
 
De drie vorige dagen waren we in Zimbabwe 

Dag 4:  
Gaan ontbijten en de valiezen maken, we moeten om 10h uitchecken en we worden om 10h30 opgehaald 
om ons naar de luchthaven te brengen. Dit is een rit van ongeveer 25 minuten, maar we moeten 
verschillende ophaalpunten doen. Vlotte vlucht naar Johannesburg, we worden opgewacht van zodra we 
de terminal bereiken. We moeten nog door immigratie (duurt 25 min), daarna bagage ophalen, douane 
passeren, geld afhalen, de auto bij Avis ophalen, en richting Middelburg rijden. We hebben bijna constant 
autosnelweg, en rond 18h15 bereiken we guesthouse ‘del Roza’. We worden er hartelijk ontvangen en 
krijgen een zeer ruime kamer. De gastheer geeft uitleg waar we kunnen eten vinden en zo rijden we 2 km 
verder naar “Piatto”, een Italiaans restaurant in een shoppingcenter. 

Dag 5:  
Na een goed ontbijt in Del Roza maken we onze valiezen en rijden met de huurauto richting “Graskop”, 
een deel langs de autostrade N4, maar net voor “Waterval Boven” nemen we richting “Lydenburg”.  
We rijden door de pas ”Chomse hoogte” en in “Lydenburg” begint de panoramaroute langs de “Long 
Tom pas” tot in “Sabie”. We kuieren wat rond in het stadje en eten er iets klein, er is ook een postkantoor 
zodat we zegels kunnen kopen voor de kaartjes. 

We rijden verder richting “Graskop” en bezoeken onder de weg enkele watervalletjes. Bij aankomst in 
“Graskop Hotel” valt het op het eerste zicht wat tegen, onder ander de parking en de kamer, we kunnen 
er eten deze avond maar we gaan eerst op zoek naar een alternatief. 
Zoals het stadje valt dit ook tegen, het enige restaurant wat wij van interieur en spijskaart aanvaardbaar 
vinden, is volgeboekt. Wij hopen dat er iemand afzegt anders is het de dagmenu van het hotel. Pech.  
We eten in het hotel en zijn verrast, het is zeer lekker. Onze kamer ligt aan de voorkant van het hotel en 
de omgeving is zeer rumoerig, het doorrijdend verkeer is storend tijdens de nacht en ochtend, alle 
binnenmuren zijn uit hout gemaakt, wat ook niet veel lawaai tegenhoudt. Het hotel heeft een bewaakte 
parking, maar het is eerder chaotisch om er te parkeren. Indien niet nodig deze plaats overslaan. 

Dag 6:  
Ook hier valt het ontbijt mee, vandaag gaan we verder de panoramaroute verkennen. Ons eerste punt 
“Gods window” en het volgende punt “The Pinnacle” lagen in de wolken, dus op naar het volgende 
“Lisbon Falls” en “Berlin Falls”. Wij waren vroeg, dus rustig, nog niet veel volk. Dan maar verder 
rijden naar “Bourke’s Luck Potholes”, aan het begin van de “Blyde river canyon”. De rotsen zijn er 
uitgehold tot ‘kommen’, door draaikolkend water van de “Treur” en de “Blyde”, die er samenvloeien. 
Een eindje verder liggen de ‘three rondavels’, en is er een prachtig zicht op de canyon met het stuwmeer. 
Het is er zeer warm, en al veel bezoekers. 
 
We keren niet langs dezelfde weg terug, maar maken er een rondrit van. We blijven de R532 volgen tot 
de splitsing met de R36. We rijden door overwegend landbouwgebied naar” Ohrigstad”. Daar houden we 
een stop om enkele spullen te kopen en eten te zoeken. Het is er zeer goedkoop, maar niets is er verzorgd. 
We zijn eigenlijk blij dat de plaatselijke eetgelegenheid geen hesp meer in huis heeft om een “toastie” te 
maken. We rijden verder en al heel vlug vinden we “the Warthog pub & grill”, waar we lekker lunchen 
voor zeer weinig geld. Ondertussen verandert het weer, en we horen het donderen, richting 
“Graskop”. Het begint flink te waaien, bloemen en vruchten vallen van de bomen, zand waait flink op. 
Een beetje later vertrekken we toch, we hebben geen regen meer, maar waar we doorrijden heeft het reeds 
goed geregend. We moeten een pas door en daar rijden we in ‘de wolken’, dus weinig te zien. We rijden 
doorheen “Pilgrim’s Rest”, er zijn nauwelijks toeristen, en toch proberen ‘locals’ ons te doen parkeren. 
We hadden reeds vernomen dat men daar lastig doet, dus we zouden er zeker niet stoppen.  
We zetten onze weg verder naar het hotel in “Graskop”. We willen nog even genieten van de namiddag, 
even winkelen, nog postkaarten kopen, een korte zwempartij, een glas drinken, … en het avondeten. 



