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>reizen Op rangerscursus in Zuid-Afrika

En elke ochtend een koekje op het kussen
Als het moet, schiet
je een wrattenzwijn
ín het oog. Welkom
op de rangers-
cursus in het
Ko l o l o - w i l d p a r k .
Eric van den Berg

D
ie drol mag ik dus niet
oppakken. Zegt de gids
om kwart over zes
’s ochtends, nog voor
het ontbijt, nog voor de

zon echt gaat branden. Want die
drol is van een vleeseter. Donker
van het bloed, langwerpig als een
worstje, vol bacteriën.

We knielen met z’n allen op het
zandpad. Sporen overal. Ook bij
de rivier. ‘Dit is voor ons net zoiets
als het lezen van de ochtendkrant’,
zegt Eugene: wie o wie is hier van-
ochtend langs geweest? Een impa-
la, een kudu, een jeep, en hier nog
een giraf – maar dat spoor is van
gisteren. Dat moet een bushranger,
een wildbeheerder, dus meteen
kunnen zien.

Oké, het is wandeling 1, les 2. Ik
zie nog niet meteen dat deze af-
druk van een viertenige otter is
(‘hij loopt op zijn voorvoet’). En
dat dit een spoor is van een bruine
hyena (‘kijk maar naar die harige
nagels’). Wél dat dit de lavendel-
boom is, want dat ruik je. Maar
dan weer niet dat de Sotho-vrou-
wen zich hiermee wassen.

Een wandeling in het Kololo-
wildpark in Zuid-Afrika, met 500
hectare een kleintje, is nooit zo
maar een wandeling. De waar-
schuwing vooraf: ‘Jullie lopen ach-
ter me. Als ik een leeuw zie, steek
ik mijn hand op. We staan stil. Je
rent nóóit weg, want dan komt ie
achter je aan.’

Niet dat er in Kololo een leeuw
in de buurt is; het park adverteert
met trots dat het ook voor kinde-
ren veilig is. Het buurpark Welge-
vonden, opgezet door de onlangs
overleden Paul Fentener van Vlis-
singen, heeft de gevaarlijke dieren
wél, en je weet dus maar nooit. Er
zijn 53 parken in de provincie
Limpopo, allemaal met hoge hek-
ken, maar geen ervan is heilig. Bo-
vendien, een ranger hóórt op het
gevaar te wijzen. En dat moeten
wij dus weten, want wij worden
ranger. Hoewel, een echte oplei-
ding duurt jaren; dit is een cursus
van twaalf dagen, als attractie voor
toeristen die meer willen dan in
een jeep rondrijden op zoek naar
game (wild), en met name de Big
Five (olifant, luipaard, neushoorn,
buffel, leeuw). Oók geweldig, maar
dan leer je niet dat een springbok
doorloopt terwijl hij poept.

Want les krijgen we. In een ogen-
schijnlijk strak programma (‘walk
in the bush om 6 uur, douchen
8.30 uur, ontbijt 9 uur’), dat is sa-
mengesteld door Kololo’s beheer-
der en opper-ranger Richard Oost-
huizen, een blanke Zuid-Afrikaan
uit Natal. Vergeet pen en papier
niet, want dit gáát echt ergens over
– dit is niet enkel een leuke game
drive met een wit wijntje bij zons-
ondergang, we worden bijgepraat
over ecologie, geologie, astrono-
mie, zoogdieren, reptielen, bomen,
grassen en vogels.

En niet te vergeten: een lesje Wa-
terberg. Want in dat gebied zitten
we. Het is 15.000 vierkante kilo-
meter savanne, een biosfeer met
een unieke combinatie van plan-

ten, dieren, bomen en rotsen, die
sinds 2001 tot de beschermelingen
van de Unesco mag worden gere-
kend .

Het is een gecontroleerde wil-
dernis: waar vroeger boeren maar
wat deden, hun vee het land ver-
ruïneerde, en jagers schoten op
beesten die ze boven de schouw
wilden hangen, staat nu herstel en
conservatie centraal. Het zijn
vooral particulieren die investeren
in game farm management, vaak
met geld van toeristen die in hun
lodges verblijven.

