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 Tussen duine    en wrakke
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Kom stap die Namib 100 (ja, 100 km) deur 
een van die wêreld se laaste wilde plekke en 
ontsnap geheel en al van die mensdom – 
en herontdek jou eie menswees.

WOORDE PIERRE STEYN
FOTO’S RONEL STEYN

 Tussen duine    en wrakke

VERGETE. Namibië se kus lê besaai met 
skeepswrakke. Die Shawnee is een van 
die bekendste en jy bereik dit vroeg op 
Dag 3 van die Namib 100-staproete.
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‘I
s jy ernstig?” wil ek 
effe ongelowig weet toe 
Jurgens Schoeman my 
in Julie 2019 van sy plan 
vertel. Hy soek ’n groepie 
stappers om oor vyf dae 
van Walvisbaai af sowat 

100 km suid tot by die wrak van die Eduard 
Bohlen te stap. Jurgens is die baas van die toer-
maatskappy Live The Journey, wat die konsessie 
besit om 4x4-toere in dié deel van die Namib-
Naukluftpark aan te bied. Dis een ding om met 
’n lugverkoelde voertuig vol spys en drank deur 
die Namibiese wildernis te toer. Ek het die einste 
roete al gery, en dis ’n avontuur wat ek nooit 
sal vergeet nie. Maar die laaste keer wat iemand 
hier gestáp het, was meer as 100 jaar gelede. En 
dit was diamantdelwers, werkers of drenkelinge 
wat geen keuse gehad het nie. Boonop het baie 
van hulle dit nie oorleef nie!

Dis hoekom hy eers die roete wil recce, paai 
Jurgens. Hy wil bepaal of die staptoer eerstens 
moontlik is, en of sy span tweedens logisties in 
staat is om dit te ondersteun, en derdens (die 
belangrikste), of stappers dit sal geniet. “Kom 
jy saam?” vra hy. En ek gryp die kans met albei 
hande (en voete!) aan.

Twee maande later is ek en my vrou, Ronel, 
deel van ’n groepie Suid-Afrikaners wat laat op 
’n Saterdagmiddag by die Lagoon Chalets-oord 
in Walvisbaai saamtrek. 

Ons is altesame 17 stappers – ’n handjie 
vol mans en meestal vroue met uiteenlopende 
beroepe en lewenservaring van reg oor die land 
– verenig deur ’n liefde vir stap en die buitelewe. 
Die ys word gou gebreek: Met ’n G&T, ’n 
Tafel-lager of ’n glas rooiwyn in die hand word 
stapstories en toerustingwenke uitgeruil en teen 
die einde van die aand is ’n hegte band tussen 
die stappers gevorm.

Jurgens verduidelik die logistieke uitdagings: 
Drie 4x4-voertuie moet sowat 1 000 liter water, 
kos, vuurmaakhout vir die week, en ons tente 
en toerusting elke dag vooruit ry en ’n kamp-
plek  soek. Alles wat in die park ingeneem word, 
moet weer uitgeneem word. Ons mag niks 
agterlaat nie.

“Ek weet nie hoe ver julle elke dag gaan stap 
nie. Ek weet nog nie waar julle elke aand gaan 
slaap nie. Ek weet nie wat die weer elke dag gaan 
maak nie. Dis net ’n dwaas wat in elk geval die 
weer in die Namib voorspel,” sê Jurgens. “Maar 
ek weet julle gaan deel hê aan iets geskiedkun-
digs en besonders.”

Enige ander raad, wil iemand weet. Stap 
teen ’n gemaklike pas… 5 dae is lank en 100 km 
is ver. Drink baie water. Dra ’n hoed. Smeer 
sonroom. En moet ’seblief nie loop sukkel met 
jakkalse en robbe nie!

Modderbankies en  
’n sandvishawe
Die staptog begin die Sondagoggend met ’n 
45  minute lange 4x4-rit van Walvisbaai af suid, 
eers oor die soutpanne waar honderde pelikane 
en flaminke hou en later strandlangs na Mod-
derbankies, die versteende modderwalle waar die 
Kuisebrivier eeue gelede uitgemond het.

Die konvooi word tot halt geroep wanneer 
ons die eerste keer jakkalse op die strand gewaar 
en die kameras werk oortyd. Ek sou later dink 
hoe die Namibiese lede van die ondersteuning-
span hulle oë vir ons moet gerol het. Amper 
soos ons maak wanneer buitelanders in die  
Kruger die eerste keer ’n rooibok gewaar en 
amper die kar omgooi om foto’s te neem.

