Dag 1 is 'n baie interessante dag met
verskeie hoogtepunte. Dit sluit besoeke
aan
twee
groterige
damme,
drie
voëlskuilplekke, een opelug museum, drie
uitkykplekke by die Ngwenyeni Rivier, twee
brue oor die Ngwenyeni en Letaba riviere,
een Kamp met winkel en restaurant en
verskeie afritjies en omritjies na die
Tsendze se rivierwal naby die Tsendze
kamp.
Al hierdie lekker plekke  sonder al die
wildtuin se diereverrassings wat u te enige
tyd en op enige plek kan raakloop.
Boonop het u nog 'n keuse van twee
pragtige kampe waar geslaap kan word, by
die rustieke Tsendze kamp of by Mopani
Kamp. Dit is voorwaar 'n dag om na uit te
sien.
Voorts bied die roete twee lekker
geleenthede om 'n halfmiddag ete of
"brunch" te eet om die innerlike bietjie te
versterk. Die een geleentheid is by die
Mooiplaas Piekniekplek en die ander is by
die
Mopani
Kamp
se
restaurant.
Ongelukkig sal dit ongesond wees om by
beide plekke na mekaar te eet, maar die
keuse is joune. Dis mos vakansie!
By Mooiplaas is gasbraaiers te huur en
heerlike spek en eiers met roosterbrood of
iets dergeliks kan daarop voorberei word.
By Mopani se restaurant is dinge natuurlik
álacarte. Dan is daar natuurlik nog altyd
die moontlikheid om 'n piekniekmandjie te
pak met allerhande lekker koue kosse
soos in die ou dae  hardgekookte eiers,
toebroodjies, koue hoenderboudjies en
vleisbolletjies.
My persoonlike keuse hier is om die
braaier te huur en spek en eiers en
roosterbrood te maak by Mooiplaas en
lekker daar te ontspan, maar dan nogtans
ook by die restaurant in Mopani 'n drankie
te gaan drink, hoofsaaklik om weereens
die pragtige uitsig oor die Pionier Dam te
kan sien.
Vanaf Phalaborwa Hek tot by Tsendze is
ongeveer 108 km en die rytyd daarvoor

benodig is effe minder as drie ure. U behoort
Mopani Kamp na 94,4 km en 2 uur en 30
minute se rytyd te bereik. Ek stel voor dat u
die Shipandani en Pionier Dam Skuilings
besoek nadat u by Mopani vertoef het.
Onthou ook dat u moet by Mopani inboek
al slaap u ook oor in Tsendze.
Probeer om die rit na die Stapelkop Dam
ongeveer 3 ure voor hek toemaak tyd te
begin aangesien meer diere gewoonlik
later in die middag water toe kom.
Probeer om die besoeke aan Shipandani
en Pionier Dam skuilings te voltooi
alvorens u vertrek na Stapelkop Dam. Die
deel van die H16 teerpad tussen Tsendze
en Mopani het heelwat afritjies en
omritjies wat na die Tsendze rivierwal lei.
Hierdie paadjies het ek altyd die moeite
werd gevind, want die Tsendze is bekend
vir sy dierelewe en die natuurskoon alleen
is die moeite werd.
Indien u so gelukkig was om te veel tyd
met mooi diere ontmoetings te verspeel op
Dag 1, kan u dalk die besoeke aan die
Shipandani en Pionier Dam voëlskuilings
uitstel vir Dag 5, aangesien u op Dag 5 se
roete weer daar sal verbygaan.

DIE VELD
Mopanie/ Rooiboswilgboswêreld
Hierdie veld bestaan uit golwende
granietvlaktes en bosveld waar daar
hoofsaaklik rooiboswilg en ook mopanie in
vlak sanderige grond op die heuweltoppe
groei. Langs die voetheuwels kom daar ook
kierieklapper en towerghwarrie voor. Van die
akasia spesies groei in die valleie.
Die plantegroei varieer meer in hierdie
gebied as byvoorbeeld in die platter en oper
basaltvlaktes. Hierdie ekosone is 'n
belangrike habitat vir die swartwitpens wat
hierdie veldtipe verkies, terwyl groot
teeltroppe olifante ook algemeen hier
aangetref word.
Hierdie graniet ekosone beslaan sowat 15%
van die Wildtuin se oppervlakte.
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Letaba Brug 51.4 km
Mooiplaas Piekniekplek 87.1 km
Mopani Kamp 94.4 km
Pionier Dam Skuiling 101 km
Shipandani Skuiling 102 km
Tsendze Kamp 108 km
Stapelkop Dam Retoer Rit 48.5 km
Terug by Tsendze Kamp 156.5 km
Die Stapelkop Dam

As gevolg van die aard van elektroniese kaarte soos die van Tracks4Africa, gebeur dit
dat die roete punte booor mekaar vertoon word. Om hierdie probleem te probeer
oplos, gee ek verdere vergrotings van gedeeltes van die kaart verder aan soos die
roete verder ontplooi. Gebruik ook die lys van Aandagpunte, aan die einde van elke
dag se beskrywing, as gids.