‘Toerisme neemt het over van de
agricultuur, en dat is prima, het le-
vert geld op dat we goed kunnen
gebruiken’, zegt de 70-jarige Clive
Walker, Waterberg-kenner bij uit-
stek, fenomeen onder gidsen en
rangers. ‘De boerenknechten van
vroeger zijn nu de rangers die de
witte hoorn in de gaten houden.’
Die neushoorn zullen we overi-
gens nog zien, zegt hij losjes tus-
sendoor, want ‘die loopt aan de an-

dere kant van de weg’.
Je zou het bijna vergeten, maar

we zitten in een een tentenkamp
midden in de bush. Wat iets ro-
buuster klinkt dan het in werke-
lijkheid is, want het klaslokaal, een
grote tent onder een rieten dak,
herbergt een overheadprojector en
een laptop. In de koelkast staan
fris, water, bier en wijn, en in de
hut ernaast kun je de wc gewoon
doortrekken en hangt een bus toi-
letspray. In de slaaptent die ik deel
met Stefan, die de cursus filmt
voor www.vk.tv, staan twee gewo-
ne bedden. We hebben een warme
douche, een wastafel en een wc.
Elke ochtend, als er is schoonge-
maakt, ligt er weer een chocolade-
koekje op ons hoofdkussen.

N
iet echt een plek voor
ontberingen dus. Om
de beurt ’s avonds ko-
ken, dat is nog de
zwaarste buiten-

schoolse activiteit die ons is toebe-

Wat & Waar

Cursus
De rangercursus in
het Kololo Game Re-
serve duurt 12 dagen
en kost 895 euro per
persoon. Dat is inclu-
sief accommodatie en
eten, exclusief drank-
jes en vliegticket Jo-
hannesburg.
De cursisten brengen
de meeste tijd door in
het tentenkamp van
Kololo. Er is ook een
uitstapje (met over-
nachting) naar het
Masebe Park, en naar
het museum van Clive
Walker. De ‘game dri-
ves’, de safariritten,
gaan voor een groot
deel door de buurpar-
ken Grootfontein en
Welgevonden. Het is
een oriënterende cur-
sus, met veel vakken
van geologie en bo-
men tot schieten en
EHBO. De kwaliteit

van de lessen varieert
vooralsnog. De voer-
taal is Engels.
De eerstvolgende cur-
sussen beginnen op
17 februari, 28 april
en 30 juni 2007. Voor
boekingen en infor-
matie: www.kololo.nl
of 0182-546527. Ook
andere parken, waar-
onder het Kruger, bie-
den avontuurlijke cur-
sussen.

Lodge
Voor wie niet aan de
cursus meedoet, maar
‘gewoon’ in een van
de lodges in het park
wil verblijven: besef
dat Kololo (nog) erg
Nederlands getint is.
Het is eigendom van
de familie Jansen uit
Gouda, er werken
veel Nederlanders, en
een groot deel van de
gasten komt uit Ne-

derland. Dat kan voor
de ene reiziger prettig
zijn, de andere kan
zich eraan storen. De
gidsen komen uit de
omgeving. Een lodge
komt op 95 tot 265
euro per persoon per
nacht, inclusief eten
en game drives, ex-
clusief drankjes en
transpor t.

Reis
De KLM vliegt recht-
streeks op Johannes-
burg; reken op mini-
maal 800 euro (inclu-
sief) voor een retour-
ticket. Het park ligt in
het noordoosten van
Zuid-Afrika (in een
malariavrij gebied),
op drie uur rijden van
het vliegveld. Het
dichtstbijzijnde stadje
is Vaalwater. Kololo
kan het transport re-
gelen.

stedentrips boek je bij stedentrips.nl

Je ziet meteen wat het kost!

