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Meer oor
 Die Visblik
Dié koerant is spesifiek vir 

Kogelberg se kleinskaalvissers 
saamgestel. Dit sal voortaan 

kwartaalliks verskyn. Die Visblik 
is jóú koerant. Ons hoor graag 

wat jy daarvan dink.

Kontak Mkhululi Silandela:
msilandela@wwf.org.za 

or 079 9683 866

Kleinskaalvissers suig al lankal 
aan die agterste speen wanneer dit 
kom by vispryse. Is die voorskot-
stelsel soos die dopstelsel van die 
visbedryf ? Berig op bl. 2.
Foto: Peter Chadwick/WWF

Ons berig meer oor die Overberg 
se ongewone swarttobie-
broeipare. Lees meer op bl. 3. 
Foto: Dane Pajimans

Klimaatsverandering kan ’n gróót 
impak op kleinskaalvissers en 
kusgemeenskappe hê. Ons berig 
hieroor op bl. 7. Foto: Yasser Booley

GraTis

Maart 2015 – 
Mei 2015

Kogelberg

Die FIP is die eerste in sy soort in Suid-Afrika

Die tafel is gedek vir ’n interessante jaar 
vir kleinskaalvissers in Kleinmond en 
omstreke. 

Só reken Mkhululi Silandela, wat namens 
die Wêreldnatuurfonds (WWF-SA) met 
kleinskaalvissers hier werk. 

’n Aksieplan vir die plaaslike 
kleinskaalvisbedryf word volgens tans 
opgestel. Dit volg op pogings laas jaar om 
’n kleinskaalvisseryverbeteringsprojek 
(die sogenaamde “Fisheries Improvement 
Project” of “FIP”) hier te help vestig. Vissers 
had direkte insae hierin en hul stem is gehoor. 
Dié projek – verskeie sleutel-rolspelers is 
reeds aan boord  – kry daarom nou behóórlik 
momentum, sê Mkhululi. 

Dié projek om ’n FIP hier te vestig – 
langtermyn-finansiering word tans hiervoor 
gesoek – het ten doel om die ekonomiese 
én maatskaplike omstandighede van 
kleinskaalvissers te verbeter. Die FIP moet 
ook help verseker Kleinmond se seebronne, 
wat mense van lewensmiddelle voorsien, is 
ook daar vir toekomstige geslagte.

Kleinmond se vissers het laas jaar ’n 
groot bydrae gelewer tot pogings om ’n 
kleinskaalvisseryverbeteringprojek hier te 
vestig, onder meer deur ’n reeks vergaderings 
en werkswinkels hieroor by te woon. Die 
vissers het hul gewig gegooi agter pogings 
om mense se lewensgehalte hier te verbeter 
en oorbenutting van visbronne te vermy. 
“Die FIP-projek behoort daarom ook aan die 
vissers,” sê Mkhululi.

Die FIP is die eerste in sy soort in Suid-Afrika 
en sal help om die kleinskaalvissersbeleid te 
help toepas. Daar word gehoop dat die lesse 
wat met hierdie projek geleer word ’n nuwe 
bestel vir kleinskaalvissers, ook elders langs 
ons kuslyn, kan help vestig.

Mkhululi sê: “Die FIP wil werksgeleenthede 
help skep, vissers toegang tot nuwe markte 
vir hul vangste help bied en ook verseker dat 
daar op lang termyn mooi na die Kogelberg se 
unieke seelewe omgesien word.” 

“Kleinskaalvissers suig al lankal aan die 
agterste speen wanneer dit kom by vispryse,” 

sê Mkhululi. Hy glo die FIP kan daarom help 
om ’n nuwe bedeling vir kleinskaalvissers en 
kusdorpe te vestig. Lees meer hieroor op bl. 
2 en 7.

Wat hou die jaar in vir Kleinmond se 
kleinskaalvissers in? Oor die volgende paar 
maande sal daar onder meer gefokus word 
daarop om kopers vir hul vis te kry en die FIP 
hier toe te pas, sê Mkhululi.

Hiervoor moet egter eers ’n koöperatiewe 
onderneming van vissers (kortweg ’n 
“koöp”) gevestig word, wat onder meer 
verkoelingsgeriewe kan voorsien. Dit kan 
volgens Mkhululi help verseker die vis 
wat verkoop word, aan al die vereistes 
van die markplek voldoen en ook meer 
bemarkingsgeleenthede skep.

Deur saam te werk kan ’n beter toekoms vir 
almal verseker word en oorbenutting van 
visbronne hokgeslaan word. Hiervoor moet 
die visbedryf herbou word, kwesbare spesies 
en habitats bekerm en stropery met behulp 
van vennootskappe hokgeslaan word. Om 
markgeleenthede te verbeter word plaaslike 
seekoshandelaars onder meer aangemoedig 
om by kleinskaalvissers te koop.

Die aksieplan, waaroor Die Visblik 
natuurlik sy lesers op hoogste sal hou, 
sal onder meer planne behels om te help 
beding vir ’n gemeenskapvismark , asook 
om opleidingsprogramme vir vissers te 
verskaf. Sal restaurante en winkelgroepe 
kleinskaalvissers se produkte teen ’n premie 
koop? Mkhululi is optimisties hieroor: “Ons 

Aksieplan kom vir 
kleinskaalvissers

glo die skaal kan swaai in die guns van die 
kleinskaalvissers.”

Intussen gesels die WWF-SA ook 
onder meer met plaaslike owerhede en 
regeringsdepartemente. “Almal is positief 
oor die FIP en glo dit bied potensieel ’n wen-
wen-situasie vir mens én omgewing hier,” sê 
Mkhululi.

Soos die nuwe kleinskaalbeleid vereis die 
FIP dat vissers sáám moet staan as deel van 
’n koöperatiewe ooreenkoms.  “Dit vra ook 
dat kleinskaalvissers hulle moet verbind aan 
verantwoordelike visvangpraktyke in ruil vir 
beter toegang tot markte asook goeie pryse.”

In hierdie uitgawe kyk ons onder meer na 
die voorgestelde koöperatiewe samewerking 
(oor visbronne) as deel van die nuwe 
kleinskaalvisbeleid. Teen dié tyd weet mense 
al heelwat oor die regering se nuwe beleid 
oor kleinskaalse visserye. Basies bepaal dié 
beleid dat die gemeenskap self voortaan 
betrokke moet raak by die bestuur van vissery 
in die gebied. Ons gesels op bl. 7 met ’n kenner 
hieroor. 

Ons bekyk ook na klimaatsverandering ons 
kuslyn raak. Veral kleinskaalvissers word 
besonder kwesbaar gelaat (sien berig op bl. 6).

Deur saam te werk kan ’n beter 
toekoms vir almal verseker 
word en oorbenutting van 
visbronne hokgeslaan word.

Foto: Yasser Booley

msilandela
Sticky Note
DAFF have already started talking about their action plans as well and I would hence suggest that we specify FIP AKSIEPLAN to avoid confusion or perception of  deliberately confusing these.
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Bron: VN se Voedsel-en-
landbouorganisasie (FAO)

Is die 
voorskotstelsel 
se tyd uitgedien?

61%
29%
 word 
oorbenut

word 
onderbenut

persentasie 
van wêreld se 
visvoorraad 
wat ten volle 
benut word

10%

van vissers wêreldwyd is 
kleinskaalvissers (sowat 15% 

van dié  groep is vroue)

90%

VISFEITE
Die visbedryf in syfers (wêreldwyd)

1960 2012

mense eet jaarliks 
gemiddeld meer 

as 19kg vis per 
persoon

mense eet jaarliks 
gemiddeld 10kg vis 

per persoon

persentasie van wêreldbevolking wat van 
vissery en akwakultuur afhanklik is.

10%–12%

84%
10%

4%
Latyns-Amerika 
en die Karibiese 
eilandgroep

Afrika

Asie

Só lyk dit per streek:

Waarde van visuitvoere wêreldwyd 
in 2012. Ontwikkelende lande 

sorg vir 54% hiervan. Ontwikkelde 
lande sorg vir 46% hiervan.

