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Uitgave 

Dit digitale clubblad is een uitgave van de Boreftse Motorclub. De basis grafische elementen 

zijn verzorgt door Oxbey Grafische Vormgeving. 

De Redactie 

De redactie van dit blad bestaat uit de volgende personen: 

 

 

Boreftse Motorclub Bestuurssamenstelling 

 

 
 

Site : www.Boreftse-motorclub.nl 

E-mail : info@Boreftse-motorclub.nl 

     
 

IBAN: NL97 INGB 0002 1913 47 

Voorzitter: 

Rene Nederhoff       nederhoff@mail.com 
 

Penningmeester: 

Ronald Bosch,  ronald.66@live.nl 

 
Secretaris/2e penningmeester: 

Corrie Wetsteijn, c.wetsteijn@ziggo.nl 

 

Toercommissaris: 
André Fokker,  a.fokker@hetnet.nl 

 

 

 
 

 

Voor meer informatie? Kijk eens op www.oxbey.nl  of 

stuur een email naar info@oxbey.nl. 
 

JAARGANG NR. 40 

NR. 7 juli 2014 - Verschijnt 11x per jaar 

CLUBHUIS: Café “Custwijc” 

Laageind 1 3465 KG Driebruggen 

Tel: 0348 - 50 12 50 

 
Clubavond; elke 2e dinsdag van de maand 

LIDMAATSCHAP: € 40,= PER JAAR 

Alle overige gezinsleden gratis 

Copyright. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Oxbey Grafische Vormgeving. 
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Redacteur 

André Fokker 
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Grafisch Vormgever 
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Voorwoord 

Deze keer toch weer een van de voorzitter zelf. Het kan niet missen even terug te blikken naar 

de BBQ ter ere van ons 40 jarig bestaan.  We vertrokken eerst voor een toerritje met een 

heerlijk zonnetje. Vertrek rond 13.00 met een Borefts kwartiertje. Het valt niet mee om door de 

Randstad en leuk ritje uit te zetten maar onze uitzet expert Andre is het weer prima gelukt. Een 

ritje met veel groen in de overvolle Randstad. Terug in Driebruggen was er voor allemaal koffie 

of wat anders. Niet veel later ging de vlam in de BBQ. Er was voor ieder voldoende te eten en 

er was zelfs nog over. Eten en drinken maken van iedere motorrijder een tevreden mens. 

Afrondend was het een geslaagde BBQ met ruim 60 deelnemers.                                                                                             

Hiermee is het 40 jarig bestaan nog niet gedaan. Het bestuur werkt aan een plan om met een 

powerboot oftewel RIB varend over het water te knallen.     Hoe we dat precies gaan invullen 

gaan jullie in de toekomst horen.  Wel alvast in je agenda zetten dat de datum 12 of 19 oktober 

zal zijn.  Ieder een goede en gezellige vakantie gewenst en zorg weer om heel huiswaarts te 

keren. 

Rene Nederhoff  Voorzittert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

8-10 aug 30E 3-DAAGSE TOER TEUTOBURGERWALD –  
VAMC De Graafschaprijders 

  Aanrader door onze toercommissaris. 

 
12-14 sept Najaarsweekend in Houffalize  
 
okt  Rib-varen ivm 40-jarig bestaan ??? 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

4 

            
                   
 
 
 
              
 
               Uw adres voor: 

 
bruiloften, partijen  
recepties, vergaderingen, 
cursussen, zaalverhuur  
catering enz. 
  
Ruime parkeergelegenheid 

 
 

 

 

De Jong Alphen bv 

Zaagmolenweg 8 

2401 LN Alphen aan den Rijn 

Tel: 0172 - 492036 

Fax: 0172 - 494142  

Email: Gerjo@dejongalphen.nl 

 

 
 

Goedhart Motoren 

 

Europaweg 1d 

2411 NE  Bodegraven 

Tel. 0172-65 00 05 

Fax: 0172-61 23 48 
 
 
 

Goedhart Motoren bestaat 25 jaar 
 
 
 
 
 
 

mailto:Gerjo@dejongalphen.nl
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De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand juli en augustus een enkel advies voor een 
toerrit. Let op dit zijn adviezen, wil men andere ritten rijden dan verwijs ik jullie naar de internet 
site www.nationalemotortoerkalender.nl en www.LOOT.nl Op deze sites vind je de complete 
toerlijsten met alle gegevens.  