By Modderbankies hop ons opgewonde uit 
die voertuie. Dis koel maar nie koud nie. Die 
son skyn, die lug is blou met net ’n sliert wit 
wolke doer hoog en die see aan ons regterkant 
ruik skoon en vars. Ons kon nie vir ’n beter 
begin wens nie. Ons neem groepfoto’s, gooi 
ons dagsakke oor ons skouers, sê totsiens vir die 
ouens in die voertuie en begin stap. Dit neem 
nie lank vir die stappers om elkeen ’n ritme te 
vind en ’n stappatroon om te vorm nie. Die 
patroon sou homself dag na dag herhaal. 

Anette Grobler, ’n formidabele avonturier en 
stapper, beur met ’n swiepende stapstok vooruit, 
verdwyn vinnig om die draai van ’n baai of 
oor die horison, gevolg deur die res van ons in 
’n  formasie: Ek en Ronel in die laaste derde en 
my vriend en kollega Erns Grundling wat salig 
heel agter stap. Partykeer stap jy in ’n groepie en 
gesels. Ander kere op jou eie. Hierdie is nie ’n 
resies nie. 

Die duine aan ons linkerkant is reeds indruk-
wekkend, maar ná omtrent ’n uur se gemaklike 
stap op die harde sand maak die strandmeer 
van Sandwich Harbour - of Sandvishawe - voor 
ons oop. Dis ’n besonderse plek waar ’n strook 
welige groen plantegroei uitstaan teen woestyn-
landskap aan die een kant en die blou van die 
water aan die ander kant. Die strandmeer is 
een van Namibië se natuurlike wonders, ’n 
Ramsar-bewaringsgebied waar ’n mens duisende 
flaminke, pelikane, sterretjies, dobbertjies en 
skaars spesies soos die rooibandstrandkiewiet en 
damarasterretjie kan sien.

Dis ’n baie gewilde bestemming vir dag-
besoekers uit Swakopmund en Walvisbaai, en 
hier en daar is gesinne wat vir die Sondag kom 
piekniek hou. Na ’n sekere punt word geen 
besoekers egter toegelaat nie, en ons bereik dit 
op die 8 km-merk. Ons stap verby ’n kennis-
gewingsbord amptelik die wildernis in. Die 
enigste mense wat ons vir die volgende vyf dae 
gaan sien, is ons stapfamilie.

Ons volg die kuslyn van die strandmeer – > 

SOOS IN DIE BEGIN (oorkantste blad, 
kloksgewys van links bo). Andre  
Richards, een van Live the Journey se 
gidse wat help met die ondersteuning 
van die Namib 100, kyk uit oor Sand-
wichhawe; Jurgens Schoeman wys 
hoe die groep gaan stap. Kampplek en 
die afstand wat elke dag gestap word, 
kan verander na gelang van die weer; 
Die meeste kampplekke word gekies 
omdat dit in die waai van ’n duin lê, en 
beskut is teen die wind; Hierdie word 
nie verniet die skedelkus genoem nie – 
walviswerwels is volop.
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een baai volg op ’n ander – totdat ons ’n groepie 
inhaal wat uitgestrek in die waai van ’n kusduin 
lê en ’n laatmiddagete eet. Toebies en Energade is 
op die spyskaart.

Later sien ons kuslangs voertuigspore wat 
binneland toe swenk en ’n pyl in die sand wat 
aandui: “Kamp – 2 km”. En ná die dag se 20 km 
lê ons eerste kampplek van die Namib 100 beskut 
aan die binnewand van ’n kusduin. 

Ons slaan vinnig tent op, want daar’s koue 
Tafels in die kampyskas. Jurgens se span is besig 
om sosaties te braai. Ná ’n lekker dag se stap is 
’n  lang sit in ’n kampstoel om ’n vuur, ’n koue 
bier in die een hand en ’n gebraaide stukkie vleis 
in die ander hemels.

Die Langewand
Vanoggend moet ons litte roer, want die Lange-
wand lê voor. Dis Namibië se eie doodsakker, 
’n ononderbroke kusduin wat 15 km lank reguit 
langs die see loop en net met laagwater begaan-
baar is. Ons moet eers terug kus toe stap, sowat 

8 km oor ’n vloedvlakte, voor ons die Langewand 
bereik en ons tydsberekenning moet perfek wees.