$US 130 miljard

van mense wat vis verwerk, is vroue.

90%

Die gebruik van vis is wêreldwyd aan die 
toeneem, maar krimpende natuurlike 
visbevolkings veroorsaak dat vangste 
dikwels minder is as tevore. 

Akwakultuur, wat visplase insluit, is een 
van die snelgroeiendste bedrywe in die 
voedselbedryf en produseer reeds meer as 
50% van alle seekos.

Meer as 300 see- en varswaterspesies word 
reeds wêreldwyd kommersieel gekweek 
(waaronder perlemoen, mossels en oesters). 
Lande soos China, Asië, Europa en Amerika is 
byvoorbeeld reeds voor in die koor hiermee.

Plaaslik glo die regering die see kan nog baie 
tot die land se geldkoffers bydra. Pres. Jacob 
Zuma het onlangs byvoorbeeld ’n plan onthul 
om die ekomiese potensiaal van die oseane 
te ontgin, het Netwerk24 berig. Dit is deel 
van Operasie Phakisa en is gegrond op die 

Akwakultuur – vis vir die toekoms?
regering se Nasionale Ontwikkelingsplan. 
Seevaart en vervaardiging, olie- en 
gasprojekte, akwakultuur, bewaring en 
oseaanbestuur is van die sektore wat die 
regering reken uitgebrei kan word. 

Hoewel akwakultuur nog nie plaaslik soveel 
momentum gekry het as in ander lande nie, 
is daar teikens om teen 2019 produksie 
vyfvoudig hier te laat toeneem (tot 20 
000 ton). Die departement van landbou, 
bosbou en vissery sê onder meer faktore 
wat  akwakultuur-ontwikkelings strem is te 
veel regulasies, hoë kostes, markte, asook ’n 
gebrek aan vaardighede en infrastruktuur.

Van die ander hindernisse is dat ons land ’n 
baie energieryke kuslyn het en boonop nie 
oral geskikte varswater en infrastruktuur vir 
visplase het nie. Nie alle kusgebiede is gerat 
vir akwakultuur nie. 

Volgens Stephanie Rainier, van die WWF-
SA, is daar ook omgewingsfaktore wat in 
ag geneem moet word. “ ’n Visplaas kan 
nie sommer net voor die voet gebou word 
nie.  Mens moet onder meer kyk na siekte 
en plaagbeheer en verseker dat parasiete 
en uitheemse indringerspesies nie na die 
natuurlike omgewing ‘ontsnap’ nie.” 

Akwakultuur bied talle moontlike opsies vir 
die toekoms mits dit verantwoordelik gedoen 
word, reken Stephanie. “Dit is egter geen 
kitskuur vir kosskaarstes of gemeenskappe 
se sosio-maatskaplike probleme nie. 
Op langduur moet ons steeds na ons 
omgewingsbronne kyk en seker maak dit 
word op ‘n volhoubare manier benut.” 

Aanvullende bron:  From Boat to Plate; VN 
se kos-en-landbouprogram; Parliamentary 
Monitoring Group

verantwoordelike visvangpraktyke in ruil vir 
beter toegang tot markte en goeie pryse. “Die 
vissers sal moet kan bewys dat dit inderdaad 
so is, want verbruikers wil nie met ’n slap 
riem gevang word nie,” sê Mkhululi.

Talle vissers wil weet wat nou eintlik die 
prysverskil sal wees as hulle voortaan hul 
vangste deur middel van ’n só ’n koöperasie 
verkoop. Mkhkululi sê: “Die FIP kan help 
om regverdige en minimum-pryse, en, waar 
moontlik, ’n premiumprys, te help beding.”

Sonder ’n behoorlike koöperatiewe struktuur 
(kortweg ’n “koöp”) waar almal hande vat 
gaan vissers volgens hom nie vorder nie. 
“As sekere mense byvoorbeeld vining gaan 
probeer geld maak en aan langanas verkoop, 
gaan niemand in die koöp op langtermyn 
vooruit boer nie.” En as mense buite die koöp 
gaan handel dryf kan dit meebring dat te veel 
vis gevang word. “Almal se kele word dan 
op die ou einde afgesny, want die langanas 
gee nie om oor die soort produk waarin ’n 
nismark belang sal stel nie.”

Daar is nog talle vrae hieroor wat beantwoord 
moet word. Hoe gemaak byvoorbeeld as die 
markprys met tye meer is as die premiumprys 
wat aan die begin van die seisoen aan vissers 
beloof is? Hieroor sal die gemeenskap nou 
sáám moet antwoorde vind.

Wat is jóú siening hieroor? Wil jy meer 
weet? Kontak Mkhululi Silandela by 079 
9683 866 of 021 657 6600.

Foto: Peter Chadwick/WWF

Kleinskaalvissers suig al lankal aan die 
agterste speen wanneer dit kom by die 
vasstel van vispryse. Só sê Mkhululi 
Silandela van die WWF-SA.

Die Kleinmond-FIP bied ’n unieke manier 
vir kleinskaalvissers om saam met ander 
rolspelers in die visbedryf te werk om 
nuwe markte te skep, reken hy. Die FIP is ’n 
inisiatief van WWF-SA om saam met vissers 
visvangpraktyke te verbeter en terselfdertyd 
omgewingsbewustheid te vestig. Dit bied 
moontlik nuwe bemarkingsgeleenthede vir 
kleinskaalvissers se vangste wat terselfdertyd 
broodnodige werksgeleenthede kan skep. As 
vissers ’n mark vir hul vangste het, kan hulle 
kos op die tafel sit. Mens kan immers nie jou 
kind se skoolgeld met ’n kreef of  ’n vis in die 
hand betaal nie. 

Kleinskaalvissers word dikwels benadeel 
omdat hulle nie juis bedingingsmag het 
nie, meen Mkhululi. “Basies word hulle 
gedwing om te vat wat hulle kry. Boonop 
was (regerings)beleid hieroor tot nou toe 
onseker en dit word ook stadig toegepas. 
Sake word vererger deur langanas en ander 
tussengangers wat markte beloof. Sake word 
vererger deur sekere langanas en ander 
tussengangers wat markte beloof en dan nie 
hul beloftes nakom nie.

“Almal weet dat ondanks nuwe beleid 
talle vissers – veral dié wat as interim-
permithouers kwalifiseer – vasgevang word 
in ’n voorskot-stelsel. 

“Dit is soos die dopstelsel van die visbedryf,” 
sê Mkhululi. “Vissers word weens hul 
omstandighede gedwing om lenings by 
bemarkers en kopers in ruil vir hul vangste 
aan te gaan.” Die probleem hiermee, 
reken hy, is dat dit mense dwing om vir 
agtereenvolgende seisoene hul vis goedkoop 
te verkwansel (aan kopers wat lenings bied).

Mkhululi reken dit is daarom tyd om dalk 
na ander stelsels te kyk is wat beter opsies 
bied, sê Mkhululi.“Ek weet dit is baie moeilik 
om ’n ou stelsel te laat vaar wat jy ken, maar 
wat as ’n nuwe stelsel dalk beter opsies (vir 
kleinskaalvissers) bied?”

Natúúrlik is vissers se kontakvloei belangrik, 
beklemtoon hy. “Sonder deursigtigheid kan 
daar egter geen gesonde verhoudings in 
die visvangketting wees nie.” Ongesonde 
verhoudings beinvloed volgens hom weer hoe 
volhoubaar daar na seebronne gekyk word. 
“Waar uitbuiting plaasvind, ly ons seebronne 
dikwels daaronder.”

Die voorgestelde koöperatiewe samewerking 
(oor visbronne) as deel van die nuwe 
kleinskaalvisbeleid bied volgens hom ’n 
alternatief vir kleinskaalvissers hier. Dit kan 
vissers help om hul vangste as ’n spesiale 
nisproduk te bemark, word gesê.

