
Bucket list trip – Lesotho Julie 2011 
deur Anton Heiberg 

 

Agtergrond  
Iewers het mens mos ‘n lys met goed wat jy 
nog wil doen voor jy dood gaan of ‘n bucket 
list. Nou ja om sneeu in lewende lywe te sien 
was een van die goed op my lysie. As mens 
mos ‘n lys het moet jy een of ander tyd ‘n 
daadwerklike poging aanwend om by 
sommige daarvan uit te kom.  
 
Die plan was om te wag tot dit sneeu en dan 
so op die ingewing van die oomblik verlof te 
neem en deur te ry. Maar met kinders in die 
skool kan jy hulle nie vir 4 dae uit die skool 
hou nie. Dus het ons maar ‘n plek bespreek 
naby Lesotho en gehoop en bid dat ons 
gelukkig genoeg sou wees om wel sneeu te 
sien. Die kinders is baie opgewonde en vertel 
al maande voor die tyd vir almal ons gaan 
Sneeuland toe. 
 

Voorbereiding 
Aangesien ons nog nooit sneeu gesien het nie 
of daarin gery het nie het ek dit maar goed 
gedink om voorbereid te wees. Wil nou nie 
vir ‘n paar dae in sneeu in die berge vassit net 
omdat ons nie voorberei is nie. Ek het ‘n stel 
sneeu / modder kettings self gemaak na ‘n 
bietjie internet navorsing en ‘n paar vrae op 
die Overland forum. Dis nogal n gewigtige 
stukkie toerusting (±30kg vir al vier kettings) 
met in my mening min gebruik onder normale 
omstandighede, maar dieselfde kan seker van 
‘n valsskerm gesê word. Jy gaan bars as jy dit 
nodig kry en nie het nie. 
 

 
 

As mens sneeu sien moet jy mos darem daarin 
speel of ski. Ek het by mense in Kanada wat 
gereeld sneeu het gehoor van “Crazy Carpets” 
wat basies net ‘n dik stuk plastiek is waarmee 
hulle op die sneeu speel. Ek het by die werk 
‘n stuk plastiek gekry wat lekker dik is en dit 
in stukke gesny van so 1m x 400mm en gate 
daarin gesny vir handvatsels. Die kinders het 
dit met plakkers versier.  
 
Nou ja as Hoofkantoor mos hoor van 3 dae 
wat daar moontlik sneeu kan wees dink sy 
mos dadelik dis ‘n 3 maande lange ekspedisie 
na die suid pool met 5 sneeu storms per dag. 
Daar is “thermal vests”, “long johns”, 
handskoene en “beanies” vir almal gekoop. 
 
Ons hou gereeld die sneeu voorspelling dop 
op die internet. Dinsdag aand voor ons ry 
word daar nog niks sneeu voorspel vir die res 
van die week nie. En die Woensdag voor ons 
ry rapporteer AfriSki dat daar slegte weer was 
en dat dit vir ‘n tweede keer die seisoen 
gesneeu het. Ons kry sommer hoop om wel 
sneeu te sien! 
 

Dag 1 
Datum – Vrydag 8 Julie 2011 
Roete – Middelburg-Benoni-Heidelberg-
Villiers-Frankfort-Betlehem-Fouriesburg 
Afstand- 430km 
Tyd – 6:34 wat ‘n lang Wimpy stop insluit 
 
Dit voel net nie reg om die Landy te pak en 
daar gaan niks gasbottels, tente en kombuis 
kas saam nie, ek voel skoon soos ‘n veraaier. 
Maar moet nie dink die Landy is leeg nie 
want Setilda het dubbel klere ingepak vir alles 
en ons is reg vir erge sneeustorms LOL. 
 
Die roete is redelik stil en nie veel om te 
vertel nie. Ons stop by die Wimpy by Villiers 
en kry Zan-Roux se laerskool se trompoppies 
wat ook daar stop oppad na die nasionale 
kompetisie in Durban.  
 



Net na die afdraai van Villiers na Frankfort 
begin die padwerke en daar is 4 of 5 keer 
waar ons gestop word by die stop/ry/go 
tekens. 
 
Ons kom relatief vroeg by Glen Skye aan 
waar ons plek bespreek het. 
(www.glenskye.co.za). Koste was R600/nag. 
Daar is n pragtige sandsteen huis met kleiner 
eenhede wat later aan gebou is.  
 

