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een bergbeklimmer die bush ranger wordt in Zuid-afrika. Voor Rex Snelder is het 
een logische stap in zijn zoektocht naar avontuur. ‘het leven is veel te kort en de 
dagen waarop niets gebeurt, vergeet je. daarom wil ik elke dag iets meemaken.’ 

‘ Elke dag  
is een nieuw 
avontuur’

luipaarden spotten 

tijdens een game drive.
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 Het zit ’m nog steeds dwars. Die dag in mei 
2004 waarop hij er net niet in slaagde de 
top van de Mount Everest te bereiken. ‘Mijn 
handen en voeten waren bevroren, het 
was te gevaarlijk om verder te gaan. En ik 

hoefde nog maar driehonderd meter... Ik zou best nog eens 
een poging willen wagen, maar die tijd ligt nu achter me. 
Ik heb zoveel bergen beklommen dat ik op een gegeven 
moment toe was aan iets nieuws. Mijn vrouw Natascha is, 
net als ik, ook een groot natuurliefhebber en samen wilden 
we een onderneming beginnen. Het Afrikaanse continent 
trok ons enorm, we hadden er al gereisd en alles is er groot 
en indrukwekkend. Uiteindelijk kochten we een lodge in de 
Zuid-Afrikaanse bush en in 2006 zijn we geëmigreerd. We 
wonen daar behoorlijk afgelegen, voor boodschappen moe-
ten we 135 kilometer rijden. Maar om ons huis lopen wel 

olifanten, giraffes, zebra’s, koedoes, noem maar op. Een heel 
ander gebied dan de toeristische wijn- en tuinroutes langs 
de kust. Voor ons was dat niet avontuurlijk genoeg. Nee, hier 
vind je het echte Afrika.’

G e zo n d  v e r s ta n d

Pas toen Rex en Natascha in Afrika kwamen wonen, begon-
nen ze met de opleiding tot bush ranger. Daar zijn ze vrij snel 
voor geslaagd. ‘Eerlijk gezegd namen we meteen al gasten 

‘ Elke dag  
is een nieuw 
avontuur’

genieten bij 

een kampvuur.

‘afrika is  

in ons bloed 

gaan zitten.’
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De passie van...

mee op safari. In Afrika is het dan ook allemaal niet zo  
strak geregeld als in Nederland, dus we hebben de grenzen 
wel een beetje opgezocht. Natuurlijk moet je kennis hebben 
van voertuigonderhoud, van dieren, planten en insecten.  
Er leven hier zo’n zeshonderd vogelsoorten, daarvan moet  
je tachtig procent kunnen herkennen. Maar je kunt lang  
niet alles leren in een opleiding. Wat je nodig hebt, is  
vooral gezond verstand en boerenslimheid om ter plekke 
problemen op te kunnen lossen. Toen een keer een  
bal dadige olifant met Natascha’s jeep begon te spelen, was  
ze zo slim om kalm te blijven en de motor af te zetten.  
Met zijn slagtanden door het raam drukte de olifant de auto 
een meter of acht naar achteren. Had Natascha de jeep niet ‘Ik lééf buiten.’

langzaam en bijna  

geruisloos loopt een  

kudde olifanten voorbij.
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veertig graden wil ik alleen maar bij de airco zitten. Ge-
lukkig gaan we in die periode naar Nederland om nieuwe 
gasten te werven op onder meer de Vakantiebeurs. Daarbij 
is het een goed moment om familie, vrienden en kennissen 
te bezoeken. Want dat vind ik misschien wel de grootste uit-
daging van ons leven in Afrika: het gemis van mensen die je 
dierbaar zijn. Het dokteren aan de paarden, de game drives 
en het contact met gevaarlijk wild heb ik eigenlijk nooit als 
een zware uitdaging gezien. Natuurlijk ben ik mezelf wel 
een aantal keer tegengekomen. Vanaf zes uur ’s ochtends 
tot een uur of tien ’s avonds ben je in de weer. Ook al voelt 
het niet als werken, het zijn toch lange dagen. Als je dat een 
aantal maanden, zeven dagen per week, doet, bereikt zelfs 
mijn conditie een limiet. Heb ik spijt? Welnee, integendeel! 
Afrika is in mijn bloed gaan zitten. Ik ben hier de hele dag 
buiten, ik lééf buiten. En geen dag is hetzelfde, je maakt 
hier zoveel mee. Sinds een jaar ben ik bush pilot en vlieg ik 
in kleine toestellen, zoals een Cessna. Als we gasten met de 
auto ophalen, zijn we een dag bezig. Vliegen scheelt enorm 
in tijd. En wild spotten vanuit de lucht is een geweldige 
ervaring, je ziet zo veel meer dan vanaf de grond. Bovendien 
vind ik het prachtig om hoog te vliegen en van het uitzicht 
te genieten. Ik zie dan ook wel een parallel in vliegen en 
bergbeklimmen.’  

in zijn vrij gezet, dan had hij hem wellicht omgerold.’  
Rex beleeft elke dag wel een avontuur, het ene nog span-
nender dan het andere. ‘Mijn vader heeft eens een avond 
televisiegekeken op een stoel waaronder een zeer gevaar-
lijke pofadder bleek te liggen. Die wisten we met een bezem 
de deur uit te schuiven. Want als het niet hoeft, maken we 
liever geen dieren dood. Soms ontkom je daar helaas niet 
aan. Gisteren was bijvoorbeeld een emotionele dag.  
We hebben zelf een stuk of tien paarden en een daarvan 
was zo ernstig gewond geraakt dat we hem moesten laten 
inslapen. En voordat er dan een dierenarts in de buurt is... 
We moesten het dus zelf doen. Dat is best heftig. Maar zelfs 
deze negatieve ervaring maakte de dag waardevol, omdat 
het een dag is die je bijblijft.’

v l i e G e n  e n  G e n i e t e n

De bergbeklimmer in Rex heeft het niet altijd gemakkelijk 
in de Afrikaanse zomers. ‘Ik houd van de kou. Boven de 

Het échte Afrika

In het noorden van Zuid-Afrika, dicht bij de grens van Bots-

wana en ver weg van het massatoerisme, ligt ZaZoe. In deze 

kleinschalige lodge van Rex en Natascha Snelder kunnen 

hooguit achttien personen tegelijk verblijven, dus je gaat altijd 

op avontuur in kleine groepen. Bijvoorbeeld op safari onder be-

geleiding in een Landrover Defender door diverse wildparken, 

maar je kunt ook diverse sportieve activiteiten ondernemen en 

workshops volgen over fotografie, eco-awareness en outdoor 

cooking. Zin om in Botswana, Zimbabwe en Zuid-Afrika op sa-

fari te gaan? ZaZoe maakt prachtvakanties op maat. Kijk voor 

meer info op www.zazoetravel.com

l e z e r s a a n b i e d i n G

Boek voor 1 januari 2013 voor minimaal vier 

personen een maatwerkreis, 4x4 safari, foto-

grafieworkshop of veldgidsopleiding van een week of langer, 

en je ontvangt 10% korting op de prijs.

Rex tijdens zijn 

everestexpeditie.

V.l.n.r. Wilco 

van Rooijen, 

Ron doorakkers 

(bever) en  

Rex Snelder.