Die FIP, soos die nuwe kleinskaalbeleid, 
vereis dat kleinskaalvissers sáám moet staan 
as deel van ’n koöperatiewe ooreenkoms. Dit 
vra ook dat vissers hulle moet verbind aan 

akwakultuur

7000
ton seegras en alge

2015 ton

mariene spesies
1992 ton

varswaterspesies
2621 ton

Daar is landwyd 

Van die mariene spesies wat in 2008 verbou is:Hiervan was:

1,037 ton
Perlemoen

227 ton
Oesters

737 ton
Mossels

11 ton
Garnale

3 ton
Lynvis

Akwakultuur in syfers (Suid Afrika)
Bron: Parliamentary Monitoring Group 

(www.pmg.org.za)

61%

61% van spesies wat 
geteel word, is uitheems

33 hiervan langs die kuslyn
195 akwakultuurplaseis gelewer 

in 2010.

produkte
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Wat maak dit saak wat ’n vis genoem word? Verbasend baie, blyk dit. 

Talle visspesies word dikwels doelbewus ander name op die plaaslike mark gegee. 
Dit laat skuiergate  wat uitgebuit word. Foutiewe en oneerlike seekoshandel word 
beskou as ’n ernstige bedryging vir die volhoubaarheid van die plaaslike visbedryf, 
blyk uit onlangse navorsing hieroor. 

’n Goedkoper, ingevoerde vis word byvoorbeeld aan niksvermoedende verbruikers 
as iets anders verkoop. Skaars visspesies of spesies wat uit ’n gesondheidsoogpunt 
nie deur sekere mense geëet mag word nie, word ook soms as iets anders hier 
verkwansel.

Kleinskaalvissers word óók nadelig hierdeur geraak, sê Junaid Francis van WWF-
SA. “Só byvoorbeeld word ’n ingevoerde Nieu-Seelandse vis plaaslik dikwels as 
snoek bemark. Of ingevoerde vis van visplase soos die Japanese amberjack word as 
geelstert hier verkoop.”

Dit blyk daar is ’n gebrek aan duidelike nasionale riglyne hieroor. Dit veroorsaak 
byvoorbeeld dat ’n ingevoerde spesie soortgelyk aan ons kabeljou uit Nieu-Seeland 
(dit staan bekend as ping ling) verkeerdelik as kabeljou plaaslik bemark word.

Die omvang van dié probleem het vroeër aan die lig gekom nadat DNS-studies 
gedoen is om die inviduele genetiese “vingerafdruk” van verskillende visspesies vas 
te stel. ’n Vyfde van seekos wat plaaslik verkoop word het moontlik verkeerde name 
of lables.

Junaid werk tans aan ’n projek om Suid-Afrika se visname te standaardiseer. Die 
SABS help hiermee. 

Junaid sê: “Dit is goed om deursigtig boek hieroor te hou. Mens kan ingeloop 
word weens wanpraktyke en visinvoere en dit kan selfs tot 
nadeel van kleinskaalvissersgemeenskappe wees.” As 
die visketting nie deursigtig is nie het dit dikwels ook 
nadelige omgewingsgevolge, sê hy. Skaars vis beland 
byvoorbeeld só onwettig op die plaaslike mark of 
word doelbewus hierheen ingevoer. 

Visname binnekort gestandaardiseer 

Die swarttobie se getalle herstel só mooi dit mag dalk in die toekoms van die rooidatalys (van 
bedreigde spesies) af verwyder word.

Só vertel Dane Paijmans, ’n voëlkundige by die Universiteit van Kaapstad se Percy Fitzpatrick-
instituut. Die meeste van dié voëls – wat “bykans bedreigde” bewaringstatus geniet – word aan 
die Kaapse kuslyn aangetref. 

In die tagtigerjare was daar minder as 5 000 van hulle oor (net sowat 2 000 broeipare). 
Hul getalle het egter sedertdien mooi herstel danksy bewaringswerk, wat ’n verbod 
op viertrekvoertuie op strande insluit, asook om die hoeveelheid kusgebied onder 
bewaringsbestuur te vergroot. 

Swarttobies is interessante voëls, vertel Dane. Na hulle verveer het kies talle jongelinge koers 
na Namibië op soek na ’n broeimaat. Hule bly twee of drie jaar in kolonies dáár voordat hulle 
terugkeer na hul nesgebiede langs ons kuslyn.

Hoewel die Kogelberg-gebied en groter Overberg-distrik nie die hoogste konsentrasie van 
swarttobies huisves het nie, kom daar volgens hom ’n heelpaar baie ongewone broeipare hier 
voor.  ’n Paar van hulle lê byvoorbeeld deesdae sommer drie eiers op ’n slag. Dit is ongewoon, 
aangesien dié voels gewoonlik net een of twee eiers lê. 

Twee van die vier kere wat swarttobies sover bekend jaarliks dubbeld gebroei het, was óók op 
Overbergse strande. “Dit is ’n belangrike ontdekking,” meen Dane. “Hoewel die swarttobies tot 
dusver onsuksesvol was hiermee is dit dalk moontlik dat hulle jaarliks meer as een keer jaar 
broei. Dié verskynsel tesame met die lê van drie eiers op ’n slag kan hul getalle laat styg.”

Tot dusver had die broeipare wat ekstra eiers lê nog weinig sukses met hul pogings om ’n derde 
kuiken groot te maak. 

Ondanks al die goeie nuus is swarttobies steeds onder bewaringsdruk, grootliks omdat hul 
broeiseisoen saamval met die vakansieseisoen (vanaf November tot Maart) wanneer toeriste 
na ons strande stroom.“Broeipare word steeds dikwels versteur,” verduidelik Dane. “Dit 
veroorsaak dat hulle hul neste verlaat en kuikens van honger vrek.”

Ná dertig jaar van studie oor die swarttobie leer navorsers nog altyd iets nuuts. Dié spesie 
(Haematopus moquini) laat hulle byvoorbeeld steeds kopkrap vanweë die ongewone migrasie 
van jongelinge na Namibië en Suid-Angola. Dié tog – vir sommige voëls strek dit oor ’n afstand 
van tot 3 000 km – van die plaaslike kuslyn af na die kusgebied dáár  is bekend as die enigste in 
sy soort ter wêreld.

Sedert die tagtigerjare het swarttobie-bevolkings ook geleidelik hul broeiplekke na die 
oostelike dele van die land uitgebrei. Waar hul oostelikste broeiplekke destyds naby 
Mazeppabaai in die voormalige Transkei was, word hulle sedert die 1990’s ook in dele van 
KwaZulu-Natal aangetref. Hulle word nou tot by St. Lucia en Kosibaai gewaar.

Kogelberg spog óók met swarttobies

Feite oor swarttobies

Kaart: Verskaf

Só lyk die swarttobies met hul kenmerkende rooierige oë, snawel en bene. 
Hulle kom enkel of in groepe voor.  Foto:  Dane Paijmans

• Broei lewenslank met dieselfde 
maat.

• Lê gewoonlik twee eiers op ’n slag 
(nie al die eiers broei uit nie).

• Het meestal net een kuiken elke drie 
jaar.

• Wyfies word gewoonlik groter as 
mannetjies. Hulle het ook langer 
snawels as mannetjies.

• Talle jong swarttobies vlieg Namibië 
toe sodra hulle verveer het.

• Die oudste bekende swarttobie-
mannetjie is 28 jaar oud. Hulle leef 
moontlik selfs langer as dit.

Kleinskaalvissersforum in Kambodja 
’n Belangrike kleinskaalvissersforum vind vandeesmaand (23-27 Maart) plaas in Siem Reap 
(Kambodja).

Dié forum, met die titel UserRights 2015, word deur die VN se Kos-en-landbouprogram (FAO) 
gereël. Verteenwoordigers van plaaslike vissersgemeenskappe sal dit na verwagting bywoon. 
Dié forum kyk veral na die visregte in visvangsektore.

Besoek http://www.userrights2015.com/#user-rights-overview vir inligting. 

Wil jy meer 
hieroor weet? 

Besoek www.wwf.org.za/
marine of bel Junaid 

Francis by 021 657 6600.

