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Jy gaan maande vooruit moet bespreek vir 
‘n plekkie hier in seisoentyd. Nossob het 
net 20 staanplekke – die meeste onder 
musketbome  en 10 “luukse” staanplekke, 
elk met sy eie kombuis en ablusieblok.

Hoër Duinepad

Maak jou ryding se tenk by die ruskamp 
se vulstasie vol en laat ook die bande tot 
sowat 1,6 bar afblaas vir die sandpaaie 
wat voorlê. Onthou om jou bande weer 
te laat oppomp voor jy die park verlaat.

Grondpad – hier is witrugaasvoëls 
op die boomtoppe.

Moenie huis toe ry sonder om 
een van die wildsvleispasteie 
(R35) te bestel nie. 

Ry versigtig as die 
panne vol water is.

Die Mata-Mata-ruskamp is 
ook ’n grenspos. Besoekers 
wat hiervandaan na Namibië 
wil reis, moet twee nagte in 
die park oornag.

Upington is die eerste en 
laaste groot dorp op die roete 
indien jy nog iets wil koop. 

Ongelukkig is die grondpaaie wat na 
Witsand lei, almal nogal rof. Dis egter 
rybaar met ‘n 4x2 – ry net stadig 
sodat jy nie onnodig bande sny nie.

Hier was ‘n grenspos 
by Noenieput wat in 
2007 gesluit het. Geen 
deurgang na Namibië.

Ry dié agterpad liefs met 
‘n ryding met ’n goeie 
grondvryhoogte.

Hierdie is ’n mooi alternatiewe roete tussen 
Upington en Kakamas. Volg die R359 suid van die 
Oranjerivier – dit loop parallel met die N14. Dié 
roete strek eers verby rosyntjievloere en wingerde, 
en later, wanneer jy verby Neilersdrift is, ook deur 
koppies waar kokerbome staan.

Die D3323 is ’n mooi stuk agterpad, met hier 
en daar ‘n soutpan of geroeste motorwrak 
om af te neem. Vat dit rustig – plek-plek 
slaan jy ’n dik sandkol, en jy ry ook nou en 
dan oor ’n pan.
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Vat dit stadig; die pad volg die Nossobrivierloop 
(wat ook die grens met Botswana is) se kinkels, en 
die draaitjies is bedrieglik knap.

Wees op die uitkyk vir die groot advertensiebord 
van die Bloodhound-gevaarte waarmee Andy 
Green nou al járre lank mik om die landspoedrekord 
op Hakskeenpan te kom verpletter.

By dié hotel kan jy heelwat in 
die gebied bespreek: ’n Besoek 
aan die Kalahari-meerkatprojek 
(slegs op Sondae) kos 
R250 p.p. en duur sowat 2 uur; 
skemer kelkies in die duine 
buite die dorp kos R75 p.p.; en 
as die maan dit toelaat, kan 
jy saam met ’n sterrekundige 
in die veld gaan staan en die 
hemelruim deur ’n teleskoop 
beloer (R200 p.p.) O, en jy kan 
ook donkiekar ry! (R100 p.p.) 
Bespreek vooraf. 

Maak vol by die KLK-
koöperasie.

Versamelvoëlnes op ’n windpomp

Geroeste Opel op Gamateepan
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