
4 Aktueel  Die Burger Donderdag  9  Maart  2017

Oos-Kaap: 3 Dae
Reisigersgids

Getye in
Algoabaai

Son en Maan

Reënvalsyfers
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Vandag se weervoorspeller:
Markus Geldenhuys van die

Port Elizabeth-weerkantoor

Donderdag, 9 Maart 2017
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Reënval  vir  die  24  uur  tot  8  vm.  gister:

OOSKAAP:  Dohne  en 
OosLonden  beide  2 mm.

HOOGWATER
Vandag  01:52  en  14:09

Môre  02:36  en  14:51

LAAGWATER
Vandag 08:05 en 20:25

Môre  08:45  en  21:00

SONSOPKOMS
Vandag  06:12
Môre  06:13
SONSONDERGANG
Vandag  18:43
Môre  18:41
MAANSOPKOMS
Vandag  16:48
Môre  17:31
MAANSONDERGANG
Vandag  02:47
Môre  03:43

28 Mrt 3  Apr

12  Mrt 20  Mrt

SUIDERAFRIKA
Bloemfontein 15°/30° N5
Kimberley 16°/35° SO10
Upington 20°/39° SO20
Kaapstad 21°/30° SO50
Durban 20°/24° SSW30
Pretoria 16°/32° OSO20
Johannesburg 14°/30° OSO20
Polokwane 16°/30° OSO20
Richardsbaai 21°/25° S50
Walvisbaai 19°/26° WNW25
Windhoek 15°/28° O30

BUITELAND
Amsterdam Nederland 1°/11°
Auckland NieuSeeland 19°/23°
Beijing China 1°/11°
Berlyn Duitsland 4°/11°
Kaïro Egipte 15°/29°
Doebai VAE 18°/28°
Londen Brittanje 7°/15°
New  York Amerika 3°/13°
Singapoer Singapoer 23°/32°
Sydney Australië 18°/22°
Toronto Kanada 4°/3°

WIND
DORP VR SA SO MÔRE
Port  Elizabeth 15°/25° 16°/30° 15°/25° O40
Plettenberg 15°/27° 18°/32° 15°/22° O30
Port  Alfred 16°/23° 17°/27° 17°/24° O40
OosLonden 15°/22° 16°/25° 17°/25° O30
Port  St.  Johns 17°/21° 17°/24° 20°/27° OSO20
Joubertina 12°/27° 14°/34° 12°/24° O30
GraaffReinet 10°/28° 15°/34° 13°/28° O10
Grahamstad 11°/24° 12°/30° 12°/25° O30
Bhisho 12°/24° 12°/30° 13°/26° O30
Fort  Beaufort 11°/27° 12°/35° 13°/29° O30
Mthatha 12°/21° 11°/27° 15°/29° OSO10
Cradock 9°/27° 13°/34° 12°/30° O10
Queenstown 11°/23° 12°/32° 14°/29° O10

CaraLee  Dorfling

Vanjaar se eerste moordvisse 
is Dinsdagmiddag in Algoabaai 
in die Oos-Kaap waargeneem.

Rainer Schimpf, duiker, ma-
riene videograaf en eienaar 
van die duikonderneming Ex-
pert Tours, het Dinsdag sowat 
30 km suidwes van die Kaap 
Recife-vuurtoring in die see by 
Port Elizabeth ’n skool van on-
geveer 1 000 dolfyne haastig 
sien swem en geweet iets gro-
ter is kort op hul spoor.

“Ek kon sommer sien dié is
nie dolfyne wat vir die pret so 
vinnig swem nie,” sê Schimpf.

Sekondes ná die skool dolfy-
ne verby Schimpf se boot is, 
het ’n yslike swart-en-wit 
moordvis sy verskyning ge-
maak. 

“Nes ek vermoed het. Die 
moordvisse, ’n groep van vyf, 
was besig om die skool dolfyne 
te jag.”

Schimpf en sy vrou, Silke, 
doen reeds die afgelope nege 
jaar navorsing oor die migra-
sie van moordvisse aan die 
Oos-Kaapse kus en spesifiek 

deur Algoabaai.
“Uit die navorsing is dit dui-

delik dat die moordvisse gedu-
rende of kort voor die groot 
sardienloop in Algoabaai se 
water te sien is. Ons het vasge-
stel dat die moordvisse agter 
die dolfyne aan trek. Geduren-
de die sardienloop trek die dol-
fyne saam na waar die sar-
diensamekolkings is en die 
moordvisse volg dan om die 

dolfyne hul prooi te maak.” 
Schimpf meen die navorsing

is Dinsdagmiddag weer beves-
tig toe die groep moordvisse 
twee dolfyne etlike meter van 
sy boot af suksesvol gejag het. 