Broeigebied

Swarttobie 
habitatWoongebied

Talle visspesies word dikwels doelbewus ander name op die plaaslike mark 
gegee. Foto: Peter Chadwick/WWF-SA

Het jy geweet? Die Kogelberg-streek word dikwels as die hart van die 
Kaapse blommeryk bestempel. Dié blommeryk, die mees bedreigde van 
die w^ereld se ses blommeryke en die enigste in een land, huisvest sowat 9 
600 plantspesies waarvan tweederdes net daarin voorkom. Die Kogelberg-
natuurreservaat (hier op die foto) spog byvoorbeeld met talle besonderse 
plantjuwele, waaronder die skaars vleiroos. Foto: CapeNature

http://www.wwf.org.za/marine
http://www.wwf.org.za/marine
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“My hart is dáár,” vertel hy. “Dis 
hoekom ek ’n groot venster het,” 
vertel hy terwyl hy in die rigting van 
die baai beduie. 

“Ek moet myself noem die BBC, 
want hier sit ek heeldag. Weet jy, in 
die nag, as ek nie kan slaap nie, dan 
kom sit ek hier. Dan maak ek die 
venster oop en tel ek byvoorbeeld 
hoeveel sardynskuite lê daar…
Ek sien alles van hier, ook die 
poachers.”

Hoekom is hy so lief vir die see? 
“Nou hoe dan anders? As die gogga 
jou gebyt het, hy trek nie weer uit 
nie…Wees net saam met iemand 
wat ’n galjoen aan die lyn het en dan 
vat jy die lyn en voel jy net hoe dit 
is… Daai gevoel bly vir ewig in jou… 
Want jy praat in jou slaap van vis!”

Nolan woon sedert 1951 in 
Kleinmond. “My familie is 
oorspronklik van Hawston. My 
mahulle is eintlik van Botrivier 
maar ons het al die jare in die baai, 
in Kleinmond se hawe grootgeword. 
Daar is ek gebore ook.

“Ek was 10 jaar oud toe is ons 
verplig om die hawe te verlaat. Ek 
kan nog goed onthou. Daai jaar 
toe vang ons snoek. Ons het agter 
die vis aan (St. Helenabaai toe) 
getrek. As die snoek hier gebly het, 
het ons hom hier gevang. As hy in 
St. Helenabaai was het ons getrek 
sóóntoe.

“Dit is dieselfde jaar toe my pa 
gesterf het ook. Toe kom ons terug 
met die begrafnis. Die huise is 
afgeslaan en platgestoot. Ons was ’n 
gesin van 11 kinders en my ma. Nou 
my pa het weggeval en toe bly ons in 
’n tweevertrekhuisie. Daar was een 
slaapkamer en ’n kombuis.

“Al elf van ons het op die grond gelê, 
soos duine.”

Nolan vertel hy het destyds begin 
duik met ’n handelspermit. “Daai 
jare was ’n permit ongeag vir ’n 
vrugtesmous of wat ookal R2. Ons 

moes die permitte gaan afhaal by 
Seepunt by die ou akwarium waar 
hulle die permitte uitgereik het. 

“Nou, ek het begin duik van ek was 
15 jaar oud. Toe ek begin het toe 
was perlemoen volop. Daar was 
derduisende perlemoen. Jy sê self 
vir jou op die wal ek gaan vandag 
’n duisend uithaal. Dan haal jy ’n 
duisend uit en as jy klaar ’n duisend 
in jou boot het en dan kom jy huis 
toe. 

“En wat ons daai tyd gekry het vir 
perlemoen was 5c, later was hy 
10c. Ons het later toe gewerk met 
die fabrieke met ’n voorskot en ’n 
agterskot ’n R1000 en ’n R1000. Jy 
het gevoel soos ’n miljoenêr. Daai 
tyd want dit was báie geld.”

“Die perlemoen, nou ja…Ek het 30 
jaar kwota gehad vir 13,5 ton en 
toe begin die poaching hand uit 
ruk. En toe begin die rights. Mense 
begin baklei oor die perlemoen. 
Die mense kom in opstand oor die 
perlemoen.” 

Nolan sê hy het hierna besluit om sy 
kwota te verkoop. “Ek het toe maar 
besluit op ’n stadium, want hulle het 
my kinders aangeval. Ek is op die 
see en hulle is op die wal…

“Hierna het daar nou ander mense 
in die bedryf gekom. Daai tyd… Dit 
was catch as you catch can… Daar 
was geen maat of ondermaat (vir 
vangste) nie. As jou perlemoen 
klein was, dan het jy getel twee 
vir een. ’n Groot perlemoen was 
normaal een en die kleiner klas was 
dan twee vir een. Só het dit gewerk.

“Daar was geen seisoen nie. Ons het 
geduik van Januarie tot Januarie.” 

Apartheid, sê Nolan, het ’n gróót 
merk op vissers gelaat.

“Ek sal nou nogal sê Apartheid 
het ons baie seergemaak. My oupa 
my pa se pa het ’n plaas gehad hier 
aangekant, net hier by Oubos. Ons 
is juis besig met land claims nou. ’n 
Gróót plaas. En ek is daar gebore in 
die baai, op daai kop waar die hotel 
staan dáar is ek gebore. My húís 
was daar… Vandag is dit miljoen en 
miljoen rande werd.

“Kyk, iets wat my baie pla…Van 
die areas wat ons gevis het soos 
Pringlebaai, Rooiels en daai plekke 
het hulle toegemaak vir ons. Daar 
was ’n tyd wat ons glad nie mag 
gevis het nie. Daar was ’n tyd wat 
ons glad nie eens in Bettysbaai mag 
gekom het nie… Dit is nie iets lekker 
om oor te praat nie…

Tye verander, ook wat betref die 
ekologie in die baai. Nolan sê hy het 
die afgelope dekades reeds gróót 
veranderings hier bespeur.

Die vis, vertel hy, was byvoorbeeld 
eens volop in die baai. “My 
redenasie oor die vis is dat 
tye het verander as gevolg van 
weersomstandighede. Weer speel 
die belangrikste rol in hierdie 
proses van die vis. Dan is daar nog 
’n ding: die groot bote het al die 
pelagiese vis tot niet gemaak.

“So, daar was nie juis kreef daai tyd 
nie, maar al die jare het die rooigety 
al meer en meer aan die Weskus 
plaasgevind. Die tyd toe ek geduik 
het was hier baie min kreef. En só 
het die kreef afgetrek, uitgetrek en 
toe is kreef hier volop. As jy jou lyn 
in die water gooi vir galjoens vang 
vir hengel of so dan is dit kreef. 

Sy gesig kreukel tot ’n glimlag as hy 
terugdink. “Ek het juis aan my vrou 
gekom deur ’n kreef. Dis die eerlike 
wáárheid. Deur ’n krééf! “My vrou 
het daar by die (vis)kontroleer 
gesê – ek en hy was vriende – toe 
sê sy vir hom vra vir daai outjie om 
vir my kreef uit te duik. Hy kom die 
middag by my en sê daai goose soos 
hy nou sê sy wil baie graag hê jy 
moet ’n kreef vir haar uithaal. Maar 
ek sê vir jou ek het gesóék vir daai 
kreef. Ek het daai kreef gekrý…”

Wat snoek betref: Die jaar 1974 
“was een van die beste jare ooit”.

“Ons het ’n snoekseisoen hier gehad 
waar die snoek vir drie maande hier 
gestaan het. In die baai sit jy jou 
vingerlappe op dat die lyn nie vir 
ons kan sny nie. As jy by die baai se 
bek uitgaan dan gooi jy jou lyn af en 
dan vang jy gemiddeld ’n honderd 
(snoek), man! Toe gaan die snoek 
daai jaar vir R1 elk! Ek het nou nog 
daai Boland-bankboekie… Ek het 
elke dag van daai drie maande R100 
laat bank! Honderd snoek vir R100. 
Elke dag! 

“En eienaardig, weet jy, daai 
hele tyd was die water elke dag 
’n seedag... Jy kry nie nou meer 
daai seedae nie! Van windloos, 
sterkwater en dit…daai jaar was 
daar nie só iets nie. Maar nou die 
wind waai sê ses dae ’n week en een 
dag is hy stil.