34E VELUWERIT - MC De Kraats  zo 13. jul 2014 09:00 – 12:30 
Kosten van deelname: € 5,00 incl. consumptie  Locatie vertrek: Clubhuis Horsterweg 9, 6715 
CT  Ede  Lengte: 100 / 200 km  Omgeving: Veluwe  Info:0343-576602 www.mcdekraats.nl 
Opmerking: Prijzen grootste club, verst komende en jongste deelnemer.  GPS Garmin: JA 
 
14E AL WEER TOERTOCHT - MVTC Al Weer  zo 20. jul 2014 09:00 – 11:30 

Kosten van deelname: € 5,50  Locatie vertrek: Hotel De Roskam Hessenweg 212, 3791 PN  
Achterveld Lengte: 200 km Omgeving: Utrecht en Gelderland  Info:023-5353146 / 06-23595116 
www.alweer.eu   Opmerking: Route naar start A1 Hoevelaken, A28 ri Utrecht, afrit 8 
(Amersfoort) einde weg Re (Hogeweg), 1e weg Re ri Leusden (Barneveldseweg wordt 
Hessenweg), door Stoutenburg en na circa 7 km bent u bij De Roskam.  
 
32E INT. PEELROUTE - MC Grathem  zo 27. jul 2014 09:00 – 12:00 
Kosten van deelname: € 5,00 incl. consumptie Locatie vertrek: Café-zaal Geraats Markt 5, 6096 
AL  Grathem  Lengte: 200 km  Omgeving: Limburgse en Brabantse Peel en Duitsland  
Info:0475-453353 / 0495-663562 www.mcgrathem.nl  Opmerking: Route naar start: vanaf 
invalswegen met bordjes MC Grathem bepijld. Ook GPS via voorinschrijving via 
www.mcgrathem.nl  GPS Garmin: JA 
 
25E GLOBETROTTERRIT - MC De Kraats  zo 3. aug 2014 08:30 – 11:30 
Kosten van deelname: € 7,00 incl. consumptie Locatie vertrek: Clubhuis Horsterweg 9, 6715 CT  
Ede  Lengte: 250 / 350 km  Omgeving: Gelderland en Duitsland   Info:0343-576602 
www.mcdekraats.nl   Opmerking: Pas en groene kaart meenemen.  GPS Garmin: JA 
 
30E 3-DAAGSE TOER TEUTOBURGERWALD - VAMC De Graafschaprijders 

Kosten van deelname: rijder € 25,00 duo € 15,00  Locatie vertrek: Clubhuis Eikenlaan 2a, 7251 
LT  Vorden   Lengte: 3 x 300 km  Info:06-49677598 www.vamc.nl   Opmerking: 
Kampeerweekend, hotel alleen met voorinschrijving. GPS Garmin: JA 

Start op vrijdag !!!!  Een aanrader , routes zijn uitgezet door André en Adjo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.loot.nl/
http://www.mcdekraats.nl/
http://www.alweer.eu/
http://www.mcgrathem.nl/
http://www.mcgrathem.nl/
http://www.mcdekraats.nl/
http://www.vamc.nl/
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Paul’s Motoren 
  
Jan Tinbergenstraat 27H 
2811 DZ   Reeuwijk 
E: info@paulsmotoren.nl 
T: 0182-301 305 
 
 
Openingstijden 
klok op zomertijd: Dinsdag t/m Vrijdag van 8:30 tot 17:30 

Zaterdag van 9:00 tot 16:00  
klok op wintertijd: Donderdag/Vrijdag van 8:30 tot 17:30   

Zaterdag van 9:00 tot 12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timmerwerken Hans v.d. Vorm 
Kozijnen – Ramen – Deuren – Dubbel glas 
 
Werkplaats: 
M. Schoutenstraat 29-31 
2741 SV  Waddinxveen 
Tel: 0182-630547 
Mob: 06-53750479 
Fax: 0182-616096 

 
 

AAuuttoosseerrvviiccee  LLeeeeiijjeenn  
Voor al uw: 
- reparaties 
- onderhoud 
- banden 
- APK-keuring 
 
Griekenlandweg 6 
2411 PZ  Bodegraven 
Telefoon 0172 – 61 73 50 
Fax 0172 – 61 73 24 
 

Uw auto ons vak 

mailto:info@paulsmotoren.nl
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September weekend 2014 

De boeking is rond en we hebben nog 1 kamer vrij, dus wees er snel bij! 