Dis ’n feestelike ontbyt (spek, eiers, vrugte, 
muesli, moerkoffie en beskuit), maar die groep is 
gretig om aan die gang te kom. Ons het al te veel 
stories gehoor van voertuie wat vergaan as die 
see hulle teen die duinemuur betrap. Niemand is 
vandag lus vir nat voete nie.

Ons slaan kamp af. Dis koel en oortrokke en 
ek het ’n hemp, ’n top en ’n baadjie aan toe ek 
begin stap. Hier leer jy vinnig om lae klere te dra 
wat jy kan afpeul namate die dag warmer raak. 
Ons mik kus toe, oor ’n massiewe vlakte wat 
besaai lê met beendere – jakkals, gemsbok en dan 
robgeraamtes hoe nader ons aan die kus kom.

Ons bereik die voorstappers waar hulle op ’n 
lae kusduintjie sit en na die see kyk. Hulle pak 
op  om verder te stap net toe ons neerplof om ’n 
appel en ’n sluk Energade te neem. So ver soos 
die oog kan sien, lê kolonies robbe op die strand.

Soos stappers nader kom, waggel hulle in 
hulle honderde lomp en benoud see-in waar 
hulle eensklaps in die yskoue water in vaart-

JY EN ’N DUIN. ’n Mens raak vinnig 
klein in hierdie grootse landskap. 
Gerrit Rautenbach kies op Dag 4 
koers na Conception Water toe.



weg.co.za Januarie 2020   57

STAP NAMIBIË

belynde gimnaste verander.
Ons kan nie te lank rus nie. Dis vandag ’n 

harde dag, want elkeen is deurentyd bewus van 
die gety wat inkom en die feit dat jy vinnig moet 
stap. Tog kan jy nie help om jou te verkyk aan die 
enorme duinekrans aan jou linkerkant nie.

Sand sif konstant neer, sandvalletjies wat 
patrone in die wand uitkerf, sandkastele en stede 
geskep deur wind en swaartekrag. Dis kunswerke 
wat jy nooit sou raaksien het as jy in ’n voertuig 
was nie.

Ons maak dit net-net met droë voete tot 
by  ons kampplek duskant die Langewand, 
maar  die agterhoede van ons groep is minder  
gelukkig. Daardie aand word hulle nat skoene 
langs die kampvuur staangemaak en met wissel-
vallige sukses droog.

Die dag se 25 km het my soos ’n Chappie 
gekou en uitgespoeg. Die konstante helling van 
die Langewand se strand, en dat ek vandag in my 
hardloopskoene pleks van my getroue stapskoene 
gestap het, het my opgekeil. Ek was te haastig, 
en nou is my voete gaar en ek het blase op my 

regterkleintoon. Anette en Karien Schoeman,  
Jurgens se vrou, kom tot my redding met naald, 
gare en pleisters. Dankie tog aan die Moeders 
Theresa van die Namib!
 

Deur die woestyn
Dit was ’n onrustige nag. Die wind het gepluk-
pluk aan ons tente, die jakkalse het deur ons 
kamp gedwaal op soek na iets om te aas en 
vanoggend staan ek en Ronel met seer lywe en 
sensitiewe voete op. 

Michelle Staal, van Johannesburg en een van 
drie dokters op die staptog, vertel om die ontbyt-
vuur hoe sy vroegoggend wakker geword het toe 
’n jakkals dou van haar tent (waar haar voet teen 
die seil gedruk het) kom lek het.

Die mis vou dig om ons wanneer ons net 
ná agtuur begin stap, reguit af see toe waar die 
branders groot bolle groen skuim teen die strand 
stoot. Ná skaars 20 minute sien ons die wrak van 
die Shawnee uit die mis opdoem. 

Dié vistreiler het in 1976 hier gestrand en > 
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was lank toegespoel onder sand, maar deesdae lê 
hy weer ontbloot. 

Ons klouter rond op die wrak en neem 
foto’s – een of twee staan op die boeg met arms 
wyd uitgestrek en sing “My Heart Will Go On”. 
Toemaar Celine, jy het niks te vrees nie.

Die groep versplinter weer soos elkeen ’n 
stapritme vind. Af en toe haal jy ’n groepie in 
wat rus, jy gesels ’n rukkie of soms stap julle 
ente lank saam en praat hartsake. Ander tye stap 
’n mens ure lank op jou eentjie terwyl die mis 
stappers voor en agter jou insluk. “Dis eienaardig 
om te dink dat jy elkeen ken wat jy in die vyf dae 
raakloop,” sê Ronel.

