
tekst en beeld ■ Jennifer Joedo en Don Engelbracht

Don en Jennifer hebben de afgelopen 
2,5 jaar gereisd. Zij zijn hun tocht in sep-
tember 2008 in Nederland begonnen. 
Zij reden met hun Land Rover Defender 
110 naar India, hebben hem verscheept 
naar Zuidoost Azië en Australië. Op dit 
moment zijn zij onderweg van Kaapstad 
naar Amsterdam.

We waren in de gelukkige omstandigheid 
om wat geld te sparen terwijl we in Mel-
bourne aan het werk waren en daardoor 
kwam ons avontuur nog niet tot een einde! 
Met wat geld in onze zakken besloten we 
om onze Defender van Sydney naar Kaap-
stad te verschepen en onze tocht naar huis 
te vervolgen door Oost Afrika.

We hebben genoten van iedere minuut in 
Australië en zullen er terug moeten komen 
om nog meer te ontdekken, maar nu ont-
vouwde zich een nieuw avontuur; Afrika!

Op 10 december 2010 landde ons vliegtuig 
in Kaapstad en twee weken later, net voor 
de Kerst, konden we onze Land Rover, na 
hem met behulp van startkabels te hebben 
gestart, uit de scheepscontainer rijden en 
daar gingen we weer.

Het voelde heel goed om onze kar weer 
terug te hebben. Na te hebben gereorga-
niseerd (na de ontscheping moest al onze 
uitrusting worden teruggelegd op het 
roofrack) namen we de beroemde ‘Garden 
route’ langs de kust richting Port Elizabeth. 
Deze kustroute kan worden vergeleken met 
de ‘Great Ocean Road’ in Australië. Er is iets 
magisch aan het rijden langs de kust en op 
momenten zoals deze betreuren we dat we 
geen surfboards hebben meegenomen.

We reden naar Durban waar we samen 
met onze vriend Hylton veel aan de 
Land Rover hebben gewerkt. Eén van 
de dingen die we hebben gedaan was 
het maken van een klein scherm aan 
de achterkant; een andere klus was het 
overdoen van het dubbele accu systeem 
om zo wat onbetrouwbare bedrading 
te aan te pakken. We hebben ook een 
onderdeel van de aandrijflijn vervangen 
en een brandstofleiding van de tweede 
brandstoftank hersteld die we er eerder af 
hadden moeten halen.

Na al deze klussen was het tijd voor 
Lesotho. We gingen omhoog via de Sani 
Pass; één van ’s werelds meest specta-
culaire bergritten. De pas ligt feitelijk in 
niemandsland tussen de Zuid-Afrikaanse 
grenspost beneden aan de pas en de 
Lesotho grenspost aan de top. Een 4WD 
wordt aanbevolen en we waren blij dat 
we er één reden! Terwijl we op deze 
steile pas reden zagen we een voertuig 
naast het pad geparkeerd staan. Het 
voertuig was van twee Engelse jongens 
die ons om een lift vroegen omdat zij in 
hun gehuurde 2WD niet verder omhoog 
konden komen. We waren er net op tijd 
voor de grens sloot en de volgende dag 
slaagden we er in om hun auto naar de 
top te slepen, zodat zij verder Lesotho in 
konden rijden.

Lesotho binnengaan was alsof je terug ging 
in de tijd. De plaatselijke bewoners leven 
in traditionele Basotho hutten, bedekt in 
traditionele dekens. Zo af en toe moesten 
we de lage versnelling en soms zelfs de 
differentieelsper inschakelen, een stuk van 
maar 100 km nam ongeveer 6 uur in beslag, 
om er toen achter te komen dat de brug 
was weggespoeld zodat we de volgende 
dag de weg die we gekomen waren weer 
terug moesten! We hebben de Katse Dam 
bezocht; Afrika’s hoogste damwand (185 
m.) en onderdeel van het Lesotho Highland 
Water Project, dat een groot gedeelte van 
Zuid Afrika van water voorziet.