“The Glashouse” restaurant is niet groot, maar elke avond volzet, het is zeker een aanrader, het eten is er 
excellent, de patron is een beetje excentriek maar dat neem je er graag bij. 

Dag 7:  
Het heeft de ganse nacht goed geregend, en de wolken hangen zeer laag. We verlaten” Graskop” in de 
mist. Het is nog zeer vroeg op deze nieuwjaarsdag, en dus weinig verkeer. We rijden via “Bushbuck 
Ridge”, “Acornhoek”, naar “Hoedspruit”, waar we de eerste keer stoppen. Ook daar is het nog zeer 
rustig, en we drinken er een koffie. We rijden via de R40 verder (zeer rechte baan) en nemen dan richting 
“Phalaborwa”. Ook dat is een gemakkelijke baan, doorheen ‘nature reserve’ en ‘game reserve’.  
Ons logement “Bushveld Terrace on Kruger” ligt op 200m van de poort.  

We komen er zeer vroeg aan, en genieten van een lunch op het terras, in afwachting van onze kamer.  
We genieten verder van de rust. Zowel de kamer, het hotel als het eten zijn zeer goed. Voor het avondeten 
moet men zeker een tafel reserveren. Wij krijgen de kaart en maken een keuze, het valt op dat al onze 
keuzes zowel van appo als van hoofdgerecht niet voorhanden zijn. Na twee pogingen duidt de bediende 
aan waar we wel nog kunnen uit kiezen, dit is een teleurstelling, maar ja je bent in Afrika….. 

Dag 8: 
Na een zeer goede nachtrust is het spijtig dat we maar om 7h00 kunnen ontbijten. 
Wij zijn op 300 meter van het Krugerpark dat om 5h30 reeds toegankelijk is en meerdere mensen zijn 
vroeg op weg in het Krugerpark om wild te spotten. 

De eerste trip gaat van “Phalaborwa Gate” tot de “Orpen Gate”. We vertrekken om 7h30 en verlaten het 
park om 16h10. We hebben ongeveer 235 km door het Kruger park gereden. We zijn natuurlijk niet op de 
hoofdweg gebleven, de volgende dieren hebben wij vandaag voor onze lens gekregen: 
Olifanten; Gnoe’s; Springbokken; Antilopen; Kudu’s; Waterbok; Impala’s; Struisvogels; Giraffen; 
Bushbuck; baboon; en van vogels: secretarisvogel; Southern Ground Hornbill; Kuri bustard en Reigers.  
In het “Satara rest camp” kunnen we iets eten.  
 
We verlaten het park en overnachten in “Timbavati Safari Lodge”, het is een beetje een vreemde 
aankomst, het stikt er van de Nederlanders die in en rond het zwembad (met groen water) veel kabaal 
maken.  Ons verblijf is een eenvoudige lodge, het minimum is aanwezig, maar reeds oud en donker,  
maar rustig, we liggen op een uithoek, maar zonder airco, wat belooft voor de nacht, als je weet dat het 
hier vandaag 37° was. De propeller zal overuren moeten draaien. Het diner wordt geserveerd rond het 
zwembad, dus het wordt zeker geen rustige avond. Het hotel heeft drie sterren, maar ik denk dat deze uit 
de lucht gevallen zijn. We hebben dit hotel gekozen om de ligging bij de gate, alhoewel het nog 30 km 
was, maar zoek het toch maar wat verder indien u wat meer comfort wilt.  