Die mis lig rondom middagete en aan die 
einde van ’n strand waar verbleikte walvis-
werwels in die verte lê, sien ons ’n voertuig op 
’n  klein duin. Dis Jurgens wat rigting aanwys. 
Dis die 16 km-merk op die derde dag en ons gaan 
nou inswenk woestyn toe, sê Jurgens. 

Hy beduie hoe ons moet stap en ons klim die 
eerste van vele duine uit.

Ons verruil die koelte van die kus en die 
gedruis van branders vir die hitte, steiltes en 
stilte  van die woestyn. Die volgende twee uur 
se roete deur en oor die enorme sandspitse van 
die Namib is my hoogtepunt van die vyf dae. 
Die grootsheid van die duine teenoor jou eie 
nietigheid is oorweldigend. Jy sien patrone in 
die sand, die ligspel van skadu en son en die 
verbleikte bene van gemsbokke en jakkalse. 

Ons moet 7 km op en af deur die sand loop 
tot by ons kampplek hoog bo-op ’n duin. Van-
daar sien ’n mens Conceptionbaai in die verte 
uitgestrek lê. Die geklouter is nie maklik nie, 
maar ek gaan dié stuk nooit vergeet nie. En dis 
hier waar ek alles van huis en werk vergeet en my 
aan die tyd en ritme van die Namib oorgee. 

Dis eers later dat Merwe Erasmus, ’n entre-
preneur van Stellenbosch, my vertel dat hy ook 
so gevoel het in dié stadium van ons staptog. 

Diamantdelwers
Vandag hou ons voort in die binneland. Eers 
deur ’n klein duineveld waar polle duinegras 
gevoed word deur die nat mis wat vroegoggend 
om ons vou, en dan oor ’n massiewe vloedvlakte 
waar delwers ’n eeu gelede in die grond gegrou 
het vir spoeldiamante.

Dis 19 km se stap vandag. Dinge vorder fluks, 
want ons is meestal lekker ingeoefen. Ons mik-
punt is ’n verlate gehuggie bekend as Concep-
tion Water, ’n oase wat ons al van ver af op die 
horison kan sien. 

Elke dan en wan sien jy ’n stapeltjie klippe op 
die vloedvlakte, die hoekpaal van ’n kleim wat 
waarskynlik nie rykdom of geluk vir sy eienaar 
gebring het nie. Dis moeilik om te glo mense 

het in hierdie ongenaakbare leegheid ’n bestaan 
probeer maak. Nou is daar net jakkals-, gems-
bok- en strandjutspore wat getuig van lewe. En 
jou eie spore as jy terugkyk. 

Conception Water is vandag niks meer as 
’n paar vervalle houtgeboutjies wat deur die 
ewigdurende bewegende sandduine toegemaak en 
weer ontbloot word nie. Net een geboutjie staan 
behoue, ’n lykshuis wat voor die Eerste Wêreld-
oorlog van Swakopmund af hierheen gebring is 
en as kantoor gedien het. Vandag is dit ’n klein 
museum, ’n vertrekkie vol optelgoed wat die 
hartseer storie van die plek uitbeeld.

Nadat diamante in 1908 in Namibië ontdek 
is, het skepe water en voorraad by Conception-
baai afgelaai, van waar dit met groot moeite 
(selfs met kamele!) na die klein diamantdorpies 
Grillenbergen, Holsatia en Charlottenfelder in 
die binneland vervoer is. Die feit dat boorgat- 
water 10 km in die binneland by Conception 
Water gevind is, het dinge ietwat makliker 
gemaak. Die oorblyfsels van die pypleiding en die 
Listermasjien wat die water 60 tot 80 km ver deur 
die woestyn na die diamantdorpies gepomp het, 
is vandag steeds sigbaar.
 

Voorwaarts na Eduard Bohlen 
Dis ons laaste dag. Ons moet skaars 11 km reguit 
oos stap na die wrak van die Eduard Bohlen. 

Jurgens is ’n doener, maar hy’t ’n sterk senti-
mentele streep wat hy nie probeer wegsteek nie. 
Hy droom al meer as ’n dekade lank oor hierdie 
staptog en hy het dinge so beplan dat ons op 
5  September 2019 by die wrak sou aankom –  
presies 110 jaar nadat die skip - genadiglik sonder 
lewensverlies - gestrand het.