[S23.94816 E31.16289]

Phalaborwa Hek 0 m
Die Phalaborwa Hek is omtrent 100 meter
vanaf ‘n baie goeie kampplek, die Forever
Resorts Phalaborwa Safari Park. Die oord se
kampfasiliteite is van die beste in die land en
hulle het die voordeel dat hulle nie gebonde is
aan hektoemaaktye nie  mens kan dus maar

laat daar aankom en nog plek hê om oor te
slaap.
Indien u daar oornag, is dit ideaal geleë om
vroeg in die oggend vars weg te spring op die
eerste dag se roete.

Die eerste deel van Dag 1 se roete

U vertrek op die H9. In die verte is die Vudogwa
Koppie wat soos ‘n haaitand op die horison
bokant die Mopanie bome uitsteek. Hier kan u
gerus uitkyk vir wildehonde en ook die seldsame
swartwitpens.
Verder is daar gewoonlik die gewone versameling
diere en voëls wat in die Wildtuin voorkom.
Hou maar u oë oop vir enige gebeurlikheid en
interessanthede wat kan opduik. Ons het
byvoorbeeld al op leeus afgekom wat 'n
kameelperd in die pad naby die Sable Skuiling
platgetrek het.
Die leeus het die vorige aand die kameelperd
gevang. Die wyfie en haar vyf tiener welpies het
lekker dik gevreet daar langs die pad gelê en
toeriste kyk. Die pa was egter nêrens te sien nie.
Hy het seker die familie opdrag gegee om die
aasvoëls en die hiënas van hulle eetmaal weg te
hou terwyl hy gaan water drink het.
Dit gebeur dikwels dat die ou koning 'n hele entjie
van die ander leeus lê na so 'n feesmaal. Dan
moet mens die area fynkam met 'n verkyker.
Ons kon hom egter nie opspoor nie.

DIE DIERE
Die Leeu (Panthera leo)
Die leeu, 'n soogdier, is die tweede grootste
kat naas die tier. Die mannetjie leeu kan
maklik herken word aan sy maanhare. In
die natuur word leeus tussen 10 en 14 jaar
oud. Leeus is die enigste van al die
katagtiges wat troppe vorm.
Die wyfies gaan gewoonlik snags op jag en
sebras, groter boksoorte en selfs buffels en
kameelperde is hulle prooi.
’n Jagtende leeuwyfie kan ’n snelheid van
byna 60 km per uur haal. Hoewel vinnig is
daar prooi wat vinniger is, sodat hulle meer
dikwels in groepe jag en 'n lokval probeer
stel.
Mannetjies is so sterk dat hulle klaarblyklik
prooi van tot twee keer hul eie gewig met
hel kragtige kake kan optel.
Hoewel nie so goed soos luiperds nie, kan
leeus wel boomklim en skrik water hulle ook
nie af nie.

Sable Dam Uitkyk 10.5 km
Draai regs op die S51 en ongeveer 2,2 km
verder kry u ‘n uitdraai na regs wat u na die
uitsig oor die dam neem. Die dam word deur
‘n groot verskeidenheid diere en voëls besoek.
Die dam is in September 1972 voltooi as deel
van die teerpad projek van die 1970's. Die

[S23.93728 E31.23693]
dam het water verskaf aan die konstruksie
spanne wat aan die pad gewerk het. Dit is
ongeveer twee meters diep op sy diepste
wanneer hy vol is.
Die Sable Oornag Skuiling is links, oorkant die
dam, sigbaar.

Die ietwat leë Sable Dam (9/10/2009)

Die arme kameelperd was baie maer en was
waarskynlik siek, wat dit makliker gemaak het
vir die leeus om hom te vang, wat net weer

bewys dat die roofdiere van die Wildtuin nie
maklik toelaat dat 'n dier van ouderdom of
siekte doodgaan nie.