 
Een oproep aan diegene die zich al bij Corrie hebben opgegeven: graag zo spoedig mogelijk 
betalen want de club moet het hotel ook gaan betalen. 
De kosten bedragen € 125,= pp voor leden. Het bedrag graag overmaken op IBAN: NL97 INGB 
0002 1913 47 ovv je naam en septemberweekend.  
 
"Vayamundo Ol Fosse d'Outh" – 6660 Houffalize - Belgique 
Tél :32 61/28.88.01 – Fax : 32 61/28.88.04 – T.V.A. : BE 412.649.183 – Belfius 
796.5503127.91 
Wat krijg je -  Verblijf 2 nachten - Motard(s)ennen Weekend    
Met halfpension 
3 dagen / 2 nachten 
2 x ontbijt 
2 x avondmaal in zelfbediening 
Overdekte parkeerplaats (volgens beschikbaarheid) 
Mogelijkheid om je motorpak te drogen 
Animatieprogramma 
Begeleide natuurwandelingen met verschillende thema’s 
Ezelswandeling 
Onbeperkte toegang tot het fitnesscenter en waterparadijs Aqua l’O – Badmuts verplicht 
Onbeperkte toegang tot het Fossybos en de Kinderboerderij 
Show van Clown Toto, zaterdag om 17u30 
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ZUID AFRIKA OP DE MOTOR 

KWAZULU NATAL EN KRUGERPARK 

Vandaag aardig wat kilometers door de provincie Kwazulu Natal. Vaak onverharde verlaten 
wegen met alleen af en toe een boerderij. langs de weg staan soms reusachtige agaven met 
metershoge bloemen. In het plaatsje Volksrust vind ik een kamer en overnacht ik. De route 
vervolgt zich dan over de kaarsrechte N11 van Amersfoort naar Ermelo (……). Daarna wordt 
het wat spannender over lange bochten door de bergen. Even mezelf door het warme en 
drukke Nelspruit worstelen en dan weer opnieuw bochtjes draaien door de bergen.  

In Hazyview is een camping waar ik maar een paar nachten mag blijven omdat er daarna door 
een grote Overland truck in gereserveerd. Maar nu ben ik de enige kampeerder. Maar niet 
eenzaam want in het bijbehorende barretje komen ’s avonds wat lokalen drinken. 

Er is veel te zien in de buurt. Alles bereikbaar via veel bochtige bergpassen. En dat is leuk op 
de motor. En ik ben niet de eerste die dat ontdekt want in Sabie zijn er heel wat motorrijders 
voor kop koffie tijdens hun zondagsritje. Dus ik ook maar een kop koffie. Maar dan naar de 
eerste toeristentrekker. En dat is Gods Window. Een uitzicht punt die we allemaal wel door ons 
raam zouden willen zien. Zeker de Pinnacle, een 30 meter hoge kwartsietzuil die in een dal 
boven alles uitsteekt. Bovenop de zuil is het begroeit met struiken en bomen. Het dal zelf ziet 
groen van de grote boomvarens. 

Ik stuur de Yamaha verder noordwaarts over de R532. De weg gaat door dennenplantages tot 
ik uitkom bij de Blyde River Canyon. Ik rijdt het grote parkeerterrein op dat in deze 
Kerstvakantie-drukte bijna vol staat. Weer een geweldig stuk natuur. De canyon bestaat uit rode 
rotsen waar wat plukjes groen op groeien. Een riviertje perst zich zichzelf hier doorheen. Op 
heet mooiste en hoogste punt is een stijlvolle brug gemaakt. Vanaf die brug kun je de diepte in 
turen en het riviertje onder je door zien razen. Een machtig natuurspektakel. 

Helm weer op en motorjack weer 
aan want moeder natuur heeft hier 
nog meer moois te bieden. Dat zijn 
De Drie Rondavels. Vernoemd naar 
de ronde huisjes op het platteland 
die rondavels worden genoemd. 
Wanneer je entree betaald kun je 
een weggetje op vanwaar je het 
mooiste uitzicht hebt op deze drie 
ronde rotswanden. Het wordt nog 
indrukwekkender wanneer je het 
laatste stukje te voet gaat waar een 
goede plek is voor selfies.  

Na al dit toeristentrekkersgeweld 
nog een fijne motortoertocht met als 
hoogtepunt de Long Tom Pass die 

vol zit met scherpe bochten. 

