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OPSAAL

 
CHRIS SWANEPOEL 
 
Dag1: Saterdag:  
Vanaf Stormsriviermond na Ngubu 
–hutte: 
Vanaf hierdie beginpunt kon 
sommige van ons groep van 11 net 
nie in ritme kom nie, as gevolg van 
die klipperige- en rotsagtige terrein 
en die swaar rugsakke wat jou 
soms "topheavy" laat voel het. 
Na sowat 2 ure kom ons by die 
Ngubu-hutte aan met ’n eetlus wat 
skrik vir niks. Kort voor lank lek die 
vlamme opwaarts en word daar 
lekker gekuier en leer ons die 
onbekende lede van die groep 
beter ken. 
 
Dag 2: Sondag: Nugubu-hutte na 
Scott-hutte: 
Die dag begin sommer met ’n 
hengse steil opdraand van 
ongeveer 1km tot ’n hoogte van 
100m bo seespieel.... Ai wat sou 
nog op ons wag vandag? Miskien is 
dit maar beter dat ons nie geweet 
het nie.... 
Na ongeveer ’n verdere redelik 
gelyke kilometer, klouter ons 
Skilderkrans uit om ’n pragtige 
uitsig na beide kante van die 
kuslyn te besigtig. 
Vervolg P2 
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Otter-Vervolg van P 1 
Van hier af druk ons aan na Bloubaai 
en klouter ons af na die baai om ons 
lywe te gaan nat maak. Hiervan kom 
egter nie veel nie, as gevolg van die 
yskoue water. 
Nadat ons die steil paadjie terug 
geklouter het tot by die roetepaadjie, 
begin ’n 2km-lange steil opdraand wat 
voel of dit nooit gaan einde kry nie. 
Groot was die verligting toe die hutte 
se dakke ongeveer 500m verder, 
sigbaar word. 
Net voor skemer gewaar ons 3 otters 
wat in die vlak branders baljaar en dit 
selfs op die sand waag. Teen 20:00 is 
almal reeds in die bed met effe seer 
lywe en die reuk van kampvuurrook in 
party se hare as gevolg van die nat 
vuurmaakhout. 
 
Dag 3: Maandag: Scott- na 
Oakhurst-hutte: 
Ons val reeds om 6:00 in die pad om te 
verseker dat ons die Lotteringrivier met 
laagwater kan haal. Ons word egter 
wreed ontnugter toe ons eers half-lyf in 
die water deur die Elandsbosrivier moet 
stap. Dit was laatoggend toe ons van ’n 
hoogte af kon kyk na die vlakwater in 
die monding van die Lotteringrivier met 
die Oakhursthutte aan die oorkant. 
Voor die gety begin inkom, is ons 
droogvoet deur die riviermonding. Ons 
maak vroeg vuur om só, ons rugsakke 
te probeer ligter maak vir die volgende 
dag. Vroegaand is almal in die bed 
want ons moes die volgende oggend 
weer vroeg in die pad val vir die 
Bloukrans-monding wat wag. 
 
Dag 4: Dinsdag: Oakhurst- na 
André-hutte:  
Vroeg begin is half gewin en daarom is 
ons reeds teen 6:00 weer in die pad. 
Bloukrans hier kom ons!! Vier-en-’n 
halwe uur later staan ons aan die 
bopunt van ’n stel houttrappe  
en kyk af op ’n monding waar die water 
so laag is, dat ons enkeldiep kon 
deurstap.(Was dit nou die gevreesde 
Bloukransrivier monding!?) 
Tog kon ’n mens die teleurstelling op 
van die groep se gesigte sien, want  
ons het nou nie eers ’n "survival-bag" 
nodig om ons sakke droog aan die 
anderkant te kry nie, wat nog van 
swem!!  
 

	  

 
Party van die groep was wel baie verlig- 
van avontuur was daar egter geen 
sprake nie. Die "surprise" was egter dat 
daar nog 4 km met baie op en af 
voorgelê het, voor ons die Andre-hutte 
kon bereik. Ons het gehoop dat dié met 
die seer lywe die volgende oggend 
uitgerus sou wees om die laaste skof 
aan te pak. 
 
Dag 5:Woensdag: Andre-hutte na 
Nature’s Valley.  
Ons het die vorige dag reeds gestaar na 
die 2 uitkykpunte daar doerrr bo. 
Die eerste klim van die dag was 
uitdagend. Daarna stap ons bo-op ’n 
plato en kort voor lank stap ons met ’n 
stel hout trappe af na Nature’s Valley se 
strand. 
Na nog n stewige stappie, haal ons die 
eindpunt, haal die rugsakke af, en was 
dankbaar om daar te wees, maar tog 
jammer dat dit verby was. 
By die Otter Restaurant groet mense 
wat 5 dae vantevore as kennisse 
bymekaar gekom het, om uitmekaar te 
gaan as vriende. 
 