 
 
Die gashere is Piet en Hester. Piet doen 
loodglas werk en die is ooral in die eenhede te 
sien. Hester bedryf die huisies en dit klink of 
hul besig is oor naweke en as die sneeu geval 
het. Piet vertel dat jy die sneeu op die berge 
kon sien tot die dag te vore maar dat dit nou 
gesmelt het. Die uitsig van die plaas is wyd en 
mooi. Na ‘n lank kyk na die Maluti berge kon 
ons nog in die koelte kant (suide kant) so 3 
plekke sien waar die berg toppe nog effens 
wit is. 

 
 
Om toe nog broodrolletjies vir die padkos vir 
die volgende dag te kry was moeiliker as 
verwag, die enigste ding wat lyk na n 
supermark het net 4 bruinbrode. Ons sou eers 
die volgende dag buns by die garage te koop 
kry.  
 
Die aand spandeer ons meestal voor die 
kaggel vuur nadat daar vir ‘n ruk lank geen 

water was sodat die kinders kon bad nie (geen 
munisipale water in die hele dorp) 
 

Dag 2 
Datum – Saterdag 9 Julie 2011 
Roete – Fouriesburg - Caledonspoort – 
Butha-Buthe – Katse dam 
Afstand- 177km 
Tyd – 6:28 
 
Ons het goed geslaap maar die huisie by Glen 
Skye is amper net so erge yskas as dele van 
my huis al is dit baie kleiner volumes wat 
warm gehou moet word. Gelukkig het die 
elektriese komberse ons warm gehou. Ons het 
ontbyt gemaak en is net voor 09:00 by die 
Caldenspoort grenspos. Daar was seker so 30 
mense in die ry aan die Lesotho kant en 
meeste van hulle gaan AfriSki toe. Dit neem 
nie te lank om voor te kom en die paspoorte 
gestempel te kry nie. Op enige ander toll pad 
gaan die Defender as op die selfde prys as 
sedan motors deur, maar die prentjie op hul 
prys lys lyk ‘n Land Rover Defender meer na 
n trok as ‘n ligte voertuig en jy moet R60 vir 
die voorreg betaal.  
 
‘n Paar kilometer voor Hlotse sien ons ‘n bord 
wat dinasour voetspore adverteer wat 500m 
verder is en besluit om te gaan kyk. Die toer 
het R10 gekos en daar is nie regtig ‘n vas 
gestelde prys nie. Daar is 3 goed wat ‘n tipe 
voetspoor voorstel maar ek weet nie so lekker 
nie, en meeste is onderwater. Die kinders 
speel meer met die ys wat seker so 3-4mm dik 
op die water lê teen 10:00 die oggend nog. 
Dinosaur foot prints (S28 49.410 E28 04.470) 

  
 
Net anderkant Hlotse word ons deur 3 
verkeers beamptes so halfhartig voor gekeer. 
Ek wou eers verby ry en maak asof ek nie 
sien dat hy wys ek moet aftrek nie. Hulle het 



in elk geval nie ‘n voertuig om jou te 
agtervolg nie maar besluit toe om wel te stop, 
net ingeval hul dalk radio verbinding met die 
volgende dorp het. Toe ons stop kyk hy na die 
motorlisensie en toe die reg is vra hy my 
bestuurders lisensie. Ek kon sien hy soek 
seker iets om fout te te kry en dalk ‘n bribe te 
vra. Toe my bestuurderslisensie reg is probeer 
hy sy beste een gee, hy wil asb my 
brandblusser sien. Ek sluit die deur oop en 
wys hom die klein blussertjie onder die 
agtersitplek. Hy het seker besef dat hy gaan 
sukkel om verder reg te kom en het ons laat 
gaan.   
 

 
 
In die verte kan ons sneeu op die berge sien 
en hoop maar dat ons pad naby genoeg 
daaraan sal wees sodat die kinders kan uitklim 
en dit ten minste voel. Ons het al mooi begin 
verduidelik dat dit heeltemal moontlik is dat 
ons geen sneeu kan sien in “Sneeuland”.  Op 
‘n stadium het ons ‘n plek gekry wat stil lyk 
en gestop en langs die pad piekniek gehou 
(S29 04.116 E28 22.937). Die mooiste wolke 
en sneeu bedekte berge wat ons nog gesien 
het en tussen die piekniek, kliek die kamera 
aanhoudend. 
 

