Tekst & Foto’s: Toon Verlinden

LESOTHO

Galopperen

door The Kingdom in The Sky

Verscholen achter de Drakensbergen en omgeven door Zuid-Afrika ligt het bergrijk
Lesotho. En op de grens van Zuid-Afrika en dat onhergzame land ligt, afgesloten van
de buitenwereld, Sehlabathebe National Park. Een magische plek met wilde paarden,
woeste watervallen en verlaten dorpen.

Onze paarden staan rustig te grazen terwijl
wij op adem komen bij een schitterend
uitzicht op de Drakensbergen.

Vanaf de Zuid-Afrikaanse grens moeten we 1000 meter over
smalle bergpaden stijgen om in het afgelegen Sehlabathebe
te geraken.

De paarden moeten alles dragen. Ik krijg één derde van een zadeltas om materiaal mee te nemen. Een notaboekje, camera, reservekledij, hoed, zonnecrème, koplampje, horloge en toiletgerief was alles wat mee kon.

aan de Zuid-Afrikaanse grenspost brengt. De paarden
gaan mee in een aparte paardenwagen.
Een beetje onwennig kruipen we in het zadel. ‘Het
paard vindt altijd zijn weg,’ verzekert Gareth. ‘Als je
ooit panikeert, laat het paard dan zijn eigen weg vinden.’ Met die woorden en nadat er een onduidelijke
stempel in ons paspoort is gezet, trekken we de grens
over. In de verte pieken de Drakensbergen en achter
die barrière van speren, duizend meter hoger, ligt Sehlabathebe.

Blauwe ader
Om het Sehlabathebe National Park (je spreekt deze
tongtwister uit als ‘Sesjlabateebee’) te betreden, moet
je stevig in je schoenen staan. Het onherbergzame
park is een van de minst bereikbare stukken van Lesotho en dat wil wat zeggen.
De enige manier om vanuit Zuid-Afrika in Sehlabathebe te geraken is te voet of te paard over de
imposante Drakensbergen. Je moet duizend meter
stijgen over kronkelende bergpaden en langs diepe afgronden, maar na een halve dagtocht ligt het onbewoonde Sehlabathebe National Park op je te wachten.
Ik onderneem de tocht op de rug van een paard. Mijn
avontuur start op de boerderij van Khotso Horse
Trails, aan de voet van de Drakensbergen. Een perfecte springplank op ongeveer zestig kilometer van de
bergpas naar het park.

meegenomen, verdwijnt: ik krijg mijn spullen van
zijn leven niet in die zadeltas. ‘We moeten ook eten
meenemen,’ gaat Gareth verder, ‘dus van die zadeltas
mag je maar één derde vullen met eigen materiaal.’
Hmm, dat vereist toch een andere aanpak.
’s Avonds ga ik in de knus ingerichte rondavel met
een grove borstel door mijn bagage: paspoort,
zonnebrandcrème, tandenborstel en één set
reservekleding mogen mee. Gareth acht de kans dat
we tijdens onze tocht stromend water tegenkomen
klein, dus het douchegerief kan terug in de rugzak.
Ook het statief, de EHBO-kit en de vierde onderbroek
blijven thuis. Evenals de gsm: waar ik naartoe ga is
toch geen ontvangst. Trots kijk ik naar het resultaat.
Een derde van de zadeltas zit vol. De rest van mijn
spullen laat ik veilig achter in de lodge.

Licht pakken

Grens

Het is al donker en mijn reisgenoten voor de komende
drie dagen zitten binnen bij kaarslicht te wachten. ‘Je
moet licht pakken,’ zegt Gareth Marè, onze ZuidAfrikaanse gids. Hij is opgegroeid met paarden en
heeft het rustige karakter dat je nodig hebt om met
dieren te werken. ‘Je krijgt maar één zadeltas.’ Gareth
toont een zadeltas van ongeveer dertig centimeter
breed, twintig centimeter hoog en tien centimeter
diep. Mijn trots omdat ik zo weinig materiaal had

De volgende ochtend slaag ik inderdaad voor de
éénderdetest. Mijn zadeltas wordt aangevuld met
water, brood en benodigdheden voor het middag- en
avondeten. We krijgen elk een halveliterflesje water
mee. Dat lijkt me weinig, merk ik op. ‘Als we boven
zijn, kunnen we uit de rivieren en meren drinken,’
vertrouwt Gareth me toe. Het moet toch erg afgelegen
zijn, dat Sehlabathebe National Park. Ik spring achter
in een bakkie (een pick-uptruck) die ons in een uur tot

We trekken door een brede, groene vallei en kruisen
kleine en grote stroompjes tot we aan de voet van de
bergen staan. Het pad dat de berg op gaat is ongeveer
tachtig centimeter breed. Ik slik drie keer en tik
lichtjes met mijn hielen. Mijn paard begint aan de
beklimming van het rotsachtige bergpad. Als een uit

de kluiten gewassen berggeit zoekt hij zijn weg naar
boven. ‘De Basothopony struikelt soms, maar valt
nooit,’ vertelt Gareth trots. ‘Het ras wordt gebruikt
door de inwoners van Lesotho. Ze zijn opgegroeid in
de bergen.’ Deze dieren vallen niet, prent ik mezelf in
terwijl ik het paard zijn gang laat gaan. De afgrond
naast me is soms diep, maar het paard lijkt te kunnen
balanceren op elke richel.
We klimmen hoger en hoger. De rivier die daarnet
naast ons stroomde, is nu een blauwe ader in de groene
vallei beneden ons. Na twee uur stijgen komt er plots

Deze dieren vallen niet, prent ik mezelf
in terwijl ik het paard zijn gang laat
gaan. De afgrond naast me is soms diep,
maar het paard lijkt te kunnen
balanceren op elke richel.

De tocht naar Sehlabathebe biedt adembenemende
uitzichten over de Zuid-Afrikaanse Drakensbergen.

een eind aan de bergpaden en staan we stil op een
hooggelegen plateau. Er staan nergens aanduidingen,
maar toch start hier het Sehlabathebe National Park,
vertelt Gareth. De grens met Lesotho ligt nog een
anderhalf uur te paard van hier. Spontaan springt
het nummer ‘I’m on top of the world’ in mijn hoofd.
Sehlabathebe ligt immers gemiddeld 2400 meter
boven de zeespiegel en Lesotho is zelfs het enige land
ter wereld dat volledig boven de 1000 meter ligt.

Niemandsland

We rijden verder door een uitgestrekt niemandsland.
Na elke bocht zien we schitterende vergezichten. Ver
weg, in het midden van een goudbruine vlakte, staan
vijf verlaten gebouwen. ‘Dat was een oude grenspost
van Lesotho,’ legt Gareth uit. ‘Ze is ontbonden omdat
er te weinig mensen passeerden.’ Dat is niet moeilijk
voor te stellen. Na een tijd stuiten we zelf op een
neergeslagen prikkeldraad en een container. Tot
2001 was dit ook een trotse grens van Lesotho, maar
nu stempelen ze hier geen mensen meer in. Sterker
nog: ik zal tijdens de hele tocht nooit een operationele
grenspost van Lesotho passeren. De container lijkt dan
ook overbodig. Toch wonen er nog steeds wachters
in. Zij patrouilleren in Sehlabathebe om veedieven
en drugssmokkelaars te onderscheppen die het park
als sluiproute naar Zuid-Afrika gebruiken. We laten
de acht vierkante meter beschaving die een helikopter
hier ooit heeft gedropt snel weer achter ons.

Bunny chow

Na een kleine aanmoediging gaan de paarden in galop.
We scheren over de verlaten vlaktes van Sehlabathebe.
Het voelt zalig. Dan duiken achter de volgende bocht
drie bergen op die de omgeving en de rest van de tocht
zullen domineren: de Three Bushmen, genoemd naar
de Bosjesmannen, een volk van jagers en verzamelaars
die in heel het park bewijzen van hun aanwezigheid
achterlieten in de vorm van rotsschilderingen.
Onderaan de Three Bushmen staat een quasi verlaten
gebouw waarvan de gele verf afbladdert: de Parklodge.
Dit eenzame huis in het midden van Sehlabathebe
werd in de jaren zeventig gebouwd als buitenverblijf
voor de premier van Lesotho. Er zijn bedden en een
keuken aanwezig, maar er is geen eten te krijgen, er is
geen elektriciteit en in de winter wordt het stromend
water om vijf uur ‘s middags afgesloten.
Met de weinige middelen die we in de zadeltassen
konden transporteren, tovert Gareth een heerlijke
bunny chow (een Indiaas-Zuid-Afrikaanse curry geserveerd in Xhosabrood) op tafel. Na een avond rond
het haardvuur ga ik slapen bij een duisternis die het
gezegde ‘zo zwart als de nacht’ alle eer aandoet.

Waterval

De volgende ochtend duurt het even voordat we de
paarden kunnen vangen. Ze hebben de hele nacht vrij
mogen grazen en hebben duidelijk geen zin om weer
aan het werk te gaan. Als we ze uiteindelijk hebben

gezadeld, blazen en briesen ze de hengst van de lodge
vaarwel.
Na anderhalf uur in stilte, duikt het pad plots steil
naar beneden en komt het geklater van een dertig
meter hoge waterval ons tegemoet. We zwemmen in
de poel en duiken onder de waterval die je krachtig
onder water duwt. We genieten van de omgeving,
kruipen heuvels op en schatten in of het te doen is
om van daaruit in het water te springen. ‘Ik ben eens
van de overkant in het water gesprongen,’ pocht
Gareth. Ik kijk naar de overkant. Daar is een klif van
ruwweg dertig meter hoog. ‘Er zijn bijna geen rotsen
en het water is diep genoeg, maar ik gilde als een klein
meisje.’ Ik geloof hem op zijn woord, maar besluit
het niet te doen. Liever neem ik de omgeving in me
op. Iets verderop ligt de Valley of the wild horses.
‘Soms kun je ze zien,’ vertelt Gareth. ‘Het zijn zestig
verwilderde paarden die over de vlakten galopperen.
Prachtig.’ Zijn ogen glinsteren. Een paardenman in
hart en nieren.

wild van de Drakensbergen. Het ruige landschap was
voor hem een inspiratiebron bij het schrijven van zijn
beroemde epos en de Drakensbergen zijn dan ook
overwogen als een mogelijke locatie voor de films.
Logistiek bleek het echter onmogelijk om alle voorraden en materiaal in het beschermde natuurpark te
krijgen en de filmploeg verhuisde naar het meer toegankelijke Nieuw-Zeeland.
Na anderhalve dag rijden ben ik mijn oriëntatievermogen verloren. Ik vind het niet erg. Ik heb een
blind vertrouwen in mijn paard, ook als hij wegzakt in
de modder of struikelend door een riviertje ploetert.
Ik sluit mijn ogen en laat me meevoeren door het
feeërieke landschap, de rust en de stilte.

Weergoden

Aan het eind van de middag komen de wolken
opzetten. Hoewel we beseffen dat we de weergoden
tarten, stappen we toch weer op de paarden. We
willen een poging doen om een dorp te bereiken dat

Tolkien

We kruipen weer in het zadel. Terwijl we terugrijden
naar de lodge, valt het me op dat alle landschappen
hier zo uit The Lord of The Rings lijken weggelopen.
Het enige wat ontbreekt zijn de orks en hobbits, maar
de brullende apen en krijsende buizerds doen hun
best om het plaatje in te kleuren. De gelijkenis is geen
toeval. Tolkien is geboren in Bloemfontein en was

Een ruiter op een hoge heuvelkam lijkt
ons een te gemakkelijk doelwit voor de
bliksem en we besluiten dat de
weergoden voldoende met hun spieren
hebben gerold.

De landschappen zijn soms buitenaards en lijken zo weggelopen uit The Lord of The Rings.
Geen toeval, want Tolkien is geboren in Bloemfontein en gebruikte de Drakensbergen als inspiratiebron.

De Three Bushmen bij zonsopgang.
Deze drie bergen domineren tijdens
onze tocht het landschap.

De waterval is een aangename
verfrissing en je kan zwemmen in de
poel als je de temperatuur aan kan.
Wie heeft er nog een douche nodig?
In de winter vriezen de waterval en
de poel toe.

De herdersconstructies zijn verlaten
toen Sehlabathebe een nationaal
park werd. Tijdens de winter krijgen
de herders nog steeds beperkte
graasrechten in het park en
worden sommige constructies terug
bewoond.

net buiten Sehlabathebe ligt. Het is tijdens de tocht
de enige plek waar je in contact kunt komen met de
lokale bevolking.
Terwijl we langs verlaten herdershuizen rijden,
pakken voor ons de wolken samen en schieten de
bliksemschichten naar beneden. Het is nog droog,
maar Gareth kijkt bezorgd naar de dreigende wolken
en lichtflitsen. ‘Om bij het dorp te komen, moeten we
die hoge heuvelkam over.’ zegt hij. Een ruiter op een
hoge heuvelkam lijkt ons een te gemakkelijk doelwit
voor de bliksem. We besluiten dat de weergoden
voldoende met hun spieren hebben gerold en
keren snel terug naar de lodge. Als we de drempel
overstappen gaan de hemelsluizen open.

Spookachtig

De derde en laatste dag gaan we voor een ochtendgalop
terwijl in de verte een mistbank komt aanrollen. De
mist schurkt zich langzaam tegen de bergen aan en
kruipt over de toppen. De temperatuur daalt snel en ik
trek een trui aan. De omgeving krijgt een spookachtig
uiterlijk. Zeker als we door een verlaten nederzetting
rijden die de vroegere bewoners hier honderdvijftig

Over Lesotho
Lesotho is volledig ingesloten door Zuid-Afrika.
Het Kingdom in the sky is het enige land ter
wereld dat volledig boven de 1000 meter ligt.
•
•

•
•

•
•
•

Gareth, onze gids, gaat in galop. Het is een zalig gevoel om te galopperen door de vlaktes van
Sehlabathebe en een pluspunt: er staat nergens een boom waar je tegenaan kan knallen.

Aantal inwoners Bijna 2 miljoen.
Munt In Lesotho betalen ze met loti
(meervoud: maloti). Omdat de munt
dezelfde waarde heeft als de ZuidAfrikaanse Rand kun je overal met rand
betalen.
Oppervlakte Even groot als België.
Economie Lesotho heeft een grote
diamantmijn. Het land exporteert ook
drinkwater naar Zuid-Afrika, waarvoor
het 2,4 miljoen euro per maand ontvangt.
Bestuur Parlementaire monarchie
Taal Sesotho
Het weer De herfst (feb.-apr.) is een
aangename tijd om het land te bezoeken.
Het is dan droger dan in de natte zomer
(nov.-jan.) en warmer dan in de koude
winter (mei-okt.)

jaar geleden bouwden. Wegens watergebrek in de
nabije omgeving zijn ze al lang geleden doorgetrokken
naar andere oorden. Nu resten er enkel nog ruïnes,
omgeven door mist.
We staan weer aan het begin van de bergpas die we op
de heenweg naar boven zijn geklauterd. Voorzichtig
beginnen we aan de afdaling. Mijn respect voor de
bergpaarden blijft groeien, hoewel ik me afvraag of
het nu echt nodig was dat mijn paard die steile helling
koos in plaats van dat minder steile bergpad. De
afdaling is spannend en vermoeiend, maar we komen
veilig beneden aan. Door de vallei kronkelen we terug
naar de grenspost, waar we de paarden inladen en in
de bakkie terugrijden naar de Khotso Farm. Daar zeg
ik mijn paard met spijt in het hart vaarwel en geniet ik
van een warme douche.
Ik kan nog een nacht op de farm blijven hangen, maar
besluit om direct verder te reizen. Wat jou keuze ook
zal zijn en waar je ook zal slapen: de kans is groot dat
je in je dromen nog vaak terugkeert naar de rust van
Sehlabathebe en de wilde paarden die over de weidse
vlakten galopperen.

Over Sehlabathebe
Sehlabathebe is het oudste en op een na
grootste nationale park van Lesotho. Het is
opgericht in 1969 en staat sinds 2008 op de
Unesco Werelderfgoedlijst.
De beste manier om het park te bereiken is
zoals de locals dat doen: te voet of te paard.
Eigenlijk klopt het niet om het een park te
noemen. Het lijkt dan alsof er een of andere
structuur te vinden is. Alsof er echte paden
zijn waar je bewegwijzerd op kunt wandelen
en alsof er een lijst bestaat met dingen die je
‘gedaan moet hebben’. Dat is niet het geval.
Sehlabathebe is een volledig onbewoonde,
rustige en ruige omgeving die is blootgesteld
aan de vier elementen en waarvan gezegd
wordt dat je er de vier seizoenen op één dag
kunt tegenkomen. Het is een van de mooiste
wandelplekken in zuidelijk Afrika en je gaat
er naartoe om tot rust te komen en de natuur
te verkennen zonder een levende ziel te zien.

Andere hoogtepunten in Lesotho

Sani Pass

Katse Dam

Basothocultuur

Sani Pass Een uitdagende bergpas met durende wandeling naar de waterval zie je
scherpe haarspeldbochten en diepe afgronden op de grens van Zuid-Afrika en
Lesotho. De pas is enkel begaanbaar met een
4x4, maar er zijn veel ervaren touroperators
die Sani Pass-trips aanbieden.

Thaba Bosiu Mshoeshoe I stichtte de

oude hoofdstad van Lesotho op deze platte
berg. Thaba Bosiu werd ondanks verwoede
pogingen van verschillende volkeren nooit
veroverd. Nu is het de begraafplaats voor de
koningen van Lesotho en je hebt er een knap
uitzicht over de omgeving. Ga zeker samen
met een gids naar boven.

Maletsunyane

Falls Het water valt
hier vanaf een scherp afgesneden klif 200
meter naar beneden in een poel waarin
je kunt zwemmen. Tijdens de één uur

het Basotholeven in de dorpjes zo aan je
voorbijtrekken.

