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Rijden met wild

In Zuid-Afrika

De laatste jaren heb ik geprobeerd om mijn man over te halen
om af en toe met mij te gaan paardrijden. Hoewel hij in het
verleden veel heeft gereden, heeft hij er vandaag de dag niet
veel zin meer in. In mei van dit jaar veranderde dat tijdens een
verblijf in Ant’s Hill, een hemels paradijs, een prachtig ‘bush
home’ in de Limpopo, de noordelijke provincie van Zuid-Afrika.
Tekst: A. Franken / Foto’s: A. Franken en Time Out Reizen

Waterberg - Limpopo
Mijn man heeft onze safari in Zuid-Afrika
georganiseerd. Als een echte paardenfreak
stond ik erop dat ik tijdens de safari paard
wilde rijden, dus vond hij de prachtige lodge
in het Waterberg gebied waar we de laatste
vijf dagen van onze safari verbleven. Het was
net onze tweede huwelijksreis. Genesteld in
de heuvels van de Waterberg, circa drie uur
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rijden van Johannesburg ligt Ant’s Hill, een
luxe privéreservaat dat eigendom is van Tess
en Ant Baber. Hier kun je genieten van het
paardrijden tussen het wild op meer dan
7000 hectare ongerepte bush. Ook biedt
dit gebied unieke wildschouwspelen waar
heerlijk van kan worden genoten tijdens het
paardrijden, de gamedrives of de wandeltochten.

Hoe hard wij het ook hebben geprobeerd, het
was al donker toen wij aankwamen op Ant’s
Hill. We kregen bij aankomst een vriendelijk
welkom en een exquise diner met open vuur.
Tijdens het diner werd er gesproken over
het programma van de volgende dag. Het
gezelschap was internationaal, een familie uit
Nederland en mensen uit Duitsland en Australië. Mijn man heeft zijn belofte gehouden,
en we hebben ons beide opgegeven voor de
ochtend- en middagrit van de volgende dag.

Er gaat niets boven het rijden met wild
We hadden een echte Afrikaanse wake up call,
zeer vroeg in de ochtend. We realiseerden ons,
toen we onze privéveranda opstapten waar
men koffie, thee en koekjes had neergezet,
hoe mooi het uitzicht was. Terwijl wij een
koffie dronken genoten we van de zon die
opkwam boven de Afrikaanse bush.
Er gaat niets boven rijden tussen het wild. We

stegen op in de McLellan zadels (gebaseerd
op de beroemde US cavalerie zadels), mijn
man reed op een kruising van een ArabischeBoerperd en ik reed op een volbloed. Al
zittend op een paard aanschouwden we de
zebra’s, elanden, giraffen en overig wild die
ons verrassend dicht in hun buurt lieten komen. Antilopen zijn meer verlegen, maar mijn
man genoot veel bij het zien van verschillende
zabelantilopen. Al op de eerste dag kwamen
we de witte neushoorn tegen in de bush, een
groep van rustig bewegende neushoorns,
grazend met hangende koppen en immense
horens. We waren zo dichtbij, dat we nauwelijks nog adem durfden te halen. Te paard leek
het net of dat we geen bedreiging voor de
dieren vormden.
Later in de middag klommen we de heuvel op
totdat we het hoogste punt van het reservaat
bereikten, hier hebben we genoten van een
sundowner. We staarden naar de uitgestrekte
hemel en bush, terwijl een spectaculaire
oranje gloed van de ondergaande zon de vallei verlichte en langzaam wegzakte in de bush
tot het donker werd
Een andere vroege ochtend vertrokken we
met de paarden en liepen we al snel tegen
een kudde giraffen aan. Verrassend genoeg
liepen ze niet weg. Onze gids vertelde ons
hoe we dichterbij konden gaan zonder ze te
laten schikken. Dit was een van de unieke
ervaringen tijdens onze safari. Wij reden met
onze paarden in het midden van de kudde,
fotografeerde en filmde hen terwijl ze aan het
grazen en het rusten waren. De giraffen bewogen langzaam en één bleef zelfs heerlijk op
de grond liggen. We verlieten de giraffen, na
even rijden kwamen we aan bij een ‘waterhole’
en zagen we midden in de natuur een tafel

staan die gedekt was voor een barbecuelunch.
De paarden werden afgezadeld en losgelaten,
ze rolden over de grond en galoppeerden
richting huis. Al nippend aan een gekoelde cider, na een paar uur in het zadel, met uitzicht
op de waterhole in de bush, liet ons zonder
twijfel geloven dat we in een waar paradijs
waren beland.
Dezelfde middag gingen we, zoals ik mijn
man had beloofd, voor een wandeling door
de bush. Dit reservaat is perfect voor bush
wandelingen, omdat de ‘gevaarlijkste’ van de
Big5 niet aanwezig zijn in dit gebied (het is
ook mogelijk om een gamedrive te boeken
waar men de leeuwen en olifanten kan zien in
het Waterberggebied) Ik had nooit verwacht
dat een bushwandeling zo interessant kon
zijn. Chris, onze gids, heeft veel verteld over
het vinden van sporen, de flora en de fauna.

Luxe safari lodge
De prachtige lodges zijn allemaal gelegen in
het privé-wildreservaat, ze worden gerund
door de Baber familie die al sinds 1865 in
het Waterberg gebied woont. Ant’s Hill is
gebouwd op een heuvel met uitzicht op een
kloof met magisch uitzicht op de vlaktes en
verre heuvels. De chalets met eigen veranda,
een cottage en een familie suite zijn gebouwd
op de heuvel aan de rand van een klif, een
perfecte plek om te ontspannen.
Er is iets prachtigs in Afrika dat moeilijk is
om te verwoorden. Het is een gevoel van de
natuur, een kameraadschap met elk levend
wezen. Toen we afscheid namen van het
vriendelijke personeel, waarschuwden ze ons
tijdens het uitzwaaien ‘Zodra je het zand van
het Waterberg in je schoenen hebt, moet en
zal je terugkomen.’

Aanbieding voor alle ROS lezers:
Aanbieding voor het arrangement
Paardrijsafari op de waterberg, oog in oog
met de wilde dieren. 10% korting bij boeking van dit arrangement in de maanden
oktober of november.
De arrangementen zijn te boeken via Time
Out Reizen te Zoetermeer

Arrangement:
Paardrijsafari op de Waterberg

Meer informatie over de reis:
www.ruiterreizen.nl
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