Dag 9: 
Terug ontbijt om 07h00, daarna vertrekken we via de “Orpen Gate” naar 
“Paul Kruger Gate”. We zijn in het park rond 8h15. We zijn natuurlijk niet op de hoofdweg gebleven, 
maar via de S36 gereden en de volgende dieren hebben wij vandaag voor onze lens gekregen: 
Olifanten; Gnoe’s; Steenbokken; sabelantilopen; Kudu’s; Waterbokken; Impala’s; Giraffen; Bushbuck; 
baboon; buffel, warthog (wild zwijn), zebra, en van vogels: gieren, ‘spurfowl’ (soort fazant), Red Billet 
Hornbill; Secretaris vogel; eenden,  .We verlaten het park rond 13h30. Het is nog een klein uurtje rijden 
naar de  “Rissington Inn” in “Hazyview”. dit is een bedrijvige stad, maar zeer druk. En juist nu laat onze 
GPS het afweten, last van de warmte  of een ander falen? Na de tegenvallende kamer gisteren zijn we nu 
in een zeer mooi rustig park beland, vraag niet hoe we het doen maar we krijgen een Upgrade, de kamer 
is ruim ongeveer 47m²  bestaande uit een slaapplaats en salon, en dan nog een ruime badkamer met bad 
en douche. Het kwik stijgt vandaag terug tot 37°. 
Onze tafel is reeds gereserveerd en de kaart van wijn en spijs is veel belovend voor de avond. Na een 
gezellige avond gaan we slapen, rond drie uur ‘s nachts breekt er een hevig onweer los en het blijft 
regenen tot de morgen. 



Dag 10:  
Na het ontbijt rijden we terug naar het “Krugerpark”, we gaan het park in via de “Phabeni Gate” en 
gaan er uit via de “Crocodile Bridge”, ongeveer een 160 km door het park. De volgende dieren hebben 
wij vandaag voor onze lens gekregen: 
Olifanten; Gnoe’s; steenbokken; Kudu’s; Impala’s; Giraffen; baboon; buffels; warthogen (wild zwijn); 
zebras; hippo’s; een hyena; waterbuck, en van vogels: Twany Eagle; redbilled oxpecker; eenden; Yellow 
billed stork; Black winged stilt; African Jacana”. 
 
We verlaten het park rond 14h30.Wij rijden nog ongeveer 50 minuten naar “Needles”, dit ligt in het 
“Marloth Park” daar moeten we ons terug inchecken. Zoals gewoonlijk zijn de foto’s op internet veel 
mooier dan de werkelijkheid, op het eerste zicht is het wel proper. De kamer is half zo groot als gisteren 
en ook het zwem(badje) is zeer klein, mijn vijver thuis is groter. Wij drinken dan maar een flesje witte 
wijn om ons te verfrissen. We worden met tromgeroffel aan tafel geroepen, aan de kaart eten gaat niet,  
je eet wat de pot schaft of niets. Gelukkig is er airco op de kamer, want het is opnieuw 37°C. Het is van 
privatie maar pover, ondanks er maar 8 kamers zijn hebben deze allemaal een schuifdeur aan de voorkant, 
dit is ook het enige venster. Dus u sluit de gordijnen dan ziet u niets of iedereen kijkt binnen bij u.  
Terug om drie uur breekt er een onweer uit tot half zes ‘s morgens. 

Dag 11:  
Bij het ontwaken staat er een ganse familie struisvogels op drie meter van onze kamerdeur, mogelijks is 
er gevoederd. Daar er maar weinig om handen is in “Needles lodge”,gaan we nog een trip doen door het 
“Krugerpark” Wij rijden naar de “Malelane Gate” en zullen het park verlaten langs de “Numbi Gate”.  
De volgende dieren hebben wij vandaag gezien: 
Olifanten; Gnoe’s; steenbokken; Kudu’s; Impala’s; Giraffen; baboon; buffels; warthogen (wild zwijn); 
zebras, schildpad en neushoorn, en van vogels: Twany Eagle; ; Southern Ground Hornbill; parelhoend;  
 