  
 

By die punt S29 03.777 E28 24.157 kry ons 
vir die eerste keer sneeu en dit is sommer op 
‘n lekker oop plek met ‘n effense hang. Ons 
stop dadelik en en die kinders wil met die 
uittrap slag van die sneeu eet en proe. Ek haal 
die crazy carpets uit sodat ons kan ski. Nogal 
prettig om so te ski want jy het geen beheer 
oor die rigting wat daardie stuk plastiek met 
jou inslaan nie. 
 

 
 

 
 

  
 
Nie veel verder is ‘n trok met bou material 
wat ook daar gestop het. Die volk van die trok 
vat ook nie lank om te kom kyk wat se mal 
goed die witmense aanvang nie.  
 



 
 
Ek het ‘n slag of wat vir hulle ook die crazy 
carpets gegee om meet te gly en dit geniet om 
vir hulle te kyk en lag. Een het nogal ie te sleg 
reg gekom nie. Ek self het ‘n slag ‘n lekker 
downrun gehad maar teen die einde het ek oor 
‘n klip geski. Dit het ‘n gat in my crazy 
carpet, my denim, my onderbroek en my boud 
gemaak. Die boud wond sou ek eers later die 
aand ontdek. Ouch! 
 
‘n Entjie verder stop ons by die Mafika Lisiu 
Pass uitkyk punt. Die sneeu het dik teen die 
muurtjie opgewaai en dit is n gulde 
geleentheid vir ‘n sneeu geveg met die 
kinders. En sommer vir ‘n familie foto met 
die Landie se wiele in die sneeu. 
 

 
 

 
 
Ons slaap by die Orion Katse Lodge 
(reskatse@orion-hotels.co.za) oor waar ons ‘n 
self sorg huisie bly. Die koste was R750/nag. 
Ek glo dit was seker kontrakteer behuising 
tydens die damwal se bou projek maar dit is 

baie netjies en skoon en daar is verwarmers 
orals aan.  

 
 Ons het egter met die stoof gesukkel want dit 
is so skoon geskuur dat jy nie kan sien hoe 
warm jy ‘n plaat sit nie en op geen verstelling 
kon ons dit kry om botter binne n halfuur 
gesmelt te kry nie. Gelukkig het ek ‘n klein 
gas stofie in die Landy en ons kom daarop reg 
om vis vir aandete te bak. As jy seker ‘n 
kamper is, is jy maar altyd reg vir enige 
omstandighede. 
 

 
 

Dag 3 
Datum – Sondag 10 Julie 2011 
Roete – Katse dam – via B804 na AfriSki – 
Caledonspoort - Fouriesburg 
Afstand- 235km 
Tyd – 6:08 
 
Ons is vroeg klaar opgestaan en aangetrek. 
Ons plan is om die toer deur die Katse 
damwal mee te maak. Daar is twee toere een 
om 09:00 en een om 11:00. Koste is 
R10/volwassene en R5/kind. Eers is die 
basiese inligting oor die dam en die Lesotho 
hoogland water projek verduidelik in die 
lesing saal en daarna is ons op n toer deur die 
wal self. Die dam is ±50km lank dit het ons 
gister al gesien. Die dubbel kurwe damwal is 
710m wyd en by die bodem is dit 69m dik en 
by die top is dit 9m dik.  
 



 
 

 
 
In die wal self is dit bitterlik koud. Ek is nie 
iemand wat kla oor koud kry nie maar met ‘n 
ektra sweater, ekstra baadjie, beanie en 
handskoene vries ek nog steeds. 
 
Die eerste deel van die roete is terug op die 
pad wat ons die vorige dag gery het tot waar 
ons op die B804 draai. Aanvanklik lyk dit 
asof ons verder weg ry van die sneeu. Dis is 
‘n grond pad en ons wonder eers ‘n slag of dit 
‘n goeie idée is aangesien mens op die teerpad 
nie veel vinniger as 50km/h kan ry nie en ons 
nog ‘n stywe entjie voorentoe het en ons nog 
die grenspos oop moet kry. Ons besluit om 
deur te druk, aangesien ons nou hier is. Die 
paadjie is baie senic en daar is gereeld 
stroompies soos wat die sneeu begin smelt en 
stukke wat weer op ys deur die nag wat 
sommer baie glad lyk. Gelukkig is dit meestal 
in die voor langs die pad.  
 