Terug op de camping ben ik niet meer de enige kampeerder want er zijn ook nog twee 
Nederlanders met hun grote huurjeep gearriveerd. ’s Avonds even aan de bar met hen maar 
niet te lang want de nieuwe dag begint om 5 uur omdat ik een safari naar het Krugerpark heb 



 

 

Dit is een uitgave van de Boreftse Motorclub. 

9 

geboekt. Met de motor het park in mag niet. Een leeuw zou zomaar eens sneller kunnen zijn 
dan een motorrijder. 

Ik ben op tijd wakker en de jeep die mij vandaag naar het Krugerpark gaat brengen is ook op 
tijd. We rijden naar de ingang van het Krugerpark waar al een file staat te wachten. De 
georganiseerde jeeps krijgen voorrang en mogen naar voren rijden. Bij de receptie trekken de 
rangers een sprintje om als eerste toegangskaartjes te kopen. Onze ranger wint vandaag zodat 
we als eerste het Krugerpark inrijden. De wilde dieren lopen nog niet zo hard. Toch zien we al 
snel de eerste zebra’s, giraffen, en hert-achtige zoals een Nyala. Ook wordt de eerste olifant en 
een blauwe gnoe gespot. De rangers houden elkaar steeds goed op de hoogte van wat er 
allemaal te zien is met als resultaat dat wanneer er leeuwen te zien zijn er bijna parkeertekort 
voor de auto’s ontstaat. De leeuwenfamilie kijken wat lui om zich heen en zijn niet onder de 
indruk van de verkeersdrukte. Ook in het water zitten beesten zoals waterbuffels, nijlpaarden en 
krokodillen. Hoogtepunt vind ik de neushoorn die we tegenkomen. Het kolossale dier steekt de 

weg over en 
kijkt wat sullig 
om zich heen 
en heeft 
blijkbaar geen 
weet van z’n 
charisma. 
Maar ook 
kleine dieren 
kunnen 
aandacht 
trekken zoals 
een klein 
schildpadje dat 
de weg 
oversteekt of 
de ijsvogel die 
ik tijdens de 
lunch spot. 

Om vier uur 
ben ik weer op 
de camping. 

Gezien de camping voor morgen is volgeboekt vertrek ik naar Sabie een dorp even verderop. Er 
is hier een backpackers hotel met een klein grasveldje waar ik mijn tent opzet. Sabie is een 
gezellig dorpje met wat barretjes en restaurantjes. Er zijn ook wat watervallen in de buurt. Ik 
kies voor de Horseshoewaterfall die op loopafstand moet zijn. De waterval blijkt echter veel 
verder dan de GPS aangaf. Hoewel de waterval een mooi stuk natuur is, is die niet spectaculair 
te noemen. De wandeling is dan ook meer voor de conditie. 

`s Avonds zijn er wat jongeren aan het barbecueën. Aardig als Zuid Afrikaanders zijn komen ze 
met een heel bord vol vlees en worstjes aanlopen met het excuus: “We waren je bijna helemaal 
vergeten”. Daarna ook nog gezellig bier gedronken met de jeugd. 

MOTORPECH 

Er is nog genoeg te doen in de buurt. Maar als ik met de motor op pad ga ploft het ding ineens 
uit er ik krijg het niet meer aan de gang. Wanneer ik de motor terug wil duwen krijg ik snel hulp 
van een vader die zijn zoon daartoe opdracht geeft. Snel daarna weer een jongen die zegt een 
vriend te hebben met technische kennis. Dus daar naartoe gelopen. Er wordt het een en ander 
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gecheckt maat geen oorzaak gevonden. Ze brengen me netjes naar de camping waar ik Graig, 
de motorverhuurder, bel. Die zegt mij dat ik de zekeringen eens moet controleren. Dat doe ik en 
er is inderdaad een zekering kapot. Een nieuwe erin gaat gelijk fout. Die klapt er ook meteen 
weer uit. Het is vandaag tweede kerstdag en er kan dus geen verdere hulp worden geboden. 
De volgende dag wachten op het telefoontje van Graig. Om tien uur belt hij met het voorstel dat 
een motorzaak uit Nelspruit mij en de motor komt halen. Dan kan de motor de garage, en ik een 
hotel in. Bij de garage krijg ik te horen dat het erg druk is nu tussen Kerst en Nieuwjaar en dat 
pas na het weekend iemand de motor kan repareren. Dat is teleurstellend maar niet anders. Ik 
laat mij naar een hotel brengen. In elk geval een heel gezellig backpackershotel. Dat is wel 
weer fijn want verder is er niet veel in Nelspruit ontdek ik al snel. Het hotel ligt in een wijk met 
huizen in de duurdere prijsklasse. Dat lijkt mooi zo’n groot vrijstaand huis maar ze zijn allen wel 
ommuurd met daarop elektrisch draad en de bordjes van de beveiligingsdiensten met de tekst: 
‘Armed respons’ laten er ook geen twijfel over. Terechte angst of paranoia? Daar ben ik niet 
achter gekomen. Er is ook een klein winkelcentrum met een kapper waardoor ik even later met 
een fris geknipt koppie weer terugloop naar het hotel.  