Leeu prooi  twee van die leeus is netnet onder die boom regs sigbaar (9/10/2009)

Die Kameelperd
'n Volgroeide kameelperd bul, wat tot 6 meter hoog staan, is die hoogste dier op aarde. Met 'n
gewig van tot 1,5 ton word die kameelperd gereken as een van die vier grootste landdiere.
Hoewel die kameelperd 'n gemene skop kan toedien, sal hulle eerder weghardloop as skop. 'n
Kameelperd kan tot 50km per huur haal. Leeus is hul enigste natuurlike vyande.

Sable Oornag Skuiling 11.6km
‘n Ent verder op die S51 sal u die oornag
skuiling bereik. Dit is een van die skuilings
waar mens kan oornag op beddens wat uit die
muur oopslaan. Hierdie hou belofte in om een
van die beste ondervindings in die Wildtuin te
wees.
Dink net mens kan daar sit saam met 'n groep
goeie vriende en braai terwyl die olifante hier
digby jou verby beweeg dam toe en die leeus
brul en steun hier neffens die skuiling. Verder

[S23.93966 E31.23940]
behoort dit 'n voëlparadys te wees vroeg in
die oggend as die son opkom en jy kan nog in
jou bed lê en kyk deur die loergat na al die
bedrywigheid by die dam! Hou dit dus in
gedagte vir die toekoms.
Indien u graag hier wil oornag, skakel die
Besprekingskantoor vir meer inligting en
besprekings. Ons het navraag gedoen en dit
blyk dat hierdie opsie baie populêr is en mens
moet lank vooruit bespreek om plek te kry.

Sable Oornag Skuiling van buite gesien (9/10/2009)

Masorini Piekniekplek 18.2 km
Die
Masorini
Piekniekplek
en
die
BaPhalaborwa Museum is teenaan en half bo
op die Masorini koppie geleë. Heelwat
waarnemings van die skaars swartwitpens,

[S23.92164 E31.26724]
wat die golwende granietveld verkies bo die
platter basalt terrein, is in hierdie omgewing
aangeteken.

DIE VERLEDE
Die San jagterversamelaars het vir etlike
duisend jare in die omgewing van die
hedendaagse Krugerwildtuin deurgebring en
hier rondgetrek.
Gedurende die 18e en vroeë 19e eeu is die
San
inwoners
geleidelik
deur
die
BaPhalaborwa stamme uit hierdie area
verdryf. Hierdie mense het handel gedryf met
die Portugese en Arabiere en het ook koper

en yster gemyn en ook yster implemente
gemaak.
Die hutte en smelters wat by Masorini ontdek
is, is herbou om die lewenswyse van die
mense wat jare gelede daar gewoon het, uit
te beeld. Dit is interessant om te leer hoe
hulle geleef het en om uitbeeldings te sien
van hulle hutte en implemente.

BaPhalaborwa Museum 18.2 km
‘n Gids sal u vergesel na die herboude area
en die besoek is beslis die moeite werd.
Mens mag saam met die gids hoog opklim na
die boonste hutte waar die pragtige uitsig oor
die omliggende landskap as toegif dien.
Die gids het verduidelik dat "Phalaborwa"
beteken “beter as die Suide”.

[S23.92164 E31.26724]
Die Sotho voorvaders van die BaPhalaborwa
mense het koud gekry in die suide en toe
noordwaarts
getrek
na
die
huidige
Phalaborwa area.
Indien u al in die yskoue Lesotho was in die
winter, sal u verstaan waarom hulle die
Noorde verkies het.

Herboude hutte by die BaPhalaborwa Museum (9/10/2009)

Herboude smeltoond (9/10/2009)

Die Middelste Deel van Dag 1

Die middelste deel van Dag 1 se roete

DIE KAARTE
Hierdie deel van die kaart is duidelik omdat die aandagspunte lekker ver van mekaar verwyder
is. Indien u 'n GPS en Mapsource het, kan u die roete van ons webtuiste aflaai en die kaart op u
skootrekenaar vergroot en verklein na hartelus.
U sal dan ook die voordeel van enige opdaterings en bywerkings wat Tracks4Africa se groter
wordende reisgemeenskap op die kaart aanbring geniet, as u die kaart opdateer telkens voordat
u die Wildtuin besoek.

Nandzana Drinkplek 35.4 km
Nandzana (Rooikat) is by ‘n baie mooi plek
geleë. Dit is ‘n paar honderd meter vanaf die
teerpad en beslis die moeite werd om te
besoek. 'n Windpomp voorsien die water.
Daar is altyd die moontlikheid dat daar iets
interessants op mens kan wag.

[S23.83295 E31.28941]
Gedurende die nat seisoen sal daar ook
natuurlike oop water wees, wat dit 'n baie
lekker plek kan maak om bietjie te piekniek
binnein die kar en te wag vir diere en voëls
om te kom inloer.