De temperatuur is vandaag 34°C. We verlaten het park rond 14h10. Wij moeten nog ongeveer 170 km  
rijden naar “Needles”. Zonder GPS wordt het wat moeilijk, met de tablet van Ingrid zoeken we de weg. 
Plots duikt er een politie auto achter ons op, passeert ons en laat ons terug passeren. 
De blauwe lichten gaan plots aan en we parkeren aan de kant van de weg. 
De politieman vraagt of we verdwaald zijn, wij denken van niet, maar als we zeggen waar we naar toe 
moeten kijkt hij nogal bedrukt en zegt dat we zeker verkeerd waren.  
De man denkt even na om ons de goede weg te wijzen, maar zegt dan te volgen.  
Wij volgen de politiewagen voor ongeveer 80 km. Alle overtredingen die we maar konden doen, deden 
we (te snel rijden, inhalen waar het niet mag), tot slot stopt hij aan de autoroute N4 en dat is dan de weg 
die we nodig hebben, ik vraag of hij een tip wil aanvaarden en we rijden verder.  
We komen in een hevig onweer terecht en het is moeilijk rijden.  
We verlaten de snelweg om naar ons verblijf te begeven, op de grintweg naar de gate van “Marlothpark” 
staat er nog steeds een grote waterplas, de meesten keren terug, voor ons rijd er een safariwagen door en 
ik riskeer het ook, gelukkig kom ik er door, maar is niet voor herhaling vatbaar. We komen rond 16h30 
aan. 

Dag 12: 
Vandaag bezoeken we “Swaziland” georganiseerd door “JSF transport”. Om 6h30 worden we 
opgehaald door de zeer vriendelijke Joey. We zijn alleen, dus we hebben een privé rondrit. We kregen 
ook een frigobox mee met een ontbijt. Na een uur zijn we reeds aan de grens bij “Matsamo”, eerst de 
ZA-grens passeren, daarna de Swazilandgrens, en bij beide een stempel halen. Dat passeert zeer vlot.  
 
Joey vertelt over de koning, met zijn 16 vrouwen, de residenties voor de vrouwen,…. over de mensen die 
als gezin een stuk grond krijgen, waarop ze een huis kunnen bouwen, en de grond bewerken om het gezin 
te onderhouden. We rijden door het groene landschap, met bergen, valleien, naar de “Maguga dam”,  



toch wel indrukwekkend, en gevoed door de “Komatirivier”. In “Ngwenya” bezoeken we een 
glasfabriek. Er worden zeer mooie en uiteenlopende soorten stukken gemaakt uit gerecycleerd glas.  
We kopen een neushoorn als souvenir. We rijden via de hoofdstad (een ‘landelijke’ hoofdstad) 
“Mbabane”, naar “Ezulwini”, waar we een ‘cultural village’ bezoeken. De cultuur wordt er 
gedemonstreerd via rituele dansen en een bezoek aan een huttendorp. Vandaar rijden we verder naar een 
kaarsenfabriek in “Malkerns”. De kaarsen zijn echte kunstwerkjes, jammer om ze te branden.  
 
Er is tevens een restaurant waar we iets eten (een swazi burger, en deze smaakt goed). Daarna, het is 
inmiddels 14h, zetten we de terugweg in. We rijden 2 uur en half naar de grens, passeren opnieuw vlot,  
en dan nog een uur naar “Marloth park”. Het was een aangename dag, met een zeer goede 
chauffeur/gids.  
 
We hebben drie nachten in het hotel “Needles Lodge” verbleven en hebben vandaag meer info bekomen 
over alle mogelijkheden in het park, alsook dat er een tweede poort is zodat je niet van het asfalt af moet 
om het verblijf te bereiken, alles dankzij Joey. Wij zijn dus nutteloos door het water gereden. Maar ja de 
eigenares zit liever op haar smartphone te spelen of tv te kijken, dan als goede gastvrouw de toeristen een 
kaartje van het park en of meer uitleg te geven over de mogelijkheden hier. 

Dag 13: 
Na het ontbijt vervolgen we onze reis naar ”Dawsons Game en Trout lodge” langs de betere poort, dit is 
16 km omrijden maar je blijft op de geasfalteerde weg. We verlaten “Marlothpark” en na een poos op de 
N4 slaan we af naar de R38, dit is geen autostrade en hier en daar wat potholes. Maar de “Genesis route” 
is zeker zo mooi als de panoramaroute, alleen zijn er hier geen watervallen. Na een zeer rustige rit 
bereiken we de lodge. Eerst rijden we langs een goede grintweg naar de poort van de lodge.  
Aan de poort komt er iemand tevoorschijn, we tonen hem onze papieren, en hij knikt “neen”.  
We kijken verwonderd naar elkaar, maar hij geeft ons een formulier om enkele gegevens in te vullen,  
en laat ons door. Hij sprak nauwelijks Engels. Na nog een 4 km door een minder goede grintweg bereiken 
we de Lodge, waar we zeer goed worden ontvangen.  

