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NOG ’N PROTEA IN SOP

Krieketraad
sê Tsotsobe
het geknoei
George Germishuys

Twee van Early B se liedjies is benoem in die Ghoemapryse se hiphopkategorie wat vanjaar vir die eerste keer deel van dié toekennings uitgemaak
het.
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‘Ghoema is vir almal wat hiphop in SA’
Odette Parfitt
Hy het geskiedenis gemaak
deur die eerste wenner van ’n
Ghoema-prys vir hiphop te
word, maar volgens die rapper
Early B behoort dié blinknuwe
prys aan al die hiphop-kunstenaars van die land.
“Met dié prys wys ons dat
daar hoop is vir hiphop in die
land,” sê Early B, oftewel Earl
Swartz (28), kort nadat hy na
Port Elizabeth, sy tuisstad, teruggekeer het.
Hy is Sondagaand in Kaapstad met die Ghoema-prys vir

die beste hiphop-liedjie bekroon.
Twee van sy liedjies, “Bene
lam” en “Cerebellum”, is in
dié kategorie benoem, met
eersgenoemde wat hom die
prys besorg het.
“Toe ek benoem is, het ek gesê ek voel gevaarlik, maar nou
is ek gevaarlik,” skerts hy.
“Dit voel nog onwerklik, maar
dit is ’n ongelooflike gevoel.”
Eintlik was dit vir hom ’n
groot skok, sê hy. “Die ander
benoemdes – Hemelbesem, Jerome Rex en Linkris – is gesoute kunstenaars en hul

woorde dra krag. Voor die tyd
het ons aan mekaar gesê dat
ons elkeen reeds gewen het,
net omdat die oog nou op ons
is. Toe kondig hulle die wenliedjie aan. Ek het verwag hulle gaan eers die kunstenaar
noem, so ek het gewag. Eers
toe ’n vriend langs my opspring, het ek besef dit is my
liedjie.”
Hy was so deurmekaar dat
hy skoon vergeet het wat hy
wou sê, lag hy. “Nou weet ek
hoekom mense toesprake neerskryf. Ek wou my suster Rochelle, wat my bestuurder is,

en die res van die span bedank, maar moes dit later voor
my optrede doen.
“Die boodskap wat ek eintlik
wou deel – en wat ek nou wil
oordra – is dat ons mense eerder na pryse soos dié moet
reik as na messe of vuurwapens.”
Dit is juis Early B se plan,
want hy wil nou ook ander
pryse by sy Ghoema voeg. “Ek
kom nie terug met die prys en
’n groot kop nie. Dis nou terug
na die tekenbord. Ek wil aanhou doen wat ek doen en streef
om dit selfs beter te doen.”

Franja ‘oorweldig’ deur twee Ghoemas
Simon Sonnekus

Juanitia du Plessis saam met haar dogter, Franja, wat Sondagaand
twee Ghoemaeerbewyse gewen het.
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Enkele ure nadat sy twee
Ghoema-eerbewyse gewen het,
neem Franja du Plessis nóg
liedjies op vir ’n album wat sy
in die nabye toekoms wil bekend stel.
Die 23-jarige sanger van Pretoria het Sondagaand weggestap met die eerbewys vir die
beste nuweling van die jaar,
asook die vrouekunstenaar
van die jaar vir haar debuutalbum, My verhaal.
“Dit voel steeds onwerklik.
Ek het met geen verwagtinge
gegaan nie, veral nie hierdie
twee kategorieë nie. Ek is gevra om deel te wees van die
optredes die aand, wat al klaar
’n groot eer is, maar dit was
oorweldigend toe hulle my
naam roep. Ek het begin huil,”
sê Du Plessis.
Franja, wat nog by haar sanger-ma, Juanita du Plessis,
woon, sê al het haar eerbewyse
nog nie ’n permanente plek in
hul huis gekry nie, sal dit binnekort ’n hoekie kry en saam
met haar ma se talle eerbewyse staan.
“Die twee eerbewyse staan
nog op die kombuistafel waar
ons dit Sondagaand nog as ’n
gesin saam gevier het met
sjampanje. My Ghoemas sal egter binnekort ’n permanente