Nandzana Drinkplek (13/6/2009)

Ngwenyeni Rivier Uitkyk 40.9 km
Die Ngwenyeni Rivier uitkykplekke gee mens
die geleentheid om 'n wyle stil te hou en met
die verkyker te soek na enige wildlewe in

[S23.80197 E31.31654]
hierdie mooi kloof en aan die oorkant van die
rivier.

Groot trop buffels by die Ngwenyeni Rivier (9/10/2009)

Ngwenyeni Rivier Uitkyk 42.3 km

[S23.78778 E31.33819]

Ngwenyeni Rivier uitkykpunt (9/10/2009)

DIE KROKODIL
Ngwenyeni (in Tsonga) verwys na 'by die krokodille'. Hier was duidelik gaan teken van hulle nie,
maar verdien hulle tog 'n paar woorde. Hierdie groot reptiele wat in die water bly word beskou as
lewende fossiele wat min verander het sedert die tye van die dinosourusse wat 65 miljoen jaar
gelede uitgesterf het; krokodille het oorleef. Hulle is in heelwat opsigte uitsonderlik. Hulle kan vir
lang tydperke sonder kos kan bly; vir ’n uur of drie onder die water bly sonder om asem te skep;
hulle het, anders as ander reptiele, 'n vierkamerhart; hulle is luidrugtig met geluide wat wissel
van ’n gesis tot vreeslike gebrul en gebulk, gewoonlik in paartyd. Wyfies bly in die omgewing om
die nes te beskerm en vir die kleintjies te sorg nadat hulle uitgebroei het.

Ngwenyeni Brug 47.5 km

[S23.78248 E31.35429]

Brue verskaf gewoonlik die geleentheid om in
'n rivierloop op en af te kyk. Hier is baiemaal

diere wat kom water drink of afkoel. Dit sal
dus gewoonlik baat om stil te hou op 'n brug.

Die brug oor die Ngwenyeni Rivier (9/10/2009)

Letaba Brug 51.4 km

[S23.75896 E31.37146]

By die Letaba Brug het ons elke keer nog 'n
groepie seekoeie teëgekom. Dit is nogal baie
interessant om hulle logge liggame deur die

helder water waar te neem, daar waar hulle
luilekker gewigloos in die water lê en toeriste
kyk.

Seekoeie gesien vanaf die brug oor die Letaba Rivier (9/10/2009)

Mooiplaas Piekniekplek 87.1 km
Hier het u weereens 'n geleentheid om met
die verkyker bietjie wild te bekyk, uit te klim en
bene te rek. Hier is ook koeldrank te koop en
mens kan piekniek hou en met gas 'n lekker
vleisie braai. Onthou dus om daarvoor voor te
berei en die vleis betyds uit die vrieskas te
haal, indien u nie beplan om in Mopanie se
restaurant te eet nie.

[S23.55582 E31.44081]
Gewoonlik eet ons hier 'n halfmiddag ete en
gaan dan na Mopani Kamp om in te boek.
Hierdie piekniekplek is direk langs Tsendze
Kamp en dit het 'n pragtige uitsig oor die
Tsendze Rivier.
Daar is ook mooi uitsigte vanaf die halfsirkels
wat rivier toe gaan.

Mooiplaas Piekniekplek (15/6/2009)

Die Noordelike Deel van Dag 1

Meer detail: die noordelike deel van Dag 1 se Roete

Mopani Kamp 94.4 km

[S23.52136 E31.39835]

Volg Mooiplaas op met Mopani Kamp om in te
boek vir die aand se kampplek by Tsendze.
Geniet sommer iets kouds by hulle restaurant
terwyl u die pragtige uitsig oor die Pionier
Dam geniet. Die Pionier Dam Skuiling en die
Shipandane Skuiling kan hierna besoek word

voordat u terugkeer na Tsendze, of reguit
aangaan met die besoeke aan die twee
skuilplekke en die Stapelkop Dam. Die kaart
wat die vergrote Mopani area uitbeeld, dui aan
waar die twee skuilplekke geleë is. Die pad na
Stapelkop Dam is in groen aangedui.

Mopani Restaurant (13/6/2009)

Uitsigte oor die Pionier Dam vanaf die Mopani Restaurant se stoep (13/6/2009)

Pionier Dam Skuiling 101 km

[S23.52671 E31.39764]

Uitsig oor Pionier Dam vanuit die Pionier Dam Skuiling (5/9/2009)

Shipandani Skuiling 102 km
Shipandani verwys na "panda", 'n persoon
wat klaarblyklik voorheen hier gewoon het.
Shipandani is nog een van daardie
skuilings in die Wildtuin wat saans omskep
kan word in 'n basiese oornag skuiling.

