
6 Rapport Beleef 21 Mei 2017

Net anderkant die Vaalrivier by
Barkley-Wes, sowat 55 km
noordwes van Kimberley,
waar meer as tien verskillen-
de soorte gras die wild in top-

kondisie hou, het die veearts dr. Johan 
Kriek sowat 26 jaar gelede ’n plaas gekoop 
waarop hy skaars wildspesies kon teel.

Dis kameeldoringsavanna-wêreld hier-
die. Salig gemaak en gelaat staan. Ná die 
somerreën wat die groot droogte gebreek 
het, staan die knietjiesgras weer knie-
hoogte soos dit hoort. Die veld is oortrek 
met rooigras, vingergras, bloubuffelsgras, 
krulblaar en witsteekgras en die dons gooi 
goue lig oor die veld as die son dit reg 
vang. 

Wildvang  in  Malawi
Om sy eie plaas te kon hê, was Johan se 
droom. Teen 1991 het hy reeds honderde 
stuks skaars wild uit Zimbabwe en Malawi 
na Suid-Afrika gebring. 

In Afrika in die middel- en laat 1980’s 
was hy ’n baanbreker met ’n pylgeweer 
om die diere te verdoof. Hy’t die kuns be-
meester om die diere in gemak te vervoer, 
hul koppe regop gehou om die asemha-
lingskanale oop te hou, en om papierwerk 
deurgevoer te kry in gebiede waar gewa-
pende konflik woed. 

Dit alles met sy vrou, Daleen, en drie 
kinders ( Johann, Jacques en Heleen) aan 
sy sy. Keer op keer is die Kriek-gesin op ’n 
wildvang-ekspedisie Malawi toe. 

“Malligheid!” sê hy vandag as ’n mens 
hom oor dié tyd uitvra. “Maar ’n mens 
weet nie jy is mal as jy jonk is nie.” 

Die opbrengs van die 1991-ekspedisie, 
toe hy 95 bastergemsbokke en 65 swart-
witpense ingevoer en verkoop het, het 
hom in staat gestel om dié eertydse bees-
plaas te koop. Hy het 25 van elke spesie 
oorgehou en sy plaas Mattanu genoem. 
Dit is Hebreeus en beteken “geskenk van 
bo”.

“Die ouens wat destyds die bokke voor
die tyd gekoop en betaal het, het die 
meeste van die diere in die bomas op Pie-
tersburg kom kies,” vertel Jacques, wat 
ons groep van vyf op ’n wildkykrit neem. 

“Toe kies hulle natuurlik al die jong, 
mooiste diere en los my pa met al die ou 
koeie. Die meeste van die ou diere was 
dragtig, so gelukkig kon hy sy trop byna 
verdubbel in ’n baie kort tyd.”

Toe Johan in 1980 van Zimbabwe in die
Noord-Kaap aankom, het hy geweet die 
gebied is besonders. 

“Hier was ’n veearts nodig, maar toe ek
hier kom, en ek sien blesbokke, spring-
bokke en koedoes langs die pad, toe besef 
ek: ‘Jô! Dis ’n natuurlike area.’ Jy moet al-
tyd kyk waar wild natuurlik floreer. En 
hier floreer hulle. Dis ’n gesonde wêreld 
dié,” vertel hy. 

“Ons het ’n strawwe somer, dis wárm,
en baie koue winters, minus ses grade, so 
dit maak die bosluispopulasie baie min-
der.” 

Saam met dr. Fred Potgieter het hy die
protokol geskryf om siektevrye buffels te 
teel. Hy was die eerste private wildboer 
wat toestemming ontvang het om met 
buffels te teel.

Niemand  kom  vra:  ‘Is  alles  nog  reg?’  nie 
Sedert 2006 is die Mattanu-wildreservaat 
ook ’n bekroonde bestemming vir toeris-
te, maar met een duidelike verskil: Dis nie 
jou gewone lodge wat basies fênsie kos en 
wildkykritte bied nie. 

By Mattanu stap jy in op ’n werkende 
familieplaas. En soos plaasmense nou 
maar is, laat hulle jou plat op die aarde 
tuis voel wanneer jy jou eerste voet op die 
werf sit. Maar die werk gaan aan, en jou 

eerste taak is om die sjef Lass Tauzeni se 
biltong-souttert op die proef te stel. 

Getrou aan ’n plaas is dit self-opskep 
hier. Niemand “bedien” jou en kom kort-

kort vra: “Is alles nog reg?” nie; niemand 
kom karring aan jou nie. En tog word al 
die klein dingetjies gedoen wat die lodge 
sy vier sterre gee.