plek kry tussen al die ander
eerbewyse.”
Sy sê al is haar ma ’n groot
naam in die Afrikaanse musiekbedryf, glo sy haar eie
stempel word stelselmatig op
die bedryf afgedruk.
“My ma is baie betrokke en
gee baie raad oor my musiek.
Sy was Sondagaand baie opgewonde saam met my oor my
eerbewyse en die harde werk
wat ek ingesit het.”
Al het Franja, Juanita en
haar ouer broer, Ruan, elkeen
hul onderskeie musiekloopbaan, bly die Du Plessis-gesin
heg en help mekaar dikwels
met verskeie aspekte.
“Ons familie is baie heg en
ons skryf baie keer liedjies
saam en gee mekaar raad. Ons
leer by mekaar, maar my ma,
wat ’n legende is in die bedryf,
respekteer ons om self te groei
en ons eie stempel af te druk,”
sê Franja.
Buiten die album wat voorlê,
hoop Du Plessis om vanjaar ’n
musiekvideo en enkelsnitte uit
te reik. Verder beplan sy ook
om te toer, veral Kaap toe
waar “die mense altyd gasvry
is”.
“Dit is altyd lekker om my
musiek by die mense wat dit
geniet, uit te kry. As hulle dit
geniet, geniet ek dit baie meer
op die verhoog.”

Dalton eers weer volgende maand in hof
Malherbe Nienaber
Die oud-Springbokhaker James
Dalton (44) sal volgende maand
weer in die hof verskyn terwyl
daar gewag word op ’n besluit
van die direkteur van openbare
vervolging (DOV) oor of hy die
saak sal laat vaar.
Dalton het gisteroggend vlugtig in die landdroshof in Kaapstad verskyn waar die saak tot
22 Mei uitgestel is.
Hy is in Februarie voorgekeer
en van aanranding, roekelose of
nalatige bestuur, crimen injuria
en verset teen inhegtenisne-

Die oudSpringbok James Dalton
(44) gister by die landdroshof in
Kaapstad.
ming aangekla.
Dit het gebeur toe ’n beweerde woordewisseling met polisielede uitgebreek het nadat Dalton daarvan beskuldig is dat hy

in ’n motorongeluk was en weggery het.
Die staat het gister aangedui
sy ondersoek is nog nie afgehandel nie en ’n besluit of die
saak laat vaar gaan word moet
nog bekend gemaak word.
Dalton se borgtog van R1 500
is verleng totdat hy weer in die
hof verskyn. Hy is aanvanklik
ook van intimidasie beskuldig
toe hy in hegtenis geneem is.
Soos by vorige hofverskynings is Dalton buite die hofsaal
gevra om foto’s met lede van die
publiek te neem en het hy geselsies in die gange aangeknoop.

By vorige hofverskynings het
hy aan die media gesê die argument met die polisie in Seepunt
in Februarie het “handuit geruk” toe hy buite ’n restaurant
genader is oor die ongeluk
waarin hy vermoedelik in iemand se motor vasgery het.
Later is hy na die polisiekantoor geneem en oor die naweek
daar aangehou.
Volgens Dalton was hy nie in
’n ongeluk betrokke nie en hy
het die media voorheen na sy
motor geneem om te wys daar
is geen tekens van skade weens
’n ongeluk nie.

Nog ’n Suid-Afrikaanse krieketspeler is gister van verskeie oortredings van Krieket Suid-Afrika (KSA) se gedragskode teen
korrupsie aangekla.
Lonwabo Tsotsobe, wat in
2012 die wêreld se voorste eendagbouler was, is egter nog nie
geskors nie.
Die aanklagte kom ná die
skorsings van verskeie ander
plaaslike krieketspelers wat
plaaslike krieketwedstryde probeer bekook het.
Gulam Bodi, Jean Symes,
Pumi Matshikwe, Ethy Mbhalati, Thami Tsolekile en Alviro
Petersen is reeds geskors weens
oortredings van die teenkorrupsiekode oor wedstryde in 2015 se
plaaslike T20-reeks.
Die aanklagte teen Tsotsobe
spruit uit ’n ondersoek wat
reeds in Oktober 2015 deur KSA
se teenkorrupsie-eenheid geloods is.
Tsotsobe (33), wat die Proteas
in 61 eendagwedstryde en vyf
toetse verteenwoordig het, is
van die volgende aangekla:

