
 
 

Konvooi ry in die Richtersveld 
 

Sommige mense verkies om in ‘n groep te ry, ander weet instinktief hulle is nie gemaak vir konvooi-ry 

nie. Karin Theron van Tracks4africa het onlangs op uitnodiging van OGATO (Offroad Guides and Tour 

Operators Association of South Africa) ‘n 4x4 uittog na die Richtersveld meegemaak en ervaar dat 

beide voor- en nadele het en dat dit van persoon tot persoon afhang of jy daarvan gaan hou of nie. 

  



 
 
Die voertuie seil soos ‘n blink, vet luislang teen Pyproete uit. Dit is die eerste werklike uitdaging op 

hierdie vyfdag 4x4 toer en ons het aan die voet van Bakenkop stilgehou sodat almal eers hul bande kon 

afblaas. Bo slaan die uitsig en plantegroei my asem behoorlik weg en besef ek waarom mense graag 4x4 

ry. Jy kan beslis nie met ‘n gewone motor hier kom nie! Die tweespoor paadjie kronkel oor 

Olienhoutbank en Kliphuisbank in die rigting van die Nigramoepberge.   

 

 
 

 

Hierdie is my eerste 4x4 toer saam met  

 

Toerleiers en ek het vooraf gewonder hoe dit sou wees om saam met 4x4 hardebaarde te ry en twee 

nagte te boskamp saam met 37 mense wat jy van g’n Adamskant af ken nie. ‘n Paar van die 14 voertuie 

se mense was darem ou kampvriende wat hierdie Richtersveld toer saam wou kom aanpak.  

 

Alhoewel hooftoerleier Bruce Jenkinson dit as die Richtersveld toer geadverteer het, kom ons nooit in 

die Richtersveld Nasionale Park (w136459) uit nie. Ons ontdek egter dat die groter Richtersveld area 

tussen Steinkopf, (w136592) Eksteenfontein (w136620) en Vioolsdrif (w136764) ‘n groot diversiteit in 

plantegroei, rotsformasies en berge en selfs sy eie wilde perde het.   

 

Die Richtersveld is in 2007 tot UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) 

Wêrelderfenisgebied verklaar. Die Richtersveld Gemeenskapsbewaringsarea net suid van die 

Richtersveld Nasionale Park vorm die kern van die erfenisgebied wat 160 000 ha groot is, maar die 

erfenisgebied het ook ‘n buffersone van ‘n verdere 398 425 ha. 

 

Die Richtersveld het Kulturele- en Botaniese Landskap Erfenisstatus verkry danksy die manier waarop 

die Nama-mense al vir die laaste twee millennia die sensitiewe biodiversiteit van die area bewaar deur 

hul semi-nomadiese veeboer trekstyl.    

 

Dit is onmoontlik om met ‘n gewone motor 

hier te kom!  

http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136459/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136592/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136620/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136764/


 
 

               
Ons slaap die eerste aand ‘n klipgooi van die huis af, by Bulshoekdam (w131196) naby Clanwilliam. 

(w136562) Op die tweede dag ry ons die Steenrugroete (w136441) deur die suidelike deel van die 

Sederberge. Die plantegroei, rotsformasies en uitsig vanaf die uitkykpunt op Synottpiek (w128409) oor 

Clanwilliam en die Olifantsriviervallei maak dit ‘n pragtige roete. Die aand slaap ons op Bloupoort plaas 

naby Springbok. (w136593) 

 

 
 

 

Dit laat my besef dat nie almal gemaak is vir 4x4 ry in so ‘n groot groep nie. Een stort en twee toilette 

tussen 37 mense is ‘n bietjie, umh hoe sal ek nou sê... eina op die geriewe. Boonop moet ons vir die 

tweede aand in die donker kamp opslaan. Alhoewel ‘n paar  vrouens onderlangs mor oor hoe dit eintlik 

hul mans is wat mal is oor kampeer, is die groep se moreel goed en kuier almal gesellig om die reuse 

vuur wat die boer vir ons gemaak het voordat ons gearriveer het.  

Dit is ysig koud maar die goeie geselskap, ‘n paar kole onder my stoel en ‘n lekker stuk vleis en glasie 

wyn verdryf sommer gou die ongemak. Ek besin oor my eerste dag van 4x4 konvooi ry. Ek dink ons almal 

het vandag besef dat mens altyd ‘n goeie kaart by jou moet hê, ongeag of jy ‘n ervare toerleier het of 

nie. Bruce het immers onlangs die Steenrugroete gery, maar sedertien het dit plek-plek oorgroei. Een 

keer het ons die pad effens byster geraak en het een van die agterste motors in die konvooi laat weet 

Clanwilliam vanaf Synottpiek.  

http://tracks4africa.co.za/listings/item/w131196/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136562/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136562/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136441/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w128409/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136593/


 
 
dat Tracks4Africa se jongste kaart op hul GPS aandui waar ons moes draai.  