Die gestremde moordvis wat
Schimpf in 2013 vir die eerste 
keer in Algoabaai as jong 
moordvis op film vasgelê het, 
was Dinsdag weer tussen die 
groep te sien. 

“Ek kon dit amper nie glo 
nie, maar die gestremde 
moordvis het die groep moord-
visse op die jagtog van die dol-
fyne gelei.”

Schimpf sê toe hy die ge-
stremde moordvis, wat sonder 
’n rugvin en regterborsvin is, 
vier jaar gelede gesien het, 
was dit tussen 2,5 m en 3 m 
lank. Dinsdag was die moord-
vis bykans 6 m lank. 

“Die moordvis is nou net so
’n bietjie langer as die boot.”

Kort ná die jagtog het 
Schimpf, wat al self in die 
nuus was toe hy met ’n onder-
waterverfilmingsessie so byna 
in ’n walvis se bek beland het, 
die kans gewaag om saam met 
die moordvisse te duik.

“Die groot groep sardiens is
tans in Gansbaai te sien, maar 
hier in Algoabaai sorg die 
masbankers en ansjovis reeds 
vir onderwateraksie soortgelyk 
aan die sardienloop.” 

Hy sê die weer is ideaal om
die sig onder water tot min-
stens 30 m te verleng – wat dié 
skouspel vir enige natuurfoto-
graaf ’n hoogtepunt maak. 

Dié  gestremde  moordvis,  wat  sonder  ’n  rugvin  en  regter  borsvin  is, 
blyk  die  leier  van  ’n  groep  moordvisse  in  Algoabaai  te  wees. 

Foto:  RAINER  SCHIMPF

Een  van  die  moordvisse  maak  Dinsdagmiddag  jag  op  ’n  dolfyn  wat  in  Algoabaai  te  sien  was.   
Foto:  JOHANNES  MÜHLFELD

Moordvisse jag dolfyne by Algoa
Odette  Parfitt

Wanneer Earl Swartz deur die 
strate van Port Elizabeth se 
noordelike woongebiede stap, 
drentel kinders agterna asof hy 
die rottevanger van Hamelin is 
– maar dit is sy kletsrym-kwink-
slae wat hulle lok eerder as ’n 
fluit.

Hier word Swartz (28), beter 
bekend as die bekroonde klets-
rymer Early B, soos ’n held ver-
welkom. 

“Gaan jy vir ons rap?” roep 
die kinders na hom. Hy stem in 
en oomblikke later hang hulle 
aan sy lippe terwyl hy teen ’n 
asemrowende tempo Afrikaanse 
woorde uitryg.

Dit is dié talent wat hy al ne-
ge jaar lank slyp wat hom pas ’n 
benoeming vir die Ghoema-pry-
se se nuwe hiphop-kategorie be-
sorg het.

“Twee van my liedjies is be-
noem en dit is geskiedenis wat 
gemaak word,” vertel ’n uitbun-
dige Swartz oor dié benoeming. 
“Ek voel gevaarlik!”

Dan vertel hy van die rym-
kletsgogga wat hom jare gelede 
gebyt het. “Aan die begin was 
dit moeilik, want ek wou mos 
vinnig rym,” vertel Swartz. “Ek 
was eers in ’n groep van drie 
ouens, maar oor die jare het elk-
een sy eie paadjie gekies. Mu-
siek was steeds vir my ’n passie, 

so ek het besluit om ’n sololoop-
baan te bou.”

Dié keuse het vrugte afge-
werp, met Swartz wat benoem is 
vir ’n Kanna-prys ná verlede 
jaar se optrede by die KKNK en 
sy eerste musiekvideo wat 
100 000 keer gekyk is in die eer-
ste maand op YouTube. 

Boonop behartig Swartz, wat
onafhanklik van ’n platemaat-
skappy musiek maak, die regie 
van sy eie musiekvideos. 

“Ek het ’n kursus in rolprent-

vervaardiging voltooi vir dié 
doel en ek betrek graag mense 
van Port Elizabeth in die proses. 
Baie van die ouens hier dink 
nie hulle het veel van ’n toe-
koms nie, maar ek werk hard en
gebruik wat ek het om vir hulle 
te wys dit maak nie saak waar 
jy vandaan kom nie.”

Hy is baie trots op sy stad en
Bloemendal, waar hy grootge-
word het en steeds bly. 

“Ek sê altyd in my optredes 
ek is van die Dal af, en ek voel 
dat ek Bloemendal verteenwoor-
dig in alles wat ek doen. Ons 
woon werklik in die Vriendelike 
Stad, en ek is mal oor die Afri-
kaans wat ons hier gebruik.