Lonwabo Tsotsobe
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) ’n Poging om wedstryde in
die Ram Slam T20-reeks van
2015 te beknoei of andersins op
onbehoorlike wyse te beïnvloed;
) Die instemming om omkoopgeld te aanvaar om plaaslike
T20-wedstryde te beknoei of onbehoorlik te beïnvloed;
) Die versuim om ’n geskenk of
betaling aan te meld, terwyl die
speler moes geweet het die aanvaarding daarvan verbreek die
teenkorrupsiekode of is gehul in

omstandighede wat krieket in
oneer sal bring; en
) Die versuim om volle besonderhede, sonder onnodige vertraging, van enige uitnodigings
of toenaderings om ’n wedstryd
onbehoorlik te beïnvloed by
teenkorrupsie-owerhede aan te
meld.
Tsotsobe is nou ingevolge artikel 4.7 van KSA se teenkorrupsiekode voorlopig geskors en
mag nie speel, afrig of in enige
ander hoedanigheid by enige
wedstryd onder KSA se jurisdiksie betrokke wees nie.
KSA het onderneem om geen
verdere kommentaar oor die
aangeleentheid te lewer nie.
Die Burger het in Januarie
2016 vir die eerste keer berig dat
Bodi, voormalige Proteas eendagkrieket-aanvangskolwer, ondersoek word weens sy beweerde rol in pogings om plaaslike
wedstryde te beknoei.
Bodi is vir 15 jaar uit alle
krieket geskors, Tsolekile vir 12
jaar, Symes vir sewe jaar,
Matshikwe en Mbhalati vir tien
jaar en Alviro Petersen vir twee
jaar.

Afrikaanssprekendes kan hul mening só aanlyn lug
Duisende Afrikaanssprekendes het
reeds die laaste weke deelgeneem
aan die Groot Afrikaanse Meningsop
name en daar word nog daagliks nu
we versoeke ontvang van Afrikaanses
wat graag hul mening wil laat tel.
Met meer as 100 vrae oor onder
werpe wat strek van die politiek en
die ekonomie tot moedertaalonder
rig, beloof die Groot Afrikaanse Me
ningsopname om unieke insig te gee
in wat Afrikaanses dink oor hul le
wensomstandighede, hul toekoms en
hul plek in SuidAfrika. Dié opname is
’n inisiatief van Media24, die Dag
breek Trust en Afrikaans.com.
Belangstellendes kan dadelik ‘n
epos met hul IDnommer daarin

stuur aan inligting@forum24.com. Die
laaste van vier vraelyste verskyn van
dag op Forum24.com en al vier vrae
lyste gaan beskikbaar bly tot 3 Mei.
Een gelukkige deelnemer kan ’n
kontantprys van R5 000 wen.
Afrikaans.com se projekbestuurder,
Milanie Vosloo, glo dat die menings
opname Afrikaanssprekendes sal help
om mekaar beter te verstaan en ook
beter te leer ken. Sy sê: “Afri
kaans.com behoort aan die diverse
Afrikaanse gemeenskap en aan almal
wat lief is vir die taal. Daarom pro
beer ons om op verskillende vlakke in
voeling met die mark te bly om hul
behoeftes en verwagtinge te ver
staan en alle sprekers te laat deel in

die lekker en positiewe van die taal.”
Volgens die navorsingskundige
Laura Kaufman van Forum24, wat die
resultate gaan verwerk, groei die ge
tal deelnemers by die dag. Sy beskryf
die meningsopname as ’n seldsame
geleentheid vir Afrikaanse mense.
“Dit is ’n kans om jou stem dik te
maak oor enigiets van misdaad en
tegnologie tot vermaak en mediaver
bruik – en jy word vir jou deelname
beloon.”
Belangstellendes wat hul identi
teitsnommer na inligting@forum24.
co.za stuur, sal dan per epos uitge
nooi word om die vraelyste te vol
tooi. Hulle kom dan ook in aanmer
king vir die kontantprys van R5 000.

2017 ALGEMENE
WAARDASIE

2017 ALGEMENE WAARDASIE
INDIEN VAN BESWAARVORMS

DRINGEND
SPERDATUM: 28 APRIL 2017
Die tyd raak min indien u ‘n beswaar teen die algemene waardasie
wil indien
DIEN U BESWAARVORM IN TEEN

VRYDAG, 28 APRIL 2017 TEEN 15:30
op een van die volgende maniere:
POS:

Waardasiekantoor
Posbus 834
Port Elizabeth 6000

PER HAND:

Enige munisipale Klantesorgsentrum

E-POS:

customercare@mandelametro.gov.za

Vir navrae of meer besonderhede, skakel: 041 506 5555
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