Hoewel ik tot nog toe weinig Nederlanders was tegengekomen is nu ineens een hele kolonie 
landgenoten gearriveerd. Met een van hen ga ik de volgende dag het centrum in. Voor zover je 
van een centrum kan spreken in Nelspruit. In de regen doet de stad nog troostelozer aan dan 
het al is. Er is wel een goede koffiewinkel. Wanneer we lekker aan de koffie zitten wordt ik 
gebeld door Graig met de mededeling dat de motor het weer doet. Dat is goed nieuws. ’s 
Middags haal ik de motor op. Ze hebben hem zelfs schoongemaakt. Omdat het toch nog regent 
ga ik morgen pas weer echt op pad. 

Ik heb geluk bij vertrek is het stralend weer. De bagage er weer op en daar ga ik weer. Maar na 
een kilometer of drie, vier slaat het noodlot weer toe. De motor stopt er weer mee. Dezelfde 
zekering is er weer uitgeklapt. Hier ben ik even heel ziek van. Het is vandaag nog oudejaarsdag 
ook. Als de 
Yamaha garage 
maar open is. Snel 
bellen. Er wordt 
gelukkig 
opgenomen en drie 
kwartier later staan 
ze met een trailer 
bij mij. De mannen 
lijken zich te 
generen voor de 
mislukte reparatie. 
Aangekomen in de 
werkplaats wordt er 
meteen driftig aan 
gewerkt door twee 
monteurs. En, 
godzijdank, hebben 
ze het nu ‘echt’ 
gevonden. Men had 
eerder de 
bedrading 
nagekeken tot de 
hoofdkabel en wat schoongemaakt. Maar bij nader onderzoek bleek er wat zand in de 
hoofdkabel te zijn geslopen waardoor draadjes tegen elkaar kapot gesleten waren met alle 
gevolgen. De motor moet het nu weer echt doen. Toch met wat wantrouwen in het lijf stap ik 
weer op. De mecaniciens zijn nog wel vergeten een andere zekering te herplaatsen waardoor ik 
nog zonder knipperlichten zit. In Amsterdam(....) zoekt een pompbediende in het dorp een 
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nieuwe voor me op in ruil voor een flesje Cola. Nu ben ik weer helemaal blij. Het knalblauwe 
lucht draagt daar ook zeker aan bij. 

NAAR HET ZUIDEN 

Eind van de middag vind ik in plaatsje Vryheid een mooie kamer in Rita’s Guesthouse. Wanneer 
ik in het sfeerloze stadje wat ga eten merk ik al snel dat hier geen levendig oud en nieuw 
gevierd zal worden. Ook de bar in de guesthous is gesloten. Geen probleem. Ik kijk wel 
vuurwerk op T.V. Kun je tenminste nog wat zachter zetten wanneer het geknal je teveel is.  

Het blijft mooi weer. Onder de zonnestralen rijd ik verder zuidwaarts. De openbare weg R618 
loopt gewoon dwars door het wildreservaat Hluhluwe-Imfolozi Park. Ook met de motor mag je 
erdoor. Er is wel een strenge snelheidsbeperking van 60 kilometer per uur. Ik ben geloof ik de 
enige die zich daar aan houdt. Desondanks zie ik geen wild. De laatste kilometers naar St. 
Lucia wordt het steeds drukker. Op het laatst zelfs file. Daar ga ik voorbij. Als iedereen linksaf 
gaat ga ik rechtsaf naar Budget Backpacker. In een boomgaard zet ik de tent op in de schaduw. 
Ik ben erg benieuwd waar iedereen naartoe ging bij de afslag links en ga dat te voet ontdekken. 
Het zijn allemaal zwarte jongeren die massaal naar het strand gaan als Nieuwjaarsuitje. De 
drukte is chaotisch. Sommigen moeten er ongetwijfeld uren over gedaan hebben om bij het 
strand te komen. 