“Weet jy, die vissermanne kry swaar 
nou. Swáár, want as hulle nou in 
’n maand vyf seedae kry is dit baie 
dis die weer want hy bly net wind. 
’n Paar weke lank waai die suidoos 
aanhoudend. Die weer het ’n groot 
verandering gemaak.”

En die snoek? “Dis die eerste keer 
in my geskiedenis van Nolan dat 
daar nie snoek in Kleinmond 
gekom het vanjaar nie,” vertel hy. 
“Die héél eerste keer. Al snoek wat 

Nolan Swartz
Vir Nolan Swartz (63), ook bekend as “Oom 
Nolan”, is ’n lewe weg van Kleinmond se groot 
blou dam haas ondenkbaar. 

deurgekom het en ek sê dit tussen 
hakies was vyf een dag en dan na ’n 
lang tyd weer een en nog een… Al die 
jare het die mense uitgesien vir die 
snoek want dit was hulle inkomste...
Baie van die jonger kinders kom by 
my en sê Oom Nolan, ons kinders 
kort skoolkleertjies en dié…”

Hoe sien hy die toekoms? “Ek sien 
’n sware toekoms vir vis... 

“Dis nie soos destyds waar jy sê 
ek gaan nou ’n sak vis vang nie. Jy 
gaan heeldag daar op see bly en as 
jy gelukkig is gaan jy met ’n bossie 
vis huis toe kom. So die mense moet 
eet. Waar kom die geld vandaan by 
die skool? Waar kom dit vandaan? 
So die mense gee pad van die see af, 
stuk vir stuk.

“Nou, die see kan vir jou gee. As 
daar nie meer (vis) is nie, dan is 
daar niks. Alles vat ’n tyd om te 
groei. Die mense met klein bootjies 
begin. Die bote het al groter geword. 
Nou, as jy groter skep uit die bak uit, 
wat verwag jy?”

“Al elf van ons het 

soos duine.”
op die grond gelê,

Nou, ek het begin duik 
van ek was 15 jaar oud. 
Toe ek begin het toe 
was perlemoen volop. 
Daar was derduisende 
perlemoen. 

“Op die oomblik is daar biejtie kreef,” vertel Nolan Swartz. 
“Dit is al wat die manne nou mee sê ‘ek verdien iets’, maar 
vir hoe lank? Is ook ’n vraag.”

Nou kort het iemand vir 
my gese om ‘n boot te 
koop is so goed om ‘n gat 
te maak in die water en 
jou geld daarin te gooi. 
En ek stem saam.”
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Kleinmond – van toeka tot nou
Het jy interessante foto’s en 
stories van toeka tot nou wat jy 
dink in Die Visblik hoort? 
Ons hoor graag van jou. Sms jou naam, 
telefoonnommer en die woorde “ou foto” na 
079 9683 866 en ons sal jou terugbel. 

Foto’s:  Met  vergunning van Wilna 
Hooneberg (Kleinmond-bibioteek) 

Vertel ons meer oor jourself.
Ek het grootgeword in België, maar noem 
Suid-Afrika my tuiste. Ek woon al 11 jaar 
hier en is getroud met ’n Suid-Afrikaner. 
Ons het ’n 8-maande oue seuntjie. Ons bly 
in Kaapstad en bestee soveel tyd moontlik 
langs die see, veral in klein visdorpies. Ek stel 
belang in vissery, duik en fietsry. 

Hoe het jy by die Universiteit 
van Kaapstad beland?
Ná ek my doktorsgraad aan die Universiteit 
van Rhodes (Grahamstad) voltooi en met 

Dr. Serge Raemaekers
Navorser: kleinskaalvissersbedryf (Universiteit van Kaapstad)

Oos-Kaapse kleinskaalvissers gewerk het, 
wou ek graag bly werk in dié sektor. Die 
universiteit se omgewingsbestuurseenheid 
(EEU) het my dié geleentheid gebied. 

Hoekom werk jy met 
kleinskaalvissers?
Ek help mense bemagtig om self besluite 
oor hul visvangpraktyke te neem en só 
hul posisie in die (visvang)waardeketting 
te verbeter. Ek wil graag lewenskragtige 
vissersgemeenskappe help vestig waar 
mense hul eie vissery bestuur, trots is op 
hul visserskultuur en op ’n volhoubare 
manier ontwikkel (wat maatskaplike én 
omgewingsfaktore betref ).

Wat behels jou werk?
Ek woon vergaderings by, bied 
werkswinkels aan, werk met studente, gee 
klas en gesels heeldag oor kleinskaalvissers.

Glo jy in die nuwe 
kleinskaalvissersbeleid?
Ek reken dit is ’n uitstekende wet wat ’n 
groot verskil kan maak. Die detail hiervoor 
moet egter op voetsoolvlak ontwikkel 
word en sal verskil tussen provinsies. 
Wat Kleinmond se vissers betref: hulle 
sal selfs méér georganiseerd as nou moet 
word asook hul eie bemarkingstrukture en 
-kanale ontwikkel.

Dr. Serge Raemaekers. Hy is ’n 
bekende gesig op Kleinmond. Hy stel 
baie belang in die sosiale dimensies 
van visvangste. Foto: Verskaf

5 vrae 

Dié (ongedateerde) foto is geneem by Stony Point in Bettysbaai. Die Waaigat-walvisstasie is in 1913 by Stony Point opgerig. Teen 1930 het 
die prys van walvisolie só gedaal dat dit finaal gesluit is. Sedert walvisjag in 1979 in Suid-Afrikaanse gebiedswaters verban is het die getalle 
van suidelike noorkapperwalvisse mooi herstel ( jaarliks met 7%).

Drie onbekende mans, vermoedelik by die 
ou walvisstasie. ‘n Suidelike Noordkapper, 
wat tot 80 ton kan weeg, is die soogdier met 
die grootste manlike geslagsdeel (sien foto). 
Ongedateerde foto.

Bo: Vakansiegangers in die ou dae. Ongedateerde foto.

Links: Teen die middle van die 19de eeu is ‘n klein vissersgemeenskap by Jongensklip 
gevestig, waar vandag Kleinmond se hawe is. Dié foto is vermoedelik in die 1930’s geneem.
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Op see en land

Suid-Afrikaners, soos elders ter wêreld, 
ervaar toenemend dat weerpatrone ál meer 
onvoorspelbaar word. 

Die 14 warmste jare wat die afgelope 150 jaar 
wêreldwyd aangeteken is, was byvoorbeeld 
almal in die laaste 15 jaar. Die jaar 2014 was 
ook die warmste jaar nóg wêreldwyd sedert 
betroubare rekords hieroor gehou word.

Wetenskaplikes sê gróót veranderings is 
onderweg wat met klimaatsverandering in 
verband hou, onder meer wat ons plaaslike 
reën- en windpatrone betref. 

Die planeet het al ’n paar keer deur die 
miljoene eeue klimaatsverandering 
beleef maar nog nooit so vinnig soos 
nou nie. Hiervoor kry mense die skuld. 
Die vernaamste rede hiervoor is die 
koers waarteen mense sedert die 
nywerheidsomwenteling steenkool en 
olie verbrand. Dit veroorsaak grootskaalse 
kweekhuisgasvrystellings wat die delikate 
balans van die aarde se atmosfeer versteur.

Die afgelope paar jaar word al hoe meer 
ekstreme klimaatverskynsels 

(soos erge vloede 
en droogtes) 

byvoerbeeld 
in talle dele 

van die land, 
waaronder die 
Suid-Kaap, 
ondervind.  

Daar is 
ook al meer 

aanduidings 
dat veranderings 

verandering van weerstoestande beter te 
verstaan en om strategieë te ontwikkel om 
beter hierby aan te pas.” Dit sluit in om te 
verseker die mariene omgewing is gesond en 
herstel, wat dit meer veerkragtig maak.