“Ek verkies ook om in Afri-
kaans op te tree, want ek kan 
myself beter uitdruk en sê wat 
ek voel. Dit neem tien sinne in 
Engels om iets te verwoord wat 
jy in Afrikaans in een sin kan 
sê.”

GHOEMABENOEMING VIR BAAIENAAR

Hy voel heel 
gevaarlik,   
sê Early B
‘Ek is mal 
oor die 
Afrikaans 
in PE’

In  die  noordelike  woongebiede  van  Port  Elizabeth  word  Early  B  en  sy 
kletsrym  wyd  verwelkom.  Foto:  WERNER  HILLS

‘‘Dit  neem  tien  sinne  in 
Engels  om  iets  te 
verwoord  wat  jy  in 
Afrikaans  in  een  sin 
kan  sê.

Roslyn  Baatjies

Om toeganklikheid vir alle be-
soekers aan en inwoners van 
die Nelson Mandelabaai-metro 
te verseker, sal by die metro-
raad aanbeveel word dat toer-
gidse gebaretaal leer.

Andrew Whitfield, burge-
meesterskomiteelid vir ekono-
miese ontwikkeling, toerisme 
en landbou, het gister op ’n 
burgemeesterskomiteevergade-
ring aanbeveel dat R36 000 vir 
’n toergids-ondersteuningspro-
gram goedgekeur word.

Dié bedrag sal help dat tien

toergidse gebaretaal leer.
Whitfield het ook aanbeveel

dat R26 000 goedgekeur word 
vir bykomende opleiding van 
toergidse in die Colchester-om-
gewing.

“Die Colchester-gemeenskap
ly onder werkloosheid en ver-
wante maatskaplike euwels. 
Die gemeenskap is naby die 
Addo-olifant Nasionale Park 
geleë en kan geleenthede vir 
gidse bied,” het hy bygevoeg.

Volgens hom gaan die muni-
sipaliteit saam met die Oos-
Kaapse Parke-en-toerisme-
agentskap werk met die oplei-

ding in gebaretaal.
Die tien toergidse vir die ge-

baretaal-opleiding en die vier 

uit die Colchester-gemeenskap 
is reeds geïdentifiseer.

Ses uit die tien kom uit 
voorheen benadeelde gemeen-
skappe

Toergidse gaan nou ook gebaretaal leer 

Andrew  Whitfield

‘‘Ses  van  die  tien 
gidse  kom  uit 
voorheen  benadeelde 
gemeenskappe.

Roslyn  Baatjies

Danksy ’n finansiële bydrae 
van meer as R10 miljoen is die 
Nelson Mandelabaai-metro ’n 
tree nader daaraan om ’n afde-
ling in die burgemeester se 
kantoor te stig wat jongmense 
gaan help om werk te soek soos 
wat Athol Trollip, burgemees-
ter, laasjaar in sy inhuldigings-
toespraak belowe het.

Andrew Whitfield, burge-
meesterskomiteelid vir ekono-
miese ontwikkeling, toerisme 
en landbou, het gister op ’n 
burgemeesterskomiteevergade-
ring gesê die munisipaliteit het 
die dienste van Harambee, ’n 
organisasie sonder winsbejag, 

verkry om die afdeling te be-
stuur.

“Harambee help met werkge-
leenthede vir jong mense. Hulle 
sorg dat werkgewers op soek 
na intreevlakwerknemers met 
jong werksoekers in verbinding 
tree.

“Die organisasie se oogmerk
is om kandidate te werf waar 
bestaande korporatiewe net-
werke hulle nie bereik nie. 

“Harambee evalueer die kan-
didate se vaardighede en soek 
vir hulle poste waarin hulle 
waarskynlik suksesvol sal 
wees,” sê Whitfield.

Volgens hom beloop die pro-
jekkoste sowat R9,9 miljoen oor 
’n driejaartydperk waarvan die 

munisipaliteit en Harambee elk 
R4 miljoen sal bydra en die pri-
vate sektor R1,99 miljoen om 
die projek te steun.

Whitfield sê Harambee sal 
die program in twee fases in 
werking stel.

Die ontwerpfase sal van Ja-
nuarie tot Junie 2017 strek, 
waarna die eerste fase van Ju-
lie 2017 tot Junie 2018 sal strek. 

Volgens hom wil hulle in dié
tydperk 10 000 jongmense be-
reik en 2 000 werkgeleenthede 
skep.

Die ondertekening van ’n 
ooreenkoms tussen die munisi-
paliteit en Harambee is onder-
hewig aan goedkeuring deur 
die metroraad.

PE kom in rat en help jongmense werk soek