[S23.53018 E31.40938]
Hier kan mens die Kruger se naglewe
eerstehands ervaar, dikwels in die
geselskap van groot troppe buffels of
olifante wat graag hier kom drink.

Uitsig vanaf Shipandani Skuiling (5/9/2009)

Tsendze Kamp 108 km

[S23.55645 E31.44422]

Tsendze Rustieke Kamp is uniek in die
Wildtuin, aangesien dit slegs vir kampering
gebou
is.
Daar
is
geen
ander
akkommodasie nie. Dit is baie naby Mopani

Kamp en dit het 'n baie lekker atmosfeer
omdat daar groot klem op stilte gelê word.
Die fasiliteite is van die beste alhoewel daar
nie kragpunte is nie.

Een van die netjiese ablusie blokke by Tsendze Kamp (14/12/2008)

Stapelkop Dam Retoer Rit 48.5 km
Die Stapelkop Dam is geskep deur die
opdamming van die Shipikana Rivier
(genoem
na
'n
skoffelpik
nadat
sodaninge implement op die banke van
die rivier gevind is). Die dam is groot en
redelik indrukwekkend  'n baie lekker
plek om te sit en wildkyk vir 'n langerige
tyd. Dit is redelik ver tot daar, maar
daarvoor word opgemaak deur die feit
dat dit ook een van die Wildtuin se
“eensame” paaie is. Min mense ry die
pad en mens behoort min of geen ander
motors teë te kom nie.
Die pad self gaan deur mopanie veld, en
behalwe vir 'n pragtige klipkoppieen
kremetartboom kombinasie, is dit maar
redelik eentonig as 'n leeu, olifant of 'n
ander
dier
nie
die
eentonigheid
onderbreek nie.
Die dam self het vir my die hele poging

die moeite werd gemaak omdat dit een
van daardie tipiese bymekaarkomplekke
in die Wildtuin is waar daar soms 'n
groot
verskeidenheid
wildspesies
bymekaar
kom,
met
heelwat
interessante interaksies wat voor mens
afspeel. Hier het ek groot troppe buffels
en olifante saam gesien, asook die
gewone
vlakvarke,
rooibokkies,
koedoes, waterbokke, bontkwaggas,
kameelperde, en andere wat die prentjie
voltooi.
Die roete is ongeveer 50 km, heen en
weer, en sal so ongeveer 1 uur 30
minute rytyd neem.
Dus, begroot
minstens twee en 'n half ure voor hek
toemaak tyd vir die uitstappie en neem
koue drankies en peuselkos saam.
Onthou natuurlik die kameras en
verkykers, want u mag dit hier nodig kry.

Die Stapelkop Dam

[S23.59537 E31.25542]

Stapelkop Dam  redelik leeg in die winter (6/9/2009)

Terug by Tsendze Kamp 156.5 km
Hierdie tyd van die dag is gewoonlik vir my die
beste. Na die kamp gereed gemaak is, is dit
tyd vir nabetragting, vuur maak, fotos versorg
en rustig raak met 'n drankie in die hand
terwyl mens na die geluide van die Wildtuin
luister.

[S23.55645 E31.44422]
Die nag is ook die tyd om te luister na die
geluide van die voëls van die nag.
Skops uitjies se kenmerkende krrrrp, krrrrp sal
gewoonlik in Tsendze gehoor kan word sodra
die son onder gaan.

Dit is die tyd wanneer mens diep in die vuur
staar en sy miniinferno met jou verbeelding
binnedring en daarin rond beweeg tussen die
goudrooi kole van die houtvuur.
Jou lewensvennoot en jy stil na 'n dag se
wonderlike ervarings, om net nouendan te:
"Onthou jy toe die luiperd voor die olifant in die
pad kom staan het en al sy glorie gesteel
het?" of ander besondere oomblikke saam te
herleef.
Gewoonlik, by Tsendze, kom die vriendelike
kampbestuurder verneem of alles na wense is
en soms gaan wys hy of sy mens waar die
Skops uiltjies sit of waar die nagapies se
blyplek is.
Tsendze is ook gewoonlik 'n baie stil, rustige
plek met die mense wat vroeg inkruip en in
hulle tente lê en luister of hulle leeus, hiënas
of ander diere kan hoor.

Skopsuiltjie in Tsendze Kamp

Aandagpunte