Praag v.a.  146,-
3-daagse vliegreis inclusief 2 nachten in Hotel

Central met ontbijt. Luchthavenbelasting

én brandstoftoeslag inbegrepen!

deeld. Richard: ‘Maak maar een
boodschappenlijstje .’ Elise, zijn
vrouw, regelt de rest. Zij is kok in
het restaurant van Kololo, op twin-
tig minuten rijden met de jeep,
waar de gasten eten die in de lod-
ges logeren. Ons idee (nu we hier
toch zijn): ‘Pasta pesto met kroko-
dil, kan dat?’ Het kan! Al blijkt er
een paar dagen later geen krokodil
meer in de koelkast te liggen, is im-
pala er niet echt lekker bij, en ko-
men we toch uit op struisvogelbief-
stuk. Net iets te lang gebraaid op
het kampvuur.

Zeg je vlees, zeg je Richard. Of
andersom. Dat medecursist Vivi-
enne, een 36-jarige KLM-manager
uit Amsterdam die de wereld al
heeft bereisd en nu op een alterna-
tieve manier van de Afrikaanse na-
tuur wil genieten, van plan is een
vis-plus-salade te bereiden, is een
lichte schok voor hem. Vis? Moet
dat? En groenten zitten al hele-
maal niet in zijn systeem (‘sla, kun
je dat eten?’). Vlees, vlees, vlees –

dat is Zuid-Afrika. Een willekeuri-
ge lunch in het kamp: wratten-
zwijnsalade (heus, een aanrader),
en omdat dat misschien wat aan de
magere kant is, nog een stukje pa-
relhoen erbij.

Richard, pas 23, heeft iets vier-
kants. Maar het past hem. Heeft
kuiten drie keer zo dik als die van
mij. Een man van niet lullen maar
doen, zij het met een verholen
lachje en een bijna onhoorbaar
grinnikje. Als de klas tijdens de hit-
te bijna in slaap valt bij de ecolo-
gieles, bedenkt hij dat we net zo
goed kunnen gaan vissen. Of nee:
‘Er is rugby op tv, de bekerfinale,
Freestate – Northern Province.’

Richards eigen ‘lezing’ over bo-
men en grassen staat ingeroosterd
voor drie uur, maar na een half uur
vindt hij het wel tijd voor een wan-
deling, ‘iets praktisch’. Het blijft bij
een rondje om de tent, maar verder
hoeft niet per se. Genoteerd: de
blauwe gomboom produceert poe-
der dat helpt tegen diarree, en, in
hetzelfde genre, de huilboom heeft

bladeren zo zacht dat je die kunt
gebruiken als wc-papier.

Het park is een apotheek of een
supermarkt, het is Richards tuin,
zijn hobbykamer, zijn huis. Zijn
trots. Als een van de zeven cursis-
ten, een medewerker van Safari-
park Beekse Bergen, hem op een
vroege dinsdagochtend even ver-
telt dat ze in Hilvarenbeek het wild
beter beheren dan in Zuid-Afrika,
dankzij computers en zo, sluit zijn
gelaat. Hij blijft beleefd, laat het zo,
en legt later stilletjes uit: ‘Wat on-
nozel. Je kunt Afrika niet vergelij-
ken met een dierentuin! Daar geef
je een neushoorn te eten, hier moet
hij zijn voedsel zelf zoeken!’

‘Die passie, dat is mooi’, zegt Vi-
vienne, iemand die eerst vraagt of
ze zo maar een klokhuis weg mag
gooien in zo’n uitgebalanceerd na-
tuurgebied. ‘De liefde voor de na-
tuur spreekt uit alles.’

Ook bij Richard Wadley, die
voorheen geoloog was bij de Kum-
ba Mining Company en op dag 4
een college geeft over stenen en
rotsformaties. Hij roept onderweg
dingen uit als: ‘Kijk nou, wat is dat
een prachtige conglomeratie!’, en
gaat even later op een zandpad op
z’n knieën om een mierenleeuw uit
zijn holletje te blazen.