 

Die area tussen Springbok en Kleinsee (w136589) is diamantarea en baie hoopvolle prospekteerders het 

al deur die jare diamante hier kom soek. Sommige mense sê die Buffelsrivier is net so ryk aan diamante 

soos die Oranjerivier wat verder noord kronkel. In hul soeke na goud en diamante het prospekteerders 

die area tussen Springbok, Kleinsee, Alexanderbaai (w136638) en Vioolsdrif gefynkam en in die proses 

baie ander bruikbare minerale soos kristal, mika, koper, ensomeer ontdek. Hierdie area is ook geweldig 

plantryk aangesien dit deel is van die Sukkulente Karoo Planteryk waarin daar sowat 2 700 verskillende 

spesies is.  

 

Nababeep (w136808) is een van die dorpe wat tot stand gekom het danksy mynbou maar wat dood 

gebloei het nadat die kopermyne gesluit het. Daar is baie jongmense wat op Nababeep gebore is maar 

nou ‘n werklose sukkelbestaan voer.  

 

Van Sprinkbok af ry ons wes en draai net anderkant Spektakelpas (w208737) noord in die 

Nigramoepberge in. Dit is hier waar ons bande afblaas vir ernstig 4x4 ry. Die omgewing is prentjiemooi 

en die plantegroei verander letterlik van kilometer tot kilometer. Ons is nog te vroeg vir die 

blommeseisoen maar die groen landskap is mooi genoeg om op te maak vir die gebrek aan kleur.  Ons 

sien ook ‘n trop wilde perde, halfmense, kokerbome, reuse botterbome en kruidjie-roer-my-nies.  

 

Boskamp in ‘n beskutte valleitjie met kokerbome en halfmense wat waghou teen die koppe is ‘n 

belewenis. Sommige vrouens vind dit nogal moeilik om privaatheid te kry wanneer die natuur roep en ek 

sukkel om nat toiletpapier te verbrand, soos wat ons aangeraai is om te doen.  

 

Die beskutte valleitjie is toe nie só beskut nie want daardie nag kom daar ‘n stormwind op wat my 

tentflappe probeer afruk. Vroegoggend sak ‘n deurdringende reën uit en ek moet behoorlik klou aan my 

tentjie toe ons kamp opslaan.  

 

 
 

 
Vyf pap bande moet in gietende reën herstel 

word.  

http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136589/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136638/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136808/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w208737/


 
 
 

Hoeveel mense kan sê hulle het uitgereën in die Richtersveld!? Die groep se moreel is maar laag want 

alles is nat en boonop kry die konvooi vyf pap wiele wat in gietende reën herstel moet word. Op hierdie 

dag leer ek die onskatbare waarde van ‘n bandherstelstel waarmee die ouens snye van tot 3 cm lank in 

die syvlakke van hul bande in ‘n japtrap herstel. Die omgewing het verander en ons ry nou deur ‘n 

asemrowend onwerklike maanlandskap.  

 

Die groep besluit teen nog ‘n aand van boskamp en ons stoot aan deur onbeskryflik mooi klipagtige 

berge na Oewerbos (w131405) kamp op die Oranjerivier naby Vioolsdrif. Daar is darem warm storte en 

diegene wie se beddegoed natgereën het kan in toegerusde tente slaap.  

 

 
 

 

 

 

Teen laatmiddag het die reën opgeklaar en kry ons ‘n heerlike verrassing op Helskloofpas. (w128076) 

Ons kruie nog teen die pas uit toe die landskap skielik ‘n sprokiesland word. Oral om ons is klipstapeltjies 

(w126869) wat soos klein kasteeltjies lyk!  Terwyl ek nog wonder of dit dalk feëtjies, kabouters of 

ruimtewesens was wat hul kasteeltjies daar kom bou het, beantwoord my vraag homself. In ‘n oogwink 

is die hele groep, kinders en grootmense, besig om klipstapeltjies te pak. Hier is só baie klippe dat 

toeriste seker nog vir die volgende honderd jaar hul klipstapeltjies sal kan pak sonder dat die klippe 

opraak.  

 

Klipstapeltjies op Helskloofpas lyk soos klein 

kasteeltjies.  

http://tracks4africa.co.za/listings/item/w131405/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w128076/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w126869/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w126869/


 
 

 
 

 

 

Warm storte en kuier om die kampvuur verdryf al die koue en almal sien uit na ons laaste dag. Na ‘n 

stewige ontbyt vertrek ons op ‘n 4x4 roete aangrensend aan die Helskloof/Nababeep Natuurreservaat 

(w136351) om ‘n ou kristalmyn te besoek en op pad sien ons ook petrogliewe (w132389) wat volgens 

oorlewering deur vroeëre San-inwoners gemaak is. Die landskap is asembenewend onwerklik met klippe 

in verskillende kleure, groottes en vorme so ver as wat jy kyk. Hier en daar veg ‘n gifboom verbete vir ‘n 

staanplek tussen die klippe.   