Wêreldwyd raak ons oseane oor die algemeen 
al warmer (veral die afgelope dertig jaar 
of so). Vir aardverhitting moet mens op 
baie plekke op die aardbol meet aangesien 
sommige wêrelddele warmer word terwyl 
ander afkoel.

Wat van ons kusgebied?
Wat ons plaaslike kuslyn betref, word 
heelwat veranderings óók reeds bespeur. 
Navosers soos dr. Laura Blamey van die 
Universiteit van Kaapstad se Instituut vir 
Mariene Navorsing sê onder meer daar is 
heelwat “ongewone” tendense wat betref hoe 
visbronne onder meer die laaste dekades hul 
verspreidingsgebied aangepas het.

Dis byvoorbeeld deesdae moeilik om 
marsbanker langs die Suidkus te vind as ’n 
paar dekades gelede. Navorsers hou ook die 
stand van tjokka en stokvis dop omdat dit die 
laaste ruk ook nie so algemeen as voorheen 
langs die Suidkus voorkom nie.

Talle veranderings is ook oënskynlik in die 
Benguela-opwellingsgebied onderweg, blyk 
uit dr. Blamey en ander se navorsing. Die 
Benguela is baie belangrik vir die visbedryf 
en ons kusdorpe. Ons deel hierdie natuurlike 
opwellingsgebied met Namibië en Angola. 
Die Benuela onderhou belangrike sektore 
van ons visbedryf (waaronder lynvis, kreef, 
stokvis en sardyne) langs die Weskus en 
Suidkus.  

Wetenskaplikes sê hulle bespeur dat see-
oppervlak-temperature in kusgebiede en die 
oopsee styg (bietjies-bietjies, maar dit maak 
’n groot verskil).  

Sekere spesies soos kreef en pelagiese 
vis wat kouer waters verkies “migreer” 
toenemend in ’n ooswaartse rigting. Hul 
verspreidingsgebied is dus aan die verander.

Daar was ook ’n dramatiese daling in 
pelagiese visbronne sedert die sewentiger- 
en tagtigerjare in Namibiese gebiedswaters. 
Dit het reeds die verspreiding van sekere 
seevoëlspesies beïnvloed. Langs die 
Suid-Afrikaanse kuslyn het talle seevoëls 
se verspreidingsgebied óók verander. 
Sekere voëlspesies wat baie afhanklik is 
van visspesies wat kommersieel gevang 
word het hul die afgelope dekades in ’n 
suidooswaarste rigting uitgebrei. Dit sluit in 
die Kaapse brilpikkewyn, Kaapse malgasse, 

Op see en land

’n Klimaat van verandering?
wat met klimaatsverandering verband 
hou, in ons mariene omgewing onderweg 
is. Ons seebronne is hóéka onder druk na 
dekades van oorbenutting plek-plek en 
klimaatsverandering kan dit vererger, word 
gesê.

Dié ekologiese veranderings maak veral 
kleinskaalvissers besonder kwesbaar, reken 
dr. Emma Archer van die Wetenskaplike en 
Nywerheidsnavorsingsraad. Sy werk onder 
meer in landelike gebiede met plaaslike 
gemeenskappe wat by klimaatsveranderings 
probeer aanpas (insluitende ’n groep 
kleinskaal-rooibosteeboere).  

Daar word toenemend aandag gegee aan hoe 
die klimaat verander in Suid-Afrika, of dit 
verander en wat die toekoms vir die ekonomie 
inhou, veral in landbou en die visbedryf. 
Wetenskaplikes het die afgelope dekades 
interesante studies van die land se weersyfers 
gedoen. Dr. Emma sê hieroor: “Hulle het besef 
dat daar rééds verandering in temperature 
(dit word warmer) en veranderings in reënval 
(daar is nou ’n groter kans van vloede en 
droeër tydperke) plaasvind. 

“Ons sien ook dat klimaatsverandering 
die toestande vir visvang moeiliker 
maak. Navorsing dui daarop dat hoër 
seetemperature en verandering in 
windpatrone en seestrome ’n wesenlike 
invloed op visvang.”

Dr. Emma reken die visbedryf moet 
daarom waar nodig planne maak om by 
klimaatsverandering aan te pas. “Dit 
is belangrik dat al die rolspelers in die 
visbedryf moet saamwerk om die impak van 

die geelbeksterretjie, die bankduiker en die 
kuifkopduiker.

Sekere seegrasse (kelp), kreef en pelagiese 
vis kom ook almal nou in ’n meer oostelike 
rigting voor as gedurende die tagtiger en 
negentigerjare. Terselfdertyd word koeler 
toestande sedert die 1980’s plek-plek langs 
dele van ons kuslyn ondervind.

Daar was ook ’n toename in die voorkoms van 
rooigety langs dele van ons kuslyn, waaronder 
in Elandsbaai.

Ansjovis en sardyne kom ook deesdae op 
ander plekke voor as ’n paar dekades gelede. 
Hulle neig al meer ooswaarts (sien kaart). 
Daar is ook deesdae groter hoeveelhede 
rooioog en gewone makriel wat oos van Kaap 
Agulhas aangetref word (hoewel nie so baie 
soos ansjovis en sardyne nie).

Stokvis word ook nie meer altyd in 
dieselfde gebiede gevang nie. In die ou dae 
was die stokvisbedryf byvoorbeeld  veral 
rondom Kaapstad bedrywig. Nou strek dit 
so ver noordwes as Port Nolloth and tot 
by die Agulhasbank. Daar word nou ook 
tot 70% minder Weskuskreef langs die 
Weskus gevang as ’n paar dekades gelede. 
Terselfdertyd het vangste langs die Suidkus 
gedurende dieselfde tydperk weer met net 
soveel toegeneem.

Bron: Ecosystem change in the southern 
Benguela and the underlying processes 
(Journal of Marine Systems); www.
netwerk24.com; www.bbcnews.com.

ansjovis-vangste

1985-1991 2003-2008

Só versprei

1985-1991 2003-2008

Hoe word veranderings gemeet? 
Die nuttigste waarnemings wat 
wetenskaplikes het, is afstandwaarneming 
danksy satelliete. Dit gee hulle van 
onder meer see-oppervlaktemperature. 
Seevlakstygings word ook by byna alle 
groot hawens gemeet. As die water in 
die oseaan warmer word, sal dit uitsit. 
Aangesien die komme waarin die oseaan-
water rus oor dieselfde tydperk nie van 
grootte verander nie, sou dié verwarming 
waarneembaar wees as ’n seevlakstyging.

Wat diepsee-metings betref, is studies 
heelwat moeiliker. Daar is tans drywende 
boeie oral in die oseane wat tot op groot 
dieptes neerdaal, temperature meet en dan 
weer na die oppervlak styg, van waar dit 
inligting versend.

Só werk dit:

sardyn-vangsteSó versprei

Bron: Ecosystem change in the southern Benguela and the underlying processes (Journal of Marine Systems)

Wat is jou 
siening hieroor? 

Bespeur jy hierdie en/of 
ander veranderings? 

Die Visblik hoor graag van jou. 
Kontak Mkhululi Silandela 

by 079 9683 866 of 
021 657 6600.

http://www.netwerk24.com
http://www.netwerk24.com


7Die Visblik. Maart 2015 – Mei 2015

Oor die algemeen word verwag dat groot 
dele van Suid-Afrika ál droër gaan word. 
In groot dele van die land gaan die reën 
voortaan langer wegbly en as dit hierna 
begin uitsak, gaan dit na verwagting 
intenser buie wees wat met vloedskade 
gepaard kan gaan.

Die westelike dele van die land gaan 
voortaan grootliks ál droër en warmer 
word, met gepaardgaande gevolge vir die 
landbou asook landelike ontwikkeling. Daar 
is reeds aanduidings dat reënvalsyfers in 
dié deel van die land daal terwyl gemiddelde 
maksimum-temperature styg.

Jy het dié reg
Die nuwe beleid vir kleinskaalvissers 
bied vissersgemeenskappe die 
geleentheid om voortaan sélf oor hul 
toekoms te besluit.

