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Die Tour d’Afrique is in vele opsigte 
’n besonderse uitdaging. Die eerste 
is natuurlik om die inskrywings-

geld van meer as R100 000 te vind en dan 
moet jy bereid wees om in vier maande 
meer as 12 000 km te trap.

Suid-Afrikaanse fietsryers se verbinte-
nis met hierdie lang toer het in 2005 
vlamgevat toe ’n Kaapse vrou, Leana Nie-
mand, halsoorkop besluit het sy gaan dit 
aandurf. “Ek het vir my ’n nuwe fiets ge-
koop en dit in ’n boks gesit en na Kaïro 
gevlieg. Ek het geen benul gehad nie,” 
het sy agterna vertel.

Leana het ook gesê nadat hulle die 
grens oorgesteek het na Kenia, het hulle 
die slegste pad in Afrika gevind. Die 
330 km van Moyale na Marsabit was van 
lawaklip en iets verskrikliks.

Die goeie nuus ná vanjaar se toer is dat 
die pad deur Kenia nou heelpad geteer is. 
Craig Tingle het dit uitgesonder as ’n 
groot verbetering op wat hy tien jaar 
vantevore moes verduur met sy eerste 
deelname.

“Tien jaar gelede het jy in Egipte op 
jou fiets geklim en heelpad getrap tot in 
die Kaap. Om veiligheidsredes is ons in 
’n deel van Kenia met busse vervoer,” sê 
Tingle. 

Die 69-jarige Amerikaner Don Holshuh 
was die oudste deelnemer. Hy was gaan-
de oor die vriendelikheid waarmee die 
fietsryers oral ontvang is.

Vir Steph Barker was dit alles ’n nuwe 
ervaring. “As jy stadig reis, sien jy meer 
en ervaar jy meer van die landskappe om 
jou,” sê sy. Barker se aanvanklike plan 
was om op haar eie deur Afrika te ry na 
Nairobi. Sy sê sy het egter gou besef hoe 
waardevol die ondersteuningspan van 
die Tour d’Afrique sou wees.

As jy haar vra in watter land sy die 
fietsry die meeste geniet het, antwoord sy 
versigtig.

Dié Gautengse vrou verduidelik dat 
toestande in ’n land baie kan wissel. Die 
vertrek by die piramides deur die dol 
verkeer van Kaïro is gek.

’n Paar dae later trap jy rustig langs 
die Nylrivier suidwaarts. Daarna volg 
die verlate woestyn in Soedan op jou.

Ook elke dag kan sy hoogtepunte en 
laagtepunte lewer, sê Barker: “Een oom-
blik ry jy op ’n baie slegte grondpad, vor-
der stadig en voel uitgeput. ’n Paar oom-
blikke later kan jy op ’n teerpad wees 
met die wind van agter terwyl jy ’n mooi 
landskap bewonder.”

Barker sê sy het baie keer gevoel haar 
gemoedstoestand verander saam met die 
weer. “So baie dinge wat jou ’n dag laat 
geniet, hang nie net van jouself af nie. Jy 
moet die dinge hanteer wat opduik en 
maar jou emosies volg,” verduidelik sy. 

Dit was vir die ryers duidelik dat toe-
risme ’n groot knou in Egipte gekry het 
weens politieke onrus. Van die toerisme-
plekke was verlate en baie polisiemanne 
en soldate was oral te sien. 

Tingle het sy 59ste verjaardag in Ethio-
pië gevier. Vir dié Stellenbosser was dit 
interessant om te sien hoe baie tyd die 
fietsryers in vanjaar se toer op hul selfo-
ne besig was. Op sy eerste toer het die ry-
ers meer gesosialiseer, sê hy. 

Van Kenia deur Tanzanië, Malawi en 

Zambië word die toer behoorlik geniet. 
In Botswana moet jy versigtig wees vir 
olifante, maar dan wag die verlate 
grondpaaie van Namibië op jou voordat 
jy die grens oorsteek na Namakwaland.

Die organiseerders van die Tour 
d’Afrique het ’n welsynsprogram om fiet-
se te skenk. 

Barker was in Suid-Afrika betrokke by 
’n soortgelyke program wat sedert 2005 
al meer as 250 000 van hul Buffalo-fietse 
in Afrika versprei het. (Lees meer daar-
oor op qhubeka.org.)

Elke deelnemer moes ook kyk hoeveel 
steun hulle kon werf om fietse te kon 
skenk in die lande op hul roete. In Nairo-
bi probeer hulle juis mense aanmoedig 
om fiets te ry om die druk op hul paaie 
te verlig.

Tingle sê hulle het in lande soos Kenia, 
Tanzanië en Malawi baie fietsryers ge-
sien. Die politieke onstabiliteit op die 
vasteland het waarskynlik veroorsaak 
dat die belangstelling in die Afrika-fiets-
toer begin kwyn het. 

’n Nuwe fietstoer is intussen in Wes-
Afrika ontwikkel terwyl daar sprake is 
dat die Dakar-motortydren wat in 2008 na 
Suid-Amerika verskuif is, ook na hierdie 
deel van Afrika gaan terugkeer.

Dit gaan jammer wees as ons nie meer 
die deelnemende fietsryers aan die Tour 
d’Afrique in Kaapstad sal kan verwelkom 
nie. So ’n verwikkeling sal as verdere 
waarskuwing kan dien aan ons eie land 
se toerismebedryf.
) Lees meer oor . . . die Tour d’Afrique en 
ander fietstoere oor die hele wêreld wat 
jy kan aandurf met die hulp van ’n on-
dersteuningspan op die webtuiste tdaglo-
balcycling.com. Lees ook op Leana Nie-
mand se webtuiste (www.leananie-
mand.org.za) hoe sy meer as 155 000 km 
deur 83 lande getrap het nadat sy in 2005 
begin het met haar deelname aan die 
Tour d’Afrique.

Vroegoggend by die piramides van Kaïro. Dit is hier waar jou fietstoer van vier maande na Kaapstad begin. Foto: TOUR D’AFRIQUE

Bo: Wyd en verlate in die woestyn. Só het een van die 
oornagplekke in Soedan gelyk.      Foto: TOUR D’AFRIQUE

Die Stellenbosser Craig Tingle op die 
ewenaar in Kenia. In dié land ry jy 
heelpad teerpad. 
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Steph Barker van Johannesburg by 
Melkbos met Tafelberg in sig. Sy 
het vier maande van Egipte tot 
hier met haar fiets gery. 
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Craig Tingle het onlangs die 
tweede keer die Tour 
d’Afrique-toer van Kaïro na 
Kaapstad voltooi, terwyl 
Steph Barker van 
Johannesburg haar debuut 
gemaak het. Eben Human 
het met hulle gesels oor hul 
ervaringe.  

4 maande op fiets van Kaïro na Kaap
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