We krijgen een kamer, het is bijna een kasteel. Enorm groot en zeer mooi, met een terras, mooi zicht, zeer 
rustig, maar geen airco. Je kunt er verstoppertje spelen. Spijtig is dit ook voor het personeel van 
toepassing, die spelen mee. De temperatuur is hier wel 10° lager dan in het “Marlothpark”.  
Het regime in de lodge is vol pension. We hebben al direct 2 keuzes voor de lunch.  
De namiddag thee is om 16h00, Ingrid neemt thee, ik een biertje natuurlijk. Ik vraag waar ik kan vissen 
en dichtbij is er een meertje, daar aangekomen is het water overheerst door waterkroos, met andere 
woorden zelfs met de vlieg niet aan te beginnen. Er is zelfs geen enkele beweging van forel waar te 
nemen. Ik keer terug om mijn ongenoegen te uiten, maar iedereen lijkt weer verdwenen. 
 Plots vind ik toch iemand en ze zeggen dat George ons zal brengen naar het grotere meer,  
maar ook deze is onvindbaar, dus ik zeg dat het dan maar niet meer hoeft. We gaan ons verdriet 
verdrinken op ons terras. We hebben de wijn voor deze avond al besteld en hem zelf in de ijskast 
geplaatst, om zeker te zijn dat hij fris is naar onze wensen. Het avondeten is zeer lekker, en dat mag ook 
gezegd worden. 

Dag 14: 
Een beetje verwarring bij het ontbijt wat de tafel betreft, maar er is keuzemenu dus geen probleem.  
Ik waag het er toch op om in de voormiddag te gaan vissen, ondanks het een meertje is en geen rivier,  
het zou goed gevuld zijn met forel. Spijtig genoeg vang ik 18 baarzen maar geen forel, maar zo is de 
voormiddag voorbij. Wij zijn nog de enige gasten in het volledige victoriaans verblijf en worden 
behandeld als koningen. De lunch is terug zoals alle maaltijden hier overheerlijk. Na een zwempartijtje is 
het al tijd voor afternoon thee. Wat ze hier terug allemaal op tafel zetten is ongelooflijk, en we kunnen 
terug kiezen voor het avondmaal uit een 3-gangenmenu (2 keuzes). 



Dag 15: 
We kunnen om 6h45 reeds ontbijten daar we om 11h30 de huurauto moeten terugbrengen. 
Deze nacht is het beginnen regenen en bijna de volledige 308 km blijft het regenen. De auto terug 
brengen loopt vlotjes en er zijn geen gebreken. Alleen hebben wij voor de terminal niet kunnen vol 
tanken  

De luchthaven van Johannesburg is mooi ingericht en de prijzen voor eten en drinken zijn maar even duur 
als in het land. De vlucht naar Addis Ababa verloopt vlot. We moeten spijtig genoeg 5 uren doorbrengen 
op de luchthaven van “Bole in Ethiopië”, voor de vlucht naar Brussel.  
We worden direct uit onze Afrikaanse droom gewekt, men vraagt hier 4US$  voor één croissant.  
Ook de luchthaven is te klein voor de zeer vele reizigers, en vijf uur doorbrengen op deze luchthaven is 
lang. 

 

Algemeen naar onze smaak en ondervinding: 
Indien u met meer comfort Zuid-Afrika wil bezoeken, blijf in de zuidwest kant.  
Wilt u dieren zien en van goed eten genieten, denk dan aan “Sanbona” of “Gondwana”.  
Het eerste dient u wel zeer ver op voorhand te reserveren. 
Rond het Krugerpark gaan ze licht om met sterren uitdelen. 
 
Wat raden wij aan: 
Del Roza Guesthouse (Middelburg); Bushveld Terrace Hotel on Kruger;   
Rissington Inn en Dawson Game & Trout Lodge. 

Wat raden wij niet aan: 
Graskop Hotel; Timbavati Safari Lodge en een twijfelgeval Needles Safari lodge vier sterren??. 

 