Roof of Africa road Een 4x4-route die van
het dorp Butha-Buthe tot aan de Sani Pass
loopt. Bereid je voor op een ruige omgeving
en een weg in slechte staat. Je geraakt met
een normale wagen tot in Mokhotlong.
Katse

Dam Een imposante dam.
Rondleidingen duren anderhalf uur en
nemen je mee door de tunnels die in de
dam lopen. De baan naar de dam is een
goed onderhouden asfaltweg. De rit biedt
schitterende bergzichten en is een mooi
alternatief voor de Roof of Africa road.
Tip: Vraag je verhuurbedrijf of je met je
huurauto in Lesotho mag rondrijden.

Reisplanner
Khotso Horse Trails organiseert
paardrijdtochten van 1 uur
tot 5 dagen in en rond de
Drakensbergen. Vanaf 2 dagen
kan je tot in Sehlabathebe
rijden. Bereid je erop voor
dat de mogelijkheden sterk
afhankelijk
zijn
van
de
weersomstandigheden en het
tempo van de groep. En weet:
‘Only fools en foreigners try
to predict the weather in the
Drakensberg.’
Khotso Horse Trails
+27 (0)82 412 55 40 of
+27 (0)33 701 15 02
khotsotrails@futurenet.co.za
www.khotsotrails.co.za
Prijs 2-daagse tocht: R2400 pp
Prijs 3-daagse tocht: R3600 pp
De langere trips vertrekken
vanaf 2 personen. Je kunt het
beste vooraf reserveren.
Wanneer?
Je kunt het hele jaar rijden.
In de zomer (nov.-jan.) is het
gemiddeld 25°C, maar met
meer kans op regen. In de winter
(mei-juli) blijft het droog, is
het ongeveer 15°C en daalt de
temperatuur ‘s nachts tot -5°C,
waardoor er kans is op sneeuw.
Voor wie?
Ervaring met paardrijden is
geen vereiste. De langere
tochten kunnen ondernomen
worden door iedereen met
een goede basisconditie en
geen schrik om de controle
af en toe aan het paard te
geven. Verwacht niet veel
comfort en luxe.

Tijdens de nacht worden de paarden losgelaten in de grasvelden aan de lodge. Daar genieten ze
duidelijk van want het is moeilijk om ze ‘s ochtend terug te vangen.

Hoe kom ik bij Khotso Farm?
Khotso
Farm
is
goed
bereikbaar met een gewone
auto. Zoek naar de grote pijl
met daarop ‘Drakensberg
Garden Resorts’ die 4 km

buiten Underberg staat op de
R617, de weg van Underberg
naar Kokstad. Volg die afslag
6 kilometer tot je aan je
rechterkant een pijl met ‘Khotso
Horse Trails’ tegenkomt, die je
op een onverharde weg stuurt.
Volg die tot aan de parking.
Moet ik geld meenemen?
Veel geld meenemen op de tocht
is niet nodig want Sehlabathebe
is volledig onbewoond en
behalve in het dorpswinkeltje
vlak buiten het park kan je
nergens geld uitgeven.
Doe het zelf?
Het is mogelijk om Sehlabathebe
zelf te verkennen. Het is
echter aan te raden een gids te
gebruiken omdat je anders de
mooiste plekken waarschijnlijk
niet zult vinden. Er zijn
geen goede wandelkaarten
van het park en als de mist
komt opzetten, verdwijnt je
oriëntatie. Je kunt ook met
een 4x4 via Lesotho tot aan de
Parklodge rijden om van daaruit
wandelingen te maken of een
paard te huren.
•

Bij de Parklodge een paard
en gids huren: dat regel je
ter plaatse, áls er iemand

•

•

aanwezig is (R100/tocht).
Overnachting in de Parklodge: boeken via +266 223
260 75 of +266 223 117 67
(R150/pp camping, R300/
kamer double).
Het
is
mogelijk
om
vooraf een wandelgids te
boeken bij Khotso Horse
Trails. Kom je binnen via
Lesotho, probeer dan een
wandelgids te vinden aan
de ingang van het park.

Ongeveer 200 meter voor de
grensovergang met Bushman’s
Nek is er een KZN Wildlife
Office. Zij geven informatie
over wandeltochten in de buurt
en zijn te bereiken via +27 (0)33
701 1823.
Let op! Bushman’s Nek, de
dichtstbijzijnde grensovergang
bij Sehlabathebe, is slechts
open tussen 7.30 en 16.00 uur.
Je hebt een paspoort nodig om
de grens over te steken, maar
de grensovergang kost je niets.

