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HANLI TOWNSHEND 
 
Agt mense, Douglas, Jurie, Rose en ek 
(Hanli) het in Douglas se voertuig en 
Salome, Michelle, Liesl en Wilna het in 
Salome se voertuig, vroeg op Vrydag die 
19de Mei vertrek na Marge Viviers se 
plaas naby Beaufort- Wes vir die Karoo- 
Erdvark Staproete, naby die Nuweveld 
Berge. Ons het in Meirings-poort gestop 
om ontbyt daar te geniet.  Dit was ysig 
koud met ‘n sterk wind wat ons laat 
besluit het om net vinnig die 
kleedkamers te gebruik en verder op 
ons pad te stop vir innerlike versterking. 
Ons het ‘n endjie van Prince Albert 
gestop en ontbyt geniet.   Soos wat ons 
verder ry het die omgewing bly verander 
tot ons by ons bestemming, Boplaas, 
aangekom het.   Ons was natuurlik nie 
die onverwagte warm weer te wagte wat 
ons die naweek gehad het nie. Met Jurie 
as leier, het ons agt stappers die 
Bulhoek roete (A-Graad roete) van 
ongeveer 6 Km in die Groot Karoo, 
gestap.  
Vervolg P2 
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 Karoo Erdvark-Vervolg van P 1 
 
Karoobossies en hier en daar ‘n fyn 
blommetjie uit die droë grond is die 
plantegroei wat ons die naweek sou 
geniet en waardeer het. Na die stap het 
ons die “swembad” (wat eintlik ‘n dam is 
wat binnekant blou geverf is) geniet.   
Die water was ysig en jy het letterlik net 
van die een kant na die ander kant 
geswem en uitgeklim  (so verfrissend). 
Onthou, einde Meimaand swem, dit is 
om ‘n idee te gee van hoe ‘n warm 
naweek ons gehad het. 
Later die middag het Tom en Margie ook 
by ons aangesluit en hulle self in hul 
blyplekkie gevestig. Later in die aand 
het die res van ons groep by ons 
aangesluit, Jeff, Lesley, Andrea en 
Amanda. 
Die vure is aangesteek en ons kon 
lekker saam kuier en van die heerlike 
Karoo lamsvleis geniet saam met al die 
kosse soos gereël.  Almal opgewonde en 
lus vir die Tafelkop- roete wat die 
volgende dag gestap sou word.  
Tafelkop roete is 16 Km en is 1450 m bo 
seevlak. (Ons het begin op 900 m 
bokant seevlak).  
Vervolg P3 
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Karoo Erdvark-Vervolg van P 2 
 
Die staproete het ons 7 uur en 10 minute 
geneem om te voltooi en ons was terug 
teen 16h10.  Dit is ‘n uiters besondere 
roete met Tafelkop wat voor ons teen die 
lugruim uitstaan.  
Daar was plekke wat jy baie steil moes 
opklim en klouter. Alles was egter die 
moeite werd toe ons van bo af die uitsigte 
oor die pragtige Karoo kon geniet en baie 
vêr kon sien (agv geen lugbesoedeling 
nie). Ons het lekker gekuier en foto’s 
geneem.  
Met die klim teen die steilte af het ons ook 
die eerste gedeelte stadiger voltooi. Ons 
het egter aan Tom (die Geoloog) se lippe 
gehang, soos wat hy aan ons “leke” baie 
interessante feite oor die formasies kon 
oordra en die verskillende rotsformasies 
kon uitwys. Die meeste van ons moeë 
mense was dankbaar toe ons weer by die 
plaashuis uitgekom het. Baie van ons het 
dadelik vir die swembad gehaas met ‘n 
glasie wyn in die hand.       
Die aand om die braaivleis vuur het die 
beplanning van die volgende dag se stap 
plaasgevind en die gemoedere van die 
mense wat moes teruggaan was baie laag.   
(Net ek, Rose, Douglas en Jurie was so 
bevoorreg dat ons nog ‘n ekstra dag kon 
bly.) 
Die Aar roete was 10 km en die hoogte van 
die kop was 1 063 meter bo seevlak.  Ons 
het dus 163 meter geklim. Ons begin die 
staproete om 7:45 en moes klouter om bo 
te kom. Die interessantheid van die 
verskillende tipes Karoo bossies en 
blommetjies wat jy kry op verskillende 
plekke van die plaas is vir my sag op die 
oog. Jeff, Salome en die mense wat moet 
terugdraai begin om 8:45 die tog aan te 
pak. Die oorblywende groep, Jurie, 
Douglas, Rose, Tom en ek stap stadig voort 
en geniet die interessante rotsformasies, 
pragtige klowe en rivierbeddings.  Ons stop  
vir tee en snacks in ‘n rivierbedding en 
geniet die pragtige omgewing om ons. By 
die plaashuis gaan elkeen sy gang en ek  
storm weereens vir die swembad. Tom en 
Margie vertrek na middagete na Beaufort 
Wes vir verdere kuier by vriende.       
Die aand sit ons 4 rustig om die braaivleis 
vuur en “drink” die stilte van die omgewing 
in en geniet die sterre. 
Die Maandag vertrek ons na die Karoo 
Nasionale Park vir ‘n rustige dag van diere, 
rotsformasies kyk en totale ontspanning.   
Ons ry stadig terug na George om ‘n 
heerlike naweek af te sluit. 
 