Die kuslyn het sedertdien baie verander en 
vandag lê die Bohlen 500 m van die strand af: 
’n Skip gestrand in die woestyn. Ons besluit om 
die eerste keer in die vyf dae as ’n groep saam 
na ons finale punt te stap. Rustig, sodat ons nie 
voor die ondersteuningsvoertuie daar aankom 
nie. Weer is die landskap heeltemal anders as die 
vorige dae. Eers loop ons oor ’n groot soutvlakte 
besaai met oeroue skulpe en reuse-mossels wat 
penorent in die kors geanker is. Dan tref ons ’n 
ry kusduine, en van bo af kan ons die wrak die 
eerste keer met die blote oog sien.

Die Bohlen raak oor die laaste paar kilome-
ter al groter in ons gesigsveld. Elkeen van die 
stappers is emosioneel. ’n Mens wens dat dié 
wonderlike alleenheid nie nou al moet eindig nie, 
maar jy is terselfdertyd dankbaar omdat jy iets 
groots vermag het. ’n Mens leer baie van jouself 
op so ’n staproete. En ook van jou medemens. 

Vir die laaste 100 m vleg ons ons arms in 
mekaar en loop saam vir Jurgens, sy span en 
vonkelwyn tegemoet.                                 >

GESELSKAP (oorkantste blad). Groot 
kolonies robbe hou langs die kus 
(bo), en jy sien baie van hulle op 
Dag 2, en dan weer op die laaste 
dag naby die wrak van die Eduard 
Bohlen (onder, links); Daar gaan wel 
nie ’n dag verby waar jy nie jakkalse 
sien nie en saans kom lek hulle die 
dou van jou tent af (onder, regs).
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Franci Swanepoel 
Swellendam 
“Sorg vir jou voete. Sorg vir jou voete. 
Sorg vir jou voete. En maak seker jy 
kan jou eie tent op- en afslaan, en 
hom weer in sy sak kry voor jy kom 
stap. Moenie sonder jou kamera stap 
nie, al is hy swaar.”

Pierre Botes
Worcester
“Hier leer jy jou binnemens ken. 
Dis ’n geleentheid vir stilte, maar jy 
gaan ook vriende maak. Dit toets 
jou fisieke grense, dus moet jy moet 
relatief fiks wees. Maar jy kan steeds 
’n glasie wyn saans geniet.”

Merwe Erasmus
Stellenbosch  
“Dis ’n baie anderse ervaring om 
hier te stap as wat dit is om te ry. 
Die terrein verander heeltyd. Jy hoef 
nie ekstra kos saam te bring nie. Die 
ouens sorg mooi vir jou. Onthou net 
jou eie waterbottels, warm klere en 
batterylaaiers vir jou kamera.”

 WEET VOOR  
 JY WAAI 
Koste R18 900 p.p. Dit sluit parktariewe, ontbyt 
en aandete vir vyf dae in, asook jou vervoer na 
en van Walvisbaai na die begin- en eindpunt 
van die staptog. Die ondersteuningspan maak 
kos, vervoer jou tent, slaapsak en bagasie (een 
groot sportsak) na elke dag se oornagpunt, 
slaan ’n chemiese toilet en storttent op, en 
voorsien 5 ℓ drinkwater en 5 ℓ stortwater 
p.p.p.d. Jy moet jou eie vervoerreëlings na 
Walvisbaai tref, asook jou verblyf die aand voor 
jou vertrek. Ons groep het by die Lagoon  
Chalets gebly      www.lagoonchaletswb.com.
 
Wanneer kan ek stap? Die staptog word net vyf 
keer ’n jaar aangebied, en daar is plek vir 16 tot 
20 stappers in elke groep. 

Die eerste vier datums vir 2020 is: 9-14 April 
(dis die eerste amptelike staptog en Weg-
lesers kry 10% afslag as hulle vir dié staptog 
bespreek); 2-7 September; 2-7 November en 
30 November-5 Desember. Gaan na     www.
namib100hike.com vir besonderhede of doen 
navraag by  namib100@livethejourney.co.za 
of      021 863 6400. 
 
Wat pak ek in? ’n Tent wat maklik op- en af- 
slaan, slaapsak, matrassie en tegniese stapklere 
wat jou warm en koel hou. 

Die Namib is ’n plek van uiterstes – dit kan 
bloedig warm of yskoud word. Maak seker jou 
stapskoene is ingeloop. 

 WAT SÊ DIE MENSE? 
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