 
 

 
 
Ons wou graag n stil plek soek om te stop en 
piekniek te hou, maar soos iemand al op die 
forum gesê het die berge in Lesotho het oë. 
Nes jy dink dis is stil en verlate dan peul daar 
skreeuende kinders of mense 50m verder uit 
en hardloop na die Landy toe. Nie my idee 
van n rustige middag ete nie. Selfs om ‘n 
piepie plek te kon kry was moeilik, want my 
jongste weier op te piepie as hy dink dat 
iemand hom gaan sien. Dan gaan die 
grondpad weer deur ‘n stuk waar daar sneeu 
is. Hier lyk dit egter of die meeste sneeu al 
begin smelt het en dan weer gevries het wat 
baie glad en gevaarlike ys veroorsaak. 
 

 
 
Naby AfriSki is die Tlaeeng Pass op die A1 
wat op 3255m die hoogste pass in Afrika is.  
 

 
 
Ons kom ±14:00 by AfriSki aan. Aangesien 
ons plan is om die volgende dag daar te 
spandeer, draai ons in, om te sien hoe die 
opset daar werk. Ek verduidelik by die hek 



dat ons net wil kyk wat aangaan en dat ons 
more daar vir die dag daar sal wees. Die vrou 
is vriendelik genoeg en laat ons deur.  
 
By die ski slope vind ons uit hoe die huur van 
toerusting werk en ook die “snow pass”.  
Voor ons nou die volgende dag al die moeite 
doen om soontoe te gaan besluit ons om een 
bum board te huur en te kyk of die kinders reg 
kom.  
 
Niemand wil eerste gaan nie en pa word 
afgevaardig om eerste te probeer terwyl Zerko 
darem saam stap. Ek kom glad nie reg met die 
bum board nie en val ‘n paar keer af en stamp 
onbeheersd teen die sneeu op die kante. Ek 
gee Zerko ‘n beurt en hy val ook ‘n slag af en 
gaan aan die skreeu oor sy hande wat koud en 
seer kry in die sneeu.  
 

 
 
Dan gaan Setilda af en sy is ‘n natural lyk of 
sy al jare lank die ski op ‘n bumboard ding 
doen. Zan-Roux het ook probeer en hy kry 
ook nie rigting gehou nie en is amper in ‘n 
paal aan die onderkant van die slope vas. 
Vandaar gaan Setilda en die kinders om die 
beurt ski met Pa wat jasse aan die onderkant 
vashou en kyk dat niemand in die mense en 
pale vas ski nie. Dit het ons ‘n goeie uur besig 
gehou voor ons weer die laaste 92km na 
Fouriesburg aanpak.   
 
Die roete is baie mooi maar die pad vol 
slaggate, en op ‘n Sondagmiddag met kinders 
en mense en bokke op die pad en die son in 
jou oë raak dit n uitputtende rit as jy heeltyd 
jou voet op die rem moet hou of daai ratte 
werk. 
 
 

Dag 4 
Datum – Maandag 11 Julie 2011 
Roete – Fouriesburg – Clarens - Fouriesburg 
Afstand- 80 km 
Tyd – 1:40 
 
Die oorspronklike plan was om vir die dag na 
AfriSki te gaan. Maar aangesien ons al die 
vorige dag daar was en mens ook net so lank 
in die sneeu kan speel het ons besluit om maar 
die 90km / 2 uur lange kronkel pad ‘n “skip” 
te gee. Ons ry na Clarens toe en sal eerder ‘n 
rustige middag ete daar by n restaurant geniet 
as ons klaar deur die dorp se 
besienswaardighede is.  
 
Clarens is seker mooi maar soms weet ek 
regtig nie wat die “hype” rondom die plek is 
nie. Alles is net belaglik duur. My vrou het n 
jas in Middelburg gekoop en dit by n Chinese 
winkel (waarvan daar seker 20 is en almal se 
pryse is dieselfde). Die einste jas kos in 
Clarens meer as dubbel die prys…en die 
Chinese het dit nie teen n verlies verkoop nie. 
Selfde met ‘n hele paar goed waarvan ons 
onlangs die pryse na gekyk het kos dubbel of 
meer. Ons sien ‘n supermark en dink dat ons 
darem daar vars brood sou kan koop. Die 
supermark het 40m se yskaste wat leeg staan 
as daar 6 yoghurt bakkies in was is dit baie. 
Ek is seker my kos kas vir 3 dae kamp het 
meer kruideniers in as die super mark. 
 