Op de terugweg uit Lesotho kregen we 
een klapband. Onze oude BFG M/T besloot 
dat hij zijn dienst had bewezen, waardoor 
we geen andere keus hadden dan op een 
nieuwe band uit te gaan. We vonden al 
snel uit dat de maat die wij voerden niet 
in Afrika beschikbaar was. Michelin Africa, 
de importeur, was bereid een speciale 
bestelling voor de 255/85/16’s te leveren, 
maar kon ze er niet voor het einde van april 
hebben. Omdat het begin februari was, 
moesten we voor een andere maat gaan. 
We besloten BFG Mud Terrain in 265/75/16 
te kiezen, maar moesten we ze allemaal in 
één keer vervangen, jammer genoeg….
Namibië was het volgende land op de lijst. 
We verbaasden ons over de gravelwegen, 
die blijkbaar de beste ter wereld zijn. Deze 
wegen brachten ons naar Sossusvlei, de 
beroemde rode zandduinen van Namibië. 
Maar niet voordat we een scheur in de 
motorkap (aluminium) gelast hadden in 
Windhoek.
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Na de uitgestrektheid van Namibië gingen 
we door naar Botswana. Het lijkt er op dat 
er meer ezels in Botswana zijn dan mensen 
in Namibië en de meeste van deze ezels lie-
pen verspreid over de wegen. We bereikten 
veilig Maun, waar we voorraden aanvulden 
en ons klaar maakten voor Chobe National 
Park. Omdat het het regenseizoen was, 
werden we ons er van bewust dat som-
mige gedeelten moeilijker te doorkruisen 
zouden zijn. Het begon met af en toe een 
klein gat, maar de toestand werd slechter. 
Gat na gat vulde zich met water, tot aan de 
wielkast. De Land Rover deed het goed en 
we verlieten het NP op tijd. Op de terug-
weg ontdekten we een lek en het bleek dat 
de oliekoelerleidingen van de versnellings-
bak langs hun bevestigingen schuurden, 
waardoor ze gingen lekken. Bijgevuld tot 
de rand haalden we het naar het kampeer-
terrein, waar het de volgende dag werd 
gerepareerd. 
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Een veerboot bracht ons van de Kasane 
(Botswana) naar Zambia. Waar we aan de 
Botswana kant geen enkel probleem had-
den, des te uitdagender was het Zambia 
binnen te komen. We hadden niet alleen 
een visum nodig, we moesten ook milieu-
belasting, gemeentebelasting, wegenbelas-
ting en een aansprakelijkheidsverzekering 
betalen. Al deze verschillende items moes-
ten worden voldaan bij verschillende balies 
in verschillende valuta. Omdat niemand 
ons precies kon vertellen in welke volgorde 
en waar we deze dingen moesten regelen, 
en het geldwisselkantoor al gesloten was 
(ons achterlatend om te onderhandelen 
met de scharrelaars en hun louche zaakjes) 
duurde het drie uur om over te steken!

De beloning, de Victoria Falls bezoeken, 
was het zeker waard. Er was zoveel water 
dat het leek alsof mensen emmers met 
water naar je gooiden. De volgende dag 
besloten we om een micro flight te maken 
om de watervallen van boven in al hun 
glorie te zien.

Na maar een week in Zambia gingen we 
naar Malawi om af te zakken naar Lake Ma-
lawi, het grootste meer in Afrika. Malawia-
nen hebben de reputatie één van de meest 
vriendelijke volkeren van Afrika te zijn, zelfs 
al is het één van ’s werelds armste landen. 
De meerderheid van de Malawianen zwaai-
de naar ons wanneer we voorbij reden. We 
gebruikten onze tijd hier ook om naar het 
reisschema te kijken. Na wat onderzoek 
naar de wegen naar Tanzania via Noord Mo-
zambique besloten we Mozambique over 
te slaan en de grens over te steken naar 
Tanzania. De overgestroomde rivieren en 
onbetrouwbare veerdienst zouden dit tot 
een mooi avontuur maken, maar we had-
den een schema om aan te houden.

Terwijl we Tanzania binnen reden, gingen 
we rechtstreeks naar de hoofdstad Dar 
Es Salaam, omdat we Zanzibar, een klein 
eiland nog geen 1,5 uur van de kust verwij-
derd, wilden bezoeken. We lieten de Land 
Rover achter in Dar en op het eiland huur-
den we een cross motor om de omgeving 
te verkennen. Om een paar dagen niet in 
de Land Rover, maar in een hotel te slapen 
was fijn voor de verandering en het voelde 
een beetje alsof we op vakantie waren.

Na Zanzibar reden we richting de Seren-
geti. Eén van de dingen op ons nog-te-
doen-onderweg lijstje was de Landy een 
beurt geven. We werden doorgestuurd naar 
iemand die veel met Land Rovers werkte en 
self-drive safari’s aanbood. Helaas was deze 
man er niet, maar we ontmoette wel zijn 
buurvrouw, een Duitse dame die 15 jaar 
geleden met haar Series Ambulance naar 
Tanzania was gereden. We kampeerden 
een paar dagen bij haar en brachten de 110 
voor onderhoud bij een lokale garage, die 
bijna gebruikte differentieelolie hadden ge-
bruikt om de automatische versnellingsbak 
bij te vullen! Daarom blijven wij altijd in de 
buurt wanneer er aan wordt gewerkt.

We keken er naar uit om naar Ngorongoro 
en Serengeti National Park te gaan. De 
laatste van de twee is waarschijnlijk het 
meest bekende NP na het Kruger Park in 
Zuid Afrika. We zagen heel wat wild in deze 
twee dagen en hadden zelfs het geluk om 
een luipaard te ontdekken die zijn prooi, 
een gazelle, een boom had ingesleept. 
De dichtstbijzijnde ontmoeting met een 
dier, echter, was met een baviaan die ons 
besloop om ons brood te kunnen stelen.