En voor passie in de overtreffen-
de trap: Neels Bothma, die op dag
8 zijn verzameling giftige slangen
showt in de lapa, de cirkelvormige
buitenplaats. ‘Als de slang mij
doodt, doodt dan alsjeblieft de
slang niet’, vraagt hij ons terwijl hij
zijn black mamba om zich heen
drapeert. We weten dan al dat de

black mamba de slang aller slan-
gen is, die in heroïsche verhalen
hele legereenheden heeft gedood;
wie is gebeten en geen antigif kan
vinden, heeft nog een half uur te le-
ven. Ook de spitting cobra is geen
lieverdje (al vindt Neels van wel):
die spuugt je in één klap blind.
Voorzorg: bril op. Nazorg: waar-
schijnlijk te laat, maar probeer
ogen schoon te maken, desnoods
met bier of met eigen urine.

Zo, dat is in het donker ineens
heel anders teruglopen naar de
tent, waar mogelijk een slang in je
bed ligt. Altijd zaklamp aan, is het
devies. Dan komen ze niet. Hm. Ik
blijf toch een beetje zitten met die
ene waarschuwing: ‘Stap niet per
ongeluk op een pofadder. Dan valt
hij aan en ben je er geweest.’

O
p het juiste moment
voorzichtig zijn, dat is
de grote les. De schor-
pioenen ben ik al ver-
geten, de teken

(‘check altijd je benen’) zijn nu een
lachertje. Voor een luipaard was ik
al niet bang meer, maar eigenlijk
alleen omdat kennelijk gidsen daar
nooit bang voor zijn. En als je in de
buurt van een leeuw rustig blijft,
ziet ie je niet eens, en een olifant
wil niks met je zo lang je hem zijn
ruimte gunt.

Als er dan toch iets misgaat – het
blijven beesten – dan schiet ik!
Nou ja, vooruit, de échte bushran-
ger schiet dan, maar wij mogen
even oefenen op een schijf, opge-
steld buiten het tentenkamp. Want
ook al vuurt een goede ranger en-

kel en alleen in uiterste instantie of
uit pure noodzaak, het hoort bij
het vak. En dus bij de cursus.

Regel 1: we zijn ethische jagers.
‘Als we dan toch moeten schieten,
moet het beest in één keer dood
zijn’, zegt Jan Wessels, 25 jaar lang
legerofficier (en sinds een half jaar
schoonvader van Richard). In het
geval van de buffel: ‘Wacht tot hij
dichtbij is, and then you brain him!’
Minimaal met een 375 Holland &
Holland, echt geen kleiner geweer.

Doe mij maar een kleintje, de
223 Remington, de ‘snelle jongen’.
Licht nerveus leg ik aan, sinds een
half uur in de wetenschap dat ik
een antiloop precies tussen de
ogen en oren zou moeten raken,
en een wrattenzwijn ín het oog
omdat zijn vlees veel te hard is. Bij
het eerste schot slaat de zoeker te-
rug tegen mijn gezicht, ai. Ik schiet
een 6, een 9, en drie 8’en. Te wei-
nig. Vivienne wint.

‘Welkom bij de Halvemaanclub’,
zegt Jan. Boven mijn rechteroog zit
wat bloed. En een sneetje, ja hoor, in
de vorm van een halve maan. Door
dat eerste schot. ‘Dat wordt blauw!’,
lacht Jan. ‘Dat gebeurt soms.’

Tien minuten later lig ik in de
tent met ijs op mijn oog. En ik
smeer wat spul op de wond om een
lelijk litteken te voorkomen. Uit de
toilettas van Vivienne: de Eight
Hour Cream van Elizabeth Arden.
Toe maar. Deze jongen is nog geen
bushranger. Al raap ik wel – zon-
der ook maar een moment van aar-
zeling! – drollen op, en breek ik ze
open. Die lichte, type koffiebonen.
Van een herbivoor, natuurlijk. ■
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Bushranger Simon maakt een foto tijdens het lesje ‘slangen’. Achter hem kijken Vivienne en ranger/docent Richard toe. FOTO’S ERIC VAN DEN BERG Schietles: de leraar doet het voor. Boven: kudu’s in Kololo.
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