie makliker maak vir die tesourier, 

Merlene. 

Daar is steeds lede wat nog nie vir die jaar betaal het nie. ASSEBLIEF, maak die 

inbetaling so spoedig moontlik.  

Net 'n herinnering aan die bankbesonderhede : Absa bank, Rek. nr.:470312432. 

Takkode: 632005.  

Ledegelde:  Enkel lid - R190 

                 Getroude paar- R225  

Indien u twyfel, kontak gerus vir Merlene per e-pos: merleneesau@gmail.com. 

Baie dankie 
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