Die uitgebreide Kriekfamilie het ’n hand
op elke hefboom van die werksaamhede. 

Johan is steeds elke dag betrokke by die
bestuur van die wild. Dit sluit in om die 
diere in die regte kampe te kry, hul voe-
ding te monitor en seker te maak die rub-
beromhulsels wat om die bokhorings ge-
trek word, sit nog stewig. 

Sonder dié stukke tuinslang is die kans
groot dat die bulle mekaar gaan seermaak 
as hulle kopspeel, of ’n stuk van ’n horing 
iewers kan verloor. 

’n Swartwitpens of ’n gemsbok wat 2 cm
van ’n horing verloor het, is drasties min-
der werd op die veilingvloer. (Op die afge-
lope veiling van die Kriek Wildlife Group 
op 22 April was ’n hoogtepunt die swart-
witpenskoei, Wyes, wat vir R1,5 miljoen 
verkoop is.) 

Die Kriekkinders en hul gades werk 
almal op die plaas. Johann, die oudste 
seun, vlieg die helikopter; die middelkind 
Jacques is bemarker en veldgids, en He-
leen (nou Schoeman) hou ’n ogie oor die 
spa- en skoonheidbehandelings vir gaste. 

Die gasvryheidsbestuurders Anroe 
Steyn, Jandri du Plessis en Lisa van Wyk 

Rondrits

Die lekker ding daarvan om op ’n werkende plaas te kuier, is dat jy as 
besoeker nie die spilpunt van aandag is nie, skryf Eppie Strydom.

Noord-Kaap, 
ongekarring

Die  bastergemsbok  met  sy  donkieore  is  geneties  nader  aan  ’n  swartwitpens  as  aan  ’n 
gemsbok.

Gaste  geniet 
skemerkelkies 
tydens  ’n  ont
spanne  wild

kykrit. 
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sien na die gaste om, maar help ook diere 
versorg en wild tel. Die warmhartige 
Noord-Kaap met sy uitgestrekte arms is 
presies waar hulle wil wees.

Lisa vertel die oudste Kriek-kleinkind, 
Miné (7), is haar oupa se kind uitgeknip. 
Sy het dié dogtertjie op ’n keer in die 
kombuis gekry, besig om ’n Koi-vis te dis-
sekteer. As daar bok geslag word, is sy by 
om te sien hoe die binnekant lyk en hoe al
die organe werk. 

“As sy binne-in die bok kan klim, sal sy
gelukkig wees,” vertel Lisa. 

’n Spesiale bederf is ’n intieme aandete
onder die kameeldoringbome, in die 
gloed van ’n paar lanterns. Die heerlikste 
boerekos staan in opskepbakke op die 
vuur, en weer is dit selfhelp. Ons lag uit-
bundig ná die helikopterrit oor die plaas 

en kuier luilekker oor die driegangmaal-
tyd. Wanneer ons uiteindelik na die lodge 
terugstap, voel dit of ons ure lank weg 
was. Al die sterre skyn.

Blink  pelse
Die diere vertolk natuurlik die hoofrol in 
hierdie produksie. Die blinkste swartwit-
pense, bastergemsbokke, Livingstone-elan-
de, koedoes, tsessebes en buffels wei op 
die savanna. Hier is sowat 700 stuks wild 
en meer as 30 spesies op Mattanu.

Gras is nie die enigste rede waarom die
Krieks se bokke se pelse so blink nie. Om-
dat hulle teeldiere is, kry hulle bykomen-
de pilletjies, inspuitings en ’n sproei on-
der die stert – enigiets wat die siektes en 
die goggas weghou. Dis die Top Billing van 
diere dié, die Olimpiese atlete van bok-
soorte. Dis ongeskonde velle en horings 
waar jy kyk. Hier gaan alles oor gene en 
versorging. 

Die wildkykrit is ook anders. Hier is 
geen ander bostrokkies wat besigtigings 
oor tweerigtingradio’s inroep nie. 

Op hierdie plaas is daar ook net een van
die Groot Vyf: die buffel. Toegegee, dit is 
die buffel-adel van Suider-Afrika. Maar 
omdat daar geen druk is om die Groot Vyf 
te sien nie, is die ritte buitengewoon ont-
spanne. In die laatmiddagson is die grasse 
die kleur van ’n leeu. ’n Paar bastergems-
bokke staan nuuskierig nader wanneer 
ons stilhou. Daar is twee spesies: die Wes-
Afrikaanse en Suider-Afrikaanse baster-
gemsbok. Die Wes-Afrikaanse een is nie 
aangepas vir Suid-Afrika nie en dus meer 
vatbaar vir siektes, sê hy.