Op ‘n stadium sien ek ‘n toegeruste Defender 
en gaan staan nader om te kyk. Dis sou 
niemand anders as Bud Morris van die 
Overland Forum wees nie. Terwyl ek ‘n 
selfoon foto neem net om te sê ek het sy 
voetuig gewaar sien ek vir Bid en Cathy en 
ons gesels so paar minute.  

 



 
Ons is vroeg die middag terug by Glen Skye 
en die son val so op die berg dat ons ‘n koepel 
in die rand van die berg sien wat mens nie so 
duidelik in die oggend kan sien nie. Ons 
besluit om soontoe te stap. Kinders het 
gumboots aan, ons het net ‘n bottel water en 
die GPS vir snaaksigheid om te sien hoe ver 
ons stap. Dis net 3.4km se heen en weer stap 
maar dis eers n lang afdraend tot by die 
spruitjie en dan n stywe opdraend tot by die 
koepel. Die kinders hou besonder goed by 
selfs met hul skoene wat nie vir stap bedoel is 
nie. Zerko kla net as ons deur lang gras loop 
wat hom in sy gesig krap en dan moet Pa help 
dra. Die kinders “rave’ heeltyd dat die stap 
die lekkerste ding is wat hulle tot so ver 
hierdie dag gedoen het. 
 

Dag 5 
Datum – Maandag 11 Julie 2011 
Roete – Fouriesburg – Steynsrus - Kroonstad 
Afstand- 188 km 
Tyd – 2:30 
 
Weereens was die oorspronklike plan om 
vandag huistoe terug te keer. Maar as gevolg 
van swak mark omstandighede en min 
bestellings het my werk ons vir die 3de keer 
in die geskiedenis van die maatskappy verplig 
om ‘n week verlof te neem. Dis toe dat ons 
maar besluit om wel by Sunet ‘n ou skool 
vriendin van my in Kroonstad te gaan kuier 
aangesien sy elke keer vra wanneer ons kom 
draai. 
 
Daar is weer ‘n paar stop/ry/go tekens en 
oponthoude langs die pad maar niks te 
ernstig. Ek begin wonder of die hele land se 
paaie almal gelyk reg gemaak word en hoop 
maar dat dit nie net 3 maande sal hou as dit 
klaar is nie. 
 
Ons is vroeg daar en kuier en gesels lekker. 
Die kinders click ook gou en speel soet. Die 
aand word ‘n braai beplan en ons gaan gou na 
die Pick ‘n Pay om ‘n steak te koop. Dis net 
hier waar ek besef hoe bederf ons met 
uitstekende kwaliteit vleis van “Frank’s 
Meat” slaghuis in Middelburg is. En hoekom 
ek al die moeite doen om alles saam te ry.  

 

 

Dag 6 
Datum – Dinsdag 12 Julie 2011 
Roete – Kroonstad – Viljoenskroon - 
Klerksdorp 
Afstand- 120km 
Tyd – 2:08 
 
As deel van die verlengde vakansie plan moet 
ons darem ‘n nag by ouma Laura ook kuier.  
 

 

Dag 7 
Datum – Woensdag 13 Julie 2011 
Roete – Klerksdorp Johannesburg-Witbank -
Middelburg 
Afstand- 334km Tyd – 4:04 
 
Ouma werk as stoel assistent by die tandarts 
en het ‘n “bee” in haar “bonnet” oor een van 
Zan-Roux se tande wat skeef uit kom. Sy het 
hom sommer vroeg na ‘n ortodontis waarvoor 
sy vroeer gewerk het. Die reken dadelik dat 
dit ‘n ekstra frats tand is. Hy bevestig dit met 
‘n x-straal en trek die tand. Ouma is baie trots 
op haar kleinkind wat so mooi stil gesit het 
(sy eerste werklik besoek aan ‘n tandarts) en 
hy verdien R50 daarmee. 
Teen 12:00 val ons in die pad om deur 
Johannesburg te kan kom voor dit huistoe tyd 
is vir die Gautengers. Teen 16:00 is ons veilig 
tuis. 



 