Dié beleid erken die regte van 
gemeenskappe wat vir generasies lank 
vis gevang, verwerk en bemark het. 
Só verduidelik Wilmien Wicomb, ’n 
regkenner by die Legal Resource Centre 
(LRC) in Kaapstad.

“Beleidmakers het ingesien dat deur net vir 
’n paar individue permitte te gee, die regte 
van die gemeenskap wat óók deel is van die 
proses is nie erken en beloon word nie.”

“Dit is geen geheim dat die departement 
(gemoeid met vissery) al jarelank sukkel 
om te verseker dat individuele regshouers 
nie meer vang as wat hul permitte toelaat 
nie. Die departement kan eenvoudig nie ’n 
oog op almal hou nie,” sê Wilmien.

Vir die maak van dié beleid het 
beleidmakers gaan kers opsteek 
by ander lande wat suksesvol op 
vissergemeenskappe staatmaak om 
verantwoordelikheid te neem vir hulself 
die bronne wat hulle benut. 

“Die manier hoe vissergemeenskappe 
destyds, vóór die individuele 
permitstelsels, onder mekaar reëls 
gemaak en mekaar daarby gehou het, blyk 
’n baie goeie manier om die (see)bron te 
beskerm,” sê Wilmien. “Dis juis toe dié 
verantwoordelikheid weggeneem is en 
die regering alleen wou polisie speel oor 
(individuele) vissermanne, dat monitering 
só ’n moeilike taak geword het.”

Die vertroue in gemeenskappe om 
seebronne te beskerm bring natuurlik 
gróót verantwoordelikheid mee, sê 
Wilmien. “Die regsentiteit wat die 
gemeenskapsreg gaan hou moet daarom 
sorg dat dié verantwoordelikheid nagekom 
word”.

Wie hou die 
gemeenskapsreg?
Dié reg word ingevolge die beleid gehou 
deur ’n gemeenskapsgebasseerde 
regsentiteit. Wat beteken dit? Só ’n entiteit 
maak dit moontlik vir ’n groep mense om 
sáám (kollektief ) ’n reg te hou, te gebruik 
én te bestuur.

Wilmien verduidelik: “Elkeen wat deel is 
van die groep het regte binne dié groep. 
Dit is egter onderhewig aan die onderlinge 
reëls van die groep.” Juis daarom is dit 
belangrik dat ’n regsentiteit om ’n goeie 
grondwet het,  meen sy. Dit moet die 
groep se reëls uitstippel en aandui hoe 
groepslede hul stem kan laat hoor. 

“Dit moet ook aandui hoe die groep diegene 
wat nie die reëls wil gehoorsaam nie, voor 
stok kan kry,” sê Wilmien.

Mede-bestuur (of “co-management”) 
van seebronne word as ’n gedeelde 
verantwoordelikheid van die regering en 
vissergemeenskappe in die beleid omskryf. 
“Dit beteken gemeenskappe gaan sáám 
met die regering besluit oor planne om die 
bronne wat hulle gebruik te ontwikkel en 
te beskerm.”

Wat is die rol van ’n 
regsentiteit?
Die belangrikste rol is dat dit die struktuur 
moet bied waarbinne die gemeenskap reëls 
vir die gebruik, bestuur en monitoring van 
seebronne toepas. “Die gemeenskap moet 
sáám dié reëls maak en sáám besluit hoe 
hulle mekaar daarby gaan hou,” verduidelik 
Wilmien. 

“Die reëls en die sanksies (strawwe) vir 
oortreding daarvan kan dan ingeskryf word 
in die grondwet van die regsentiteit. Dit 
kry dan die status van die gemeenskap se 
‘wet’.” 

Die beleid vereis ook dat gemeenskappe 
moet help om hul eie vanggebiede te 
bepaal. “Dit is in gemeenskapsbelang 
om seker te maak dat dié gebied op ’n 
volhoubare wyse bestuur word. 

“As die bron opraak kom die gemeenskap 
se toegang tot die bron ook tot ’n einde.” 
Die regsentiteit is dus verantwoordelik vir 
die belange van die gemeenskap én vir die 
volhoubaarheid van die bron.

Die gemeenskap moet ook besluit oor hoe 
hulle hul produkte gaan bemark. Hulle 
kan dit almal saam doen, óf verskillende 
gemeenskapsgroepe kan besluit om 
kleiner bemarkingseenhede te vorm.“Dit is 
belangrik om te onthou is dat bemarking, 
hoewel ’n baie belangrike funksie, nie 
die vernaamste en beslis nie die enigste 
funksie van die regsentiteit (as regshouer) 
kan wees nie,” sê Wilmien.

Hoe kies ’n gemeenskap ’n 
regsentiteit?
Die beleid is nie voorskriftelik hieroor nie, 
verduidelik Wilmien. Die gemeenskap 
kan byvoorbeeld besluit om ’n trust, ’n 
koöperatief of selfs ’n tipe maatskappy te 
stig.

“Die enigste werklike belangrike verskil 
tussen die verskillende regsentiteite is 
hoe en deur wie besluite geneem word,” 
sê Wilmien. “ ’n Maatskappy het dikwels 
direkteurs wat namens die res van die lede 
besluite neem. ’n Trust het weer trustees 
wat dié funksie vervul. In die geval van die 
maatskappy het die direkteure gewoonlik 
veel meer vryheid om hul eie kop te volg 

as trustees wat altyd in die beste belange 
van al die begunstigdes (gemeenskapslede) 
moet optree.

“Die primêre funksie (van die regsentiteit) 
is om namens die gemeenskap die reg te 
hou, seker te maak dat individuele se regte 
word beskerm, die gebruik van die reg te 
reguleer asook die besluite van die mede-
bestuurskomitee toe te pas.”

Die entiteit se vernaamste rol is dus nié 
om geld te maak nie. “Dit is moontlik 
vir een entiteit die reg te beskerm 
én die vis bemark, maar is dit nie 
ideaal nie,” reken sy. “Mens wil nie 
bemarkingsrisikos deelmaak van die taak 
om die gemeenskapsreg te beskerm nie. 
Die gemeenskap wil nie hul reg in gedrang 
plaas as hulle ‘maatskappy’ dalk deur 
bankrotskap in die gesig gestaar word nie.”

“Maak seker dat die gemeenskap die reg 
op ’n regverdige en volhoubare wyse kan 
gebruik én bestuur. Indien nie, sal dit nie 
help om ’n goeie bemarkingsplan in plek te 
hê nie, want óf die vis óf die reg sal gou-gou 
daarmee heen wees.

ANDER SÊ

“Die primêre funksie van 
die regsentiteit is om 
namens die gemeenskap 
die reg te hou.”

reënvalsyfers daal,
maksimum-
temperature styg

Westelike dele:

Temperature styg reeds in dele van die 
winterreënstreek en daar is aanduidings 
van intenser reënbuie in groot dele van 
die land (vergeleke met drie of vier dekades 
gelede).

Daar word voorsien dat 
ekstreme weerpatrone 
soos erge storms 
voortaan al meer gaan 
voorkom. 

Die aanduiding is dat die winterreënstreek 
voortaan oorwegend droër gaan word. 
Die Wes-Kaap word as ’n potensiële 
“klimaatsbrandpuntgebied” 
uitgesonder. In dié stadium 
verhit die Wes-Kaap 
vinniger as die res van 
Suider-Afrika. 

Navorsers voorsien ’n (gemiddelde) 
temperatuurstyging van tussen 1  °C en 
3  °C oor die komende drie tot vyf dekades, 
met die grootste stygings in die binneland 
en wat daaglikse minimum temperature 
betref. Dié neigings strook met die soort 
veranderings wat ingevolge globale 
klimaatmodelle voorspel word.

Bron: www.netwerk24.com; 
www.landbouweekblad.com

Na raming kan 5 % tot 15 % meer van Suid-
Afrika se waterbronne teen 2050 verdamp 
as wat nou die geval is.