Jacques vertel ons dat swartwitpense en
bastergemsbokke ook al gepaar het in 
Afrika. Iemand het vir hom ’n foto gestuur 
van ’n swartwitpens se kallers. Hy het bas-
ter se kind aan sy ore herken: Bastergems-
bokke het die oulikste donkie-ore.

Blik  van  bo
Die hoogtepunt van ’n naweek op Matta-
nu is ’n rit in die helikopter om spogwild 
van bo af te bewonder, of om te beleef 

hoe Johan die bokke wat versorg moet 
word, met die pylgeweer verdoof. 

Johann jr. maak seker ons is almal vas-
gegordel voordat hy die Robinson R44-he-
likopter laat opstyg. 

“Vlieg is duur, maar as jy betaal kan 
word om te vlieg, is dit ideaal,” lag hy. Die 
panoramiese besigtigingsrit is heelwat kal-
mer as die volgende oggend se wilde ge-
swenk en gedraai agter galoppende bokke 
aan, terwyl Johan halfpad uit die helikop-
ter staan om ’n paar rooibokke te verdoof. 

Die oomblik wat my seker die langste 
sal bybly, is die kans om self ’n rooibok ’n 
inspuiting in die boud te gee. Terwyl die 
bokke verdoof is, word hulle blitsig behan-

del met medisyne uit die veearts se tas. 
Dis amper asof die bok in die kuipe inge-
trek het om bande te ruil. 

As alles gedoen is, maak die laaste in-
spuiting die bok weer wakker. En ’n paar 
sekondes nadat ek die buisie leeggespuit 
het, begin die rooibok-ooi se swaar kop 
heen en weer val, haar oë begin ’n bietjie 
fokus, sy kom stadig op haar voete, en 
dan gee sy vet, oor die bultjie.

“Mmm,” sê een van die gaste, “kan ek 
’n paar van daardie inspuitings saamneem 
kantoor toe? Ek het ’n paar werknemers 
wat kan doen met ’n hupstootjie.”

) Eppie  se  koste  is  gedra  deur  die  Mat
tanuwildreservaat  en  SA  Express.

Anroe  gee  ’n  inspuiting  aan  vir  dr.  Johan.

Die  tafel  is  gedek  vir  ’n  besonderse  aand
ete  in  die  bos.

Vlugte en verblyf
Kom vinnig daar met SA Express: Dié 
lugdiens bied daaglikse retoervlugte van 
Johannesburg na Kimberley wat net meer 
as ’n uur duur. Retoerkaartjies kos sowat 
R1 895 . 
Van Kaapstad na Kimberley kos die 
daaglikse retoervlugte sowat R2 046 en ’n 
vlug duur 1 uur en 35 minute.
Vir meer inligting, besoek www.flyexpress. 
aero. 

Verskeie verblyfopsies is beskikbaar 
by Mattanu. 
) Alles ingesluit:
Dié opsies sluit twee wildkykritte, aandete 
en ontbyt, koeldrank en vonkelwyn in die 
minikroeg en ’n borrelbad op die dek in.
Luukse tente – R1 790 per persoon wat 
deel per nag.
Grasdaksuite of houthut (albei met 
slaapplek vir vier volwassenes) – R3 600 
vir die eerste twee mense en R700 per 
persoon vir die ander slaapkamer.
) Selfsorg:
Dié opsies in die grasdaksuite of houthut 
kos R2 300 vir die eerste twee mense en 
R400 per persoon vir die ander slaapka
mer. Wildritte kan vooraf bespreek word 
teen R200 per persoon, aandete teen 
R200 per persoon en ontbyt teen R100 per
persoon.

Aktiwiteite 
Helikoptervlugte om wild te vang kos 
R6 500 per uur. Twee gaste kan saam
vlieg. Die twee moet saam nie meer as 
255 kg weeg nie. Wildkykritte op ’n 
vierwielmotorfiets kos R350 per persoon. 
Vir meer inligting, besoek www.mattanu. 
com.

Met  ’n  pylgeweer  en  verdowingsmiddels  in 
die  helikopter  is  dr.  Johan  reg  vir  die  og
gend  se  werk. 

Hy  maak  gereed  om  ’n  rooibok  in  te  spuit.

Die  rooibokram,  wat  ’n  stukkie  tuinslang  om  sy  horings  gekry  het,  kom  eerste  by  ná  die 
verdowing.  Die  ooi  is  nog  ’n  bietjie  bedwelm.