Het is geweldig om in de natuur te zijn, en 
omdat het het laag seizoen was, hoefden 
we geen files van Safari voertuigen te 
ondergaan, wat de ervaring nog beter 
maakte.

Terwijl wij dit schrijven zijn we in Rwanda. 
Dit verbazingwekkende land, ook bekend 
als ‘het land van de 1.000 heuvels’, heeft 
een brute geschiedenis en veel van ons 
herinneren de genocide van 1994 waarin 
een miljoen Tutsi’s hun leven verloren. 
Vandaag de dag proberen de mensen uit 
Rwanda naar de toekomst te kijken en 
proberen het beste er van te maken.

Feiten Afrika reizen 

■ Totale afstand afgelegd tot op heden 01-05-11 
15.494 km

■ Totale brandstof consumptie tot op heden 01-05-11 1.962 liter

■ Totaal betaald aan brandstof tot op heden 01-05-11  1.809 EUR

■ Totaal betaald aan voertuig reparatie, onderhoud en onderdelen  1.128 EUR

■ Totaal aantal dagen onderweg tot op heden 01-05-11 
144

■ Totaal aantal nachten gekampeerd tot op heden  
102

■ Totaal aantal nachten in logies tot op heden  
42

■ Totaal aantal nachten gekampeerd (gratis) tot op heden 
16

■ Totaal aantal nachten gekampeerd (betaald) tot op heden 86

■ Totaal aantal nachten in betaalde logies tot op heden 
13

■ Totaal aantal nachten  in gratis logies/homestay tot op heden  29

■ Goedkoopste brandstof 

Botswana

■ Duurste brandstof 

Rwanda

■ Snelste grensovergang 
Zambia-Malawi

■ Langstdurende grensovergang 
Botswana-Zambia

Voertuig uitrusting

■ Harrop Truetrac front locker

■ Cobra Le-Mans stoelen

■ Though Dog Heavy duty schokdempers, veren en stuurdemper

■ Hema Maps Navigator 

■ SPOT  Satellite Messenger 

■ ERPS (10-coupler) Electronisch Roest Preventie Systeem

■ GME TX3220 radio en AE4703 antenne

■ Lightforce 140 Striker lichten 

■ Bogaard Turbo-timer en Hillspeed 

■ BOAB 40-liter water tank

■ Frontrunner Gull-wing deuren

■ Frontrunner Branch spoilers

■ Frontrunner Side table

■ 4x4 Equip Safety-flag & Duo 50 LED-licht strips

■ Tyrepliers Bead breaker en banden reparatie kit 

■ Hannibal roofrack 

■ Hannibal rooftent

■ TripNet Cargo System (opslag)

■ Op bestelling gemaakte gegalvaniseerde bullbar

■ Superwinch electrische lier

■ Op bestelling gemaakte gegalvaniseerde rockgliders

■ Zij bescherming achterkant

■ High-jack krik

Na Rwanda zullen wij onze reis vervolgen 
door Oeganda, Kenya, Ethiopië en Soedan. 
We hopen de Rode Zee over te steken naar 
Saudi Arabië en door te gaan naar Jordanië. 
Het originele plan was om naar Syrië te 
gaan, maar we moeten de zaak in de gaten 
houden. Op dit moment hebben ze de 
grenzen gesloten voor buitenlanders. Een 
optie is om te reizen van Jordanië en Israel 
naar Egypte en de veerboot te nemen naar 
Italië. De tijd zal het leren …. ■

Voor meer informatie over deze reis bekijk 
a.u.b. www.oppositelock.com.au en surf 
naar World Travel Team. Of volg hen op 
Twitter www.twitter.com/olwtt 

Bagijnhof 44,  4264 AZ Veen  -  tel. 0416 - 355 099

www.landrover-unlimited.com - info@landrover-unlimited.com

• motor-reparatie en revisie

• reparatie en ombouw van versnellingsbakken

• stuurbekrachtiging voor Series, Unimog etc.

• inbouw hete lucht/water kachels (standkachel)

Voor onderhoud, reparatie en speciale projecten

■ Stuurhuis bescherming

■ Differentieel bescherming

■ 2x Extra lichten bevestigd op het roofrack

■ 2e brandstoftank 40ltr in spatscherm

■ 2 x 20ltr jerrycans op roofrack

■ 3 x Zarges box op roofrack (opslag)

■ Victron Energy Inverter 350W 12V-220V 

■ Optima Yellow top (service accu)

■ Optima Red Top (start accu)

■ Load balancer

■ Gashorn

■ Zandladders + Superwinch recovery set

■ Bijl & spade op motorkap

■ 6 x BF Goodrich Mud Terrain 265/75/16

■ Air compressor

■ Webasto diesel verwarming
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