
 

 1 

	
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ons stapgroep van 17 lede het op Saterdagmiddag 1 September teen ongeveer 16:00 die 
Gifberg Rusoord stuksgewys bereik. Omdat die uitstappie saamgeval het met die 
blommeseisoen in Namakwaland, het party lede alreeds vroeër die week vertrek en op 
die bestemde tyd by die res aangesluit.  
Nadat elkeen afgepak en sy rusplek gevind en ingerig het, het die groep teen ‘n vuur op 
die dek van die hoofhuis ‘n aansit-ete (voorberei deur die Eienaar en sy vrou), genuttig 
waarna elkeen na sy slaapplek verkas het. 
Die Gifberg Rusoord is geleë op ‘n aangrensende gedeelte van die Maskamberg,’n plato 
ongeveer 1000m bo seevlak en 35km vanaf die dorpie Vanrhynsdorp in Namakwa- 
land. ‘n Voedingsrivier met inloop na die Doringrivier vloei deur die plaas en het 
ongelooflike mooi spoelgate en ravyne oor eeue heen in die rotswande gekerf. Behalwe 
vir bewerkte rooibos teeplantasies is die wereld geklee met veldblomme en fynbos, eie 
aan die omgewing. 
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Die omgewing was voorheen die blyplek van 
die San en oral in die talle grotte vind jy 
rotskuns van om-en-by 400 jaar oud. Daar is 
vier roetes wat wissel tussen 2 en 21 km wat 
gestap kan word. 
Gifberg is volgens die Rusoord-eienaar 
vernoem na die gifboom (Hyaenanche 
globosa) wat ook as hiënagif bekend staan. 
Die boom is deel van die fynbos familie en 
kom slegs in daardie gebergtes voor. Die 
vruggie bevat ‘n dodelike gif wat deur die San 
gebruik was om hul pylgif mee te maak en 
het dit ook in karkasse gelos om roofdiere te 
vergiftig.  
Ons verblyf is twee woonhuise wat 
onderskeidelik 8 en 9 stappers akkommodeer, 
asook ‘n bedekte lapa met braaiplek. 
Op Sondag 2 September is die langste 
staproete, die Boesman roete van 21 km 
aangedurf. Die Boesmanroete volg ‘n roete 
langs die Gifbergrivier en dan in ‘n Visrivier-
canyon in die kleine tot by die Doringrivier. 
Omring deur die mooi natuur en ander 
besienswaardighede het slegs die meer 
ernstige stappers, Jurie, Nico, Doug, Elize en 
Nicky die Boesmanroete voltooi terwyl die 
uitstappie vir die res van ons in ‘n wandeling 
langs die Gifbergrivier en ‘n fotografie safari 
ontaard het met André Roux vooraan, waar 
grotkuns tot in die fynste besonderhede 
bestudeer en gefotografeer is en 2 prominente 
watervalle en verskeie rotsformasies besoek en 
gefotografeer is. Die dag is afgesluit met ‘n 
gesamentlike braai in die lapa en sang met 
kitaarbegeleiding deur Geoff. 
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Maandagoggend, 3 September, stap ons 
die 7,4 km Gifboomroete, oor en verby 
asemrowende rotsformasies en die 
namiddag die 4 km Hamerkoproete met 
‘n groot rotspoel, ‘n waterval en 
hamerkopneste teen hoë rotse langs die 
pad. Oorkant die ravyn gewaar ons ‘n 
broeipaar witkruis arende met ‘n kuiken in 
die nes. 
Daarna doen sommige ook die 2km 
Spoelgate roete met besondere mooi 
rotsformasies in die rivierbedding en 
besoek ‘n grot met n gat in sy dak 
waardeur n waterval gevorm word. 
Die dag word afgesluit met ‘n braai in die 
lapa en Geoff se pragtige sangstem met 
kitaarbegeleiding deur homself. 
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IMG_2853.JPG   Dinsdagoggend 4 September groet die 
groep die Gifberg Rusoord en en reis na 
ons volgende bestemming, Strandfontein, 
‘n vakansiedorp wat deur en vir hoofsaaklik 
Namakwalanders tot stand gebring is as ‘n 
afkoelplek teen die versengende hitte wat 
die gebied gedurende die somermaande 
teister. Elkeen ry afsonderlik, maar 
sommige ry ‘n ompad oor die Oubergpas 
na die Waterval-oord van Johan en 
Marieta Smith op die Urionskraalpad, 32 
km buite Vanrhynsdorp om die 380m hoë 
waterval in die loop van die Troe-Troe 
rivier te besigtig. Ons tydsberekening was 
uitstekend want die rivier was in vloed wat 
vir ‘n ongelooflike skouspel gesorg het. 
Daarna besoek ons die dorp Vredendal 
waar ons ons proviant aanvul. 
Ons arriveer vroegmiddag by ons 
bestemming, die Seabreeze Gastehuis met 
uitsigte oor die baai en afsonderlike 
geriewe vir elke paartjie. Ook sluit Rose se 
vriendin, Thea Steyn by die groep aan. Die 
aandete bestaan uit ‘n potjie wat deur Nico 
voorberei is. Daarna luister ons na die sang 
van Geoff. 
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 Woensdag 5 September is word die 
staptog tussen Doringbaai en Papendorp 
aangepak terwyl die wêreld toegetrek is en 
‘n motreëntjie neersif. Stappers word per 
motor by die beginpunt op Doringbaai 
afgelaai en die groep stap eers die 8 km na 
Strandfontein waar party nie die wind en 
gure weer verder wil trotseer nie terwyl 
die res die verdere 16 km tot by die 
Olifantsriviermond by Papendorp en 
terug by Strandfontein voltooi. Die aand 
word die groep getrakteer op ‘n paella, 
voorberei deur André von Bratt. 
 
Donderdag 6 September is die toer vir die 
meeste van die lede verby maar ‘n paar 
bittereinders het daarna die sneeu van die 
Cederberge gaan trotseer. 
 
Die besoek aan Gifberg het groot byval by 
die stappers ontlok en sal in die toekoms 
vir  soortgelyke uitstappies op die 
jaarprogram geplaas word word. 
 