 

Ons Richtersveld uitstappie word  afgesluit met ‘n uitdagende roete langs die Oranjerivier. Na die dorre 

landskap met surrealistiese rotsformasies wat ons die laaste drie dae deurkruis het, is die groen strook 

langs die rivier ‘n ander soort lafenis vir die siel. Die water kabbel oor ‘n klein stroomversnelling en ‘n 

visarend roep sy maat...  

 

 

 
 

 

 

Besoek aan ‘n ou kristalmyn.  

‘n Pragtige maar uitdagende roete langs die 

Oranjerivier.  

http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136351/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136351/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w132389/


 
 
Op  pad terug huis toe hou ons stil by ‘n Mikamyn en by Bowesdorp, die dorp wat nie ‘n dorp is nie. 

Volgens www.genza.org.za  het Bowesdorp in 1850 tot stand gekom toe die NG-gemeente van 

Clanwilliam afgestig en op die plaas Wilgenhoutskloof ‘n kerk gebou het. ‘n Dorpie het rondom die kerk 

ontwikkel maar Springbok wat in 1863 gestig is, het die voortbestaan van Bowesdorp bedreig en boonop 

was daar te min water en ruimte vir ontwikkeling in die nou kloof tussen die granietberge.  Die eens 

pragtige kerk het dringende herstelwerk nodig gehad, maar om bogenoemde redes is daar besluit om 

eerder 8 km nader aan Garies, waar daar meer spasie en water beskikbaar was, ‘n nuwe kerk te bou. 

Kort na voltooiing van die nuwe kerk in 1924 het die poskantoor, polisiestasie en winkel verskuif en so 

het die dorp Kamieskroon (w136786) tot stand gekom.  

 

Al wat vandag nog oorgebly het van Bowesdorp, is die ruïne van die eens pragtige kerk en fondasies van 

die ou hotel, polisiestasie en tronk naby die huidige plaashuis. As jy op die N7 suid ry vanaf Springbok, 

kry jy kort duskant Kamaskroon ‘n bord wat links wys na Bowesdorp; die dorp wat nooit ‘n dorp was nie.  

 

 
 

 

 

 

Dit lyk vir my die sterk punte van konvooi ry kan ook terselfdertyd die achilies wees van in ‘n groep ry.  

1. Jy kan gawe nuwe vriende maak maar ‘n paar knorpotte kan ook jou toer lelik bederf.  

2. As jy in die moeilikheid beland is daar ander voertuie om jou te help. Moet egter nie só gerus wees 

dat jy jou eie voorsorgmaatreëls soos ‘n GPS en goeie kaart asook jou eie gereedskap en 

reddingstoerusting tuis laat nie.  

 

3. ‘n Goeie toerleier kan baie waardevolle ekstra inligting oor die natuur en omgewing verskaf maar as 

jou toerleier nie daarop ingestel is nie en jy het nagelaat om jou eie navorsing te doen of 

naslaanboeke saam te neem, gaan jy baie uitmis.  

Ruïne van die oorspronklike kerk op 

Bowesdorp.  

http://www.genza.org.za/
http://tracks4africa.co.za/listings/item/w136786/


 
 
 

 

 

 

 

 

4. Tweerigting radio’s  is onontbeerlik vir konvooi ry omdat kommunikasie tussen die groep 

noodsaaklik is. Gepasde kwinkslae van die reisgeselskap kan vir baie pret sorg, maar die 

voortdurende inbreuk op jou eie geselskap kan nogal steurend wees.  

5. Deurdat jy in ‘n groep en saam met ‘n ervare toerleier ry kan jy dalk op plekke kom wat jy nie 

andersins sou nie. Waak egter daarteen om nie in die versoeking te kom om jou voertuig se vermoë 

of jou eie bestuursvernuf aan die groep te probeer bewys nie. In die proses kan jy dalk jou eie 

voertuig en die natuur skade berokken.  

 

Voordat jy dus besluit om saam met ‘n groep ‘n 4x4 toer aan te pak, besin deeglik oor waarvoor jy en jou 

reisgenote kans sien en waarvoor nie. As jy na onherbergsame en afgeleë gebiede soos die Richtersveld 

reis moet jy óf ‘n ervare 4x4 gids hê óf jou voorsorgmaatreëls en beplanning moet baie goed wees. As jy 

‘n toerleier gebruik, kies liefs een wat ‘n lid van OGATO is, want hulle is opgelei en verbind tot die 

verantwoordelike en sensitiewe bewaring van Afrika se natuur- en kulturele erfenis.   

‘n Uitsig oor die groen strook langs die Oranjerivier 

vanaf Richtersveld granietrotse. In die verte is die 

Tandjiesberge van Namibië sigbaar.  