St. Lucia is vooral bekend door het gelijknamige meer. Ik boek ’s ochtends een bootreisje en 
kan om tien uur al mee. Het meer maakt deel uit van het iShimangoliso Wetland Park en is het 
grootste meer van Zuid 
Afrika. Al snel zien we er 
kanariegele vogels die 
mooie nesten hebben 
geweven in het riet. De 
krokodillen zijn ook snel 
gevonden en wanneer de 
boot verder vaart zien we 
nijlpaardenfamilies. En 
hoewel het agressieve 
dieren kunnen zijn blijft het 
altijd een heel lief gezicht 
hoe ze met hun kraalogen 
boven de waterspiegel 
uitkijken. Het wordt 
indrukwekkend wanneer ze 
hun enorme bek wagenwijd 
opentrekken. Verder zien de 
op de blubberige wal kleine 
rode krabben die met 
toegeworpen boomblaadjes uit hun holletje worden gelokt.  

Om twaalf uur weer in het dorp. ’s Middags naar het strand die gisteren nog zo overbevolkt was. 
Nu is het er relaxed en verlaten. Om meer van het meer van St. Lucia te zien boek ik een 
kanotochtje. Samen met wat andere toeristen en een gids peddelen we rustig over het water. 
Niet zo spannend allemaal. Hoewel, we varen wel langs twee krokodillen. Net nadat de gids had 
verteld dat er afgelopen jaar nog een visser was gepakt. “Tja, wel een beetje eigen schuld hoor” 
voegt hij er nuchter aan toe. “Je moet ook niet in het water gaan staan. Wanneer je een vis aan 
de haak hebt geslagen komt de krokodil nu eenmaal af op het geluid van het gespartel…….” 
Dus wij laten de kano’s zo geruisloos mogelijk langs de vervaarlijke reptielen glijden. 
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Na een paar dagen St. Lucia heb ik het wel weer gezien en wil weer verder. Eerst een lekker 
ontbijtje voor de tent en rijden maar weer met Eshow als eindbestemming vandaag. Mooie 
wegen brengen mij er naar toe. Lekker afwisselend. Soms asfalt, soms grind, wat heuvels, 
langs akkers en door bossen. In Eshowe is de camping hopeloos verlaten en bij een B&B krijg 
ik te horen dat deze vol is en bij drie andere wordt niet eens opengedaan. Dan maar geen 
Eshowe en ik rij naar de kust waar ik in Zinkwazie Beach wel een camping vindt. Zinkwazi 
Beach is een heel leuk piepklein badplaatsje met maar een strandtent en een kleine 
supermarkt. Ik blijf hier ook maar een dagje hangen. ’s Ochtends zoek ik iets om te bezichtigen. 
Er moeten hier restanten zijn van twee Zulu forten. Maar die kunnen ik en de GPS niet vinden. 
Het enige wat ik wel kan vinden aan Zulu geschiedenis is een begraafplaats tussen de akkers 
met witgekalkte grafstenen met de opschrift ‘here rest a brave Britisch soldier’ Het zijn de 
gesneuvelden van de Boerenoorlog tussen de Engelsen en de Zulu’s eind 19 eeuw. Ik vind ook 

nog een klein wildpark 
waar ik met de motor 
eigenlijk niet in mag. Ik 
doe het stiekem toch. 
Aan het begin van een 
wandelpad staat een 
boswachter. Ze vindt 
het niet erg dat ik op 
mijn motor kom gezien 
ik die toch alleen maar 
als vervoermiddel 
gebruik. Ik vind het 
hier te warm voor een 
wandeling. Dat doe ik 
dan liever langs over 
strand in de 
verkoelende wind van 
zee. 

Mijn reis gaat weer 
verder. Durban heb ik 

geen zin in en volg de R 614 het binnenland in. Het is een verrassend mooie weg over de 
heuvels en door rietsuikervelden. Dan is Pietermaritzburg wel even wat anders. Een drukke 
stoffige warme stad. Toch blijf ik een nachtje. In de stad is nog een aardig museum.  

In het Msunduzi museum loop ik als enige bezoeker rond. Naast wat prehistorie is er ook 
recentere historie te zien over Mandela en de apartheid. 

Door Peter van Boheemen, wordt ………..  

 

 

 

 