1–3 ° C
temperatuurstyging
gemiddelde

Wat beteken dit vir Kleinmond?
Die regsentiteit kan nie op sy eie iets regkry nie, meen Wilmien Wicomb van die 
Legal Resource Centre (LRC). “Dit is net ’n leë dop. Partykeer dink gemeenskappe as 
hulle net ’n regsentiteit stig sal al hulle probleme opgelos wees. Dit is ’n groot fout. Die 
regsentiteit, watter vorm dit ookal aanneem, is net so sterk soos die gemeenskap self.

“Die beste regsadvies vir ’n gemeenskap oor regsentiteite is dus maak eers seker dat 
die gemeenskap organiseer is en sterk word; sterk genoeg om saam die ongewenste 
elemente te kan teenwerk.”

“Die gemeenskap moet ooreenkom oor hoe hulle besluite wil neem (deur 
meerderheidsbesluite of deur verteenwoordigers soos direkteure of trustees).” Sy 
reken dit kan ’n goeie idee wees om op meerderheidstem aan te dring vir ‘groot’ 
besluite, terwyl die dag-tot-dag besluite aan ’n groep leiers wat vertrou word 
oorgelaat word.”

Wanneer die regsentiteit dan wél gestig word, moet die gemeenskap seker maak 
dat die grondwet daarvan bepalings het wat sal verseker dat demokratiese besluite 
geneem sal en dat die leiers altyd in almal se beste belang optree. 

“Almal moet die bepalings ken en verstaan en ook weet hoe om die grondwet te 
gebruik. Dit is byvoorbeeld nodig as mens leiers voor stok moet kry. Leiers moet op 
hul beurt weer verseker dat gemeenskapreëls – en veral wat gebeur met diegene wat 
nie daarby hou nie – deur almal ondersteun word.

“Dit is nooit maklik om jou buurman of -vrou te berispe as hy nie by die reëls hou nie. 
Die gemeenskap – en die regsentiteit - moet in só ’n geval kan saamstaan en sterk 
wees.”

5 tot 15 % 

sal verdamp 
as nou

meer van ons 
waterbronne

Klimaatsverandering 
en Suid-Afrika: 
Wat word voorspel?

Foto: Peter Chadwick/WWF-SA

*  Hierdie rubriek is die siening van die 
betrokke rubriekskrywer. Die Visblik beoog 
om voortaan verskeie rolspelers in die 
visbedryf kans te gee om hul sê te sê in dié 
rubriek.

http://www.netwerk24.com
http://www.landbouweekblad.com
Melissa
Sticky Note
sin lees nie so lekker nie?
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Dit neem 
’n kreeflarwe 

ongeveer ’n jaar om 
so groot soos ’n R5-
muntstuk te word.

Die kompetisie duur van 15 Maart tot 31 Mei 2015. Jy mag net een keer 
inskryf. Twee lesers kan ook elk ’n beanie soos dié op die foto wen. Die 
name van die wenners sal lukraak getrek word. Vir meer inligting oor 
terme en voorwaardes besoek www.wwf.org.za of kontak 021 657 6600 
(vra vir Mkhululi Silandela).

DIT EN DAT

Naam:
Jou kontaknommer: 

1) Wat het jy geniet in Die Visblik, en hoekom? Indien nie, hoekom nie?

 
 

2) Het jy iets nuuts raakgelees? Enige iets waaroor jy graag meer sou wou weet? 

 
 

3) Met wie moet ons gesels vir die volgende uitgawe?

 
 

Skryf nou in!Die wenner word aangewys op 12 Junie 2015 en sal ook in die volgende uitgawe bekendgemaak word.

Hierdie koerant word uitgee en versprei deur die WWF-SA. Dit is gedruk deur Hansa Print op Cocoon (’n 100% herwinde 
papier).  Redakteur: Jorisna Bonthuys. Uitleg deur Design for development.

Vet pret!

Kry skuld jou onder? 
Kan jy net-net jou 
skuld betaal?
Dis nou die tyd om op jou bank 
te reken. Hoe gouer jy by hulle 
om hulp aanklop, hoe vinniger 
kan jy jou situasie verbeter. 
Hulle sal verskillende opsies 
oorweeg om jou by te staan 
sodat jy dit kan bekostig om al 
jou betalings op datum te hou. 
Dis belangrik om met jou bank 
te gesels om te verseker dat jou 
kredietrekord skoon bly.

skuld

Het jy ’n klagte oor jou bank?  Word jy 
ingeloop deur ’n loan shark of sukkel 
jy met ’n agent wat skuld invorder? 

Maak seker jy trek nie aan die 
kortste end nie. En as jy voel jy 
word ingeloop kla by die Nasionale 
Kredietreguleerder, die ombudsman 
vir bankdienste en die raad wat 
mikrolenings reguleer.

Hoe verbeter jy jou 
kredietprobleme?  Stel eers vas 
wat is jou kredietgradering of kry 
advies van kredietburos Experian  en 
TransUnion.

Nasionale Kredietreguleerder: 
www.ncr.org.za 
of bel 0860 627 6257

Ombudsman vir bankdienste:
www.obssa.co.za

Mikro-finansieringbeheerraad: 
www.mfrcc.co.za

Credit Information Ombud:  
www.creditombud.org.za 
of bel 0861 662 837

Association of Debt Recovery 
Agents: 
www.adraonline.co.za

Experian:
www.experian.co.za

TransUnion:
www.mytransunion.co.za

Kan jy die mannetjie uitken 
van die wyfiekreef?
Die twee tekeninge wys ’n manlike en vroulike kreef. 
Daar is vier klein verskille: kyk mooi, en sien of jy 
hulle al vier kan sien. 

Daarna kan jy die krewe sommer lekker bont inkleur. 

Wyfiekrewe het 
minstens vyf jaar nodig 

om geslagsrypheid te bereik. 
Na bevrugting dra sy tussen 
40 000 en 240 000 bevrugte 
eiers aan haar stert. Die eiers 

broei na ongeveer 3 tot 4 
maande uit.

Tussen 2003 en 
2010 is sowat 2996 

ton kreef jaarliks vir 
kommersiële vangste 

uitgetrek. Meer as 
tweederdes hiervan was 

Weskuskreef.

(Psst, die 
antwoord 
is iewers 
op die blad 
weggesteek.)

Reeds agterstallig met 
jou betalings?
Indien jy reeds betalings oorslaan, 
maak dadelik werk daarvan om 
jou kredietrekord te herstel en 
deur regstappe te vermy. Jou bank 
sal jou omstandighede oorweeg 
en oplossings aanbeveel om 
jou terugbetalings volgens die 
Nasionale Kredietwet op datum 
te bring.

Bel 086 111 6372 of SMS jou bank 
se naam na 32422 vir jou bank 
se kontakbesonderhede. Jy kan 
ook www.ncr.org.za/finhelp of 
finhelp.mobi besoek vir inligting.

Kry jy skuldberading 
en jy betaal nie?
Om nie te betaal nie sal 
jou lewenslank benadeel 
en veroorsaak dat jou 
skuldberadingsreëlings 
beeindig word. Jy sal die 
beskerming van die Nasionale 
Kredietreguleerder en die 
Nasionale Kredietwerk verloor 
en regstappe in die gesig gestaar 
word. Jy kan jou huis, jou motor 
en alles wat jy besit verloor.

Kontak jou skuldberader 
onmiddelik of besoek www.org.
ncr.org/finhelp of finhelp.mobi.

Kompetisietyd
Al wat jy moet doen is om die volgende 
maklike vrae te beantwoord. Vul hierdie 
vorm in, knip dit uit en los dit in die 
spesiale houer by die gemeenskapsentrum. 
Die wenner kan ’n lekker warm WWF-SA 
hoodie top of beanies wen.  Wie weet, dalk 

is jy ’n wenner!

Ons hoor graag wat dink jy van Die Visblik. 

xxxxxxx

Millicent Hull

R. Williams.

Hier is die wenners 
van die kompetisie in 
ons vorige uitgawe:Baie geluk!

1

2

3

En dank an jy onderaanby 
die bron bysit:

Besoek www.ncr.org.za.

Maart is Nasionale Verbruikersregtemaand. Dit is nou kans om uit te vind wat jou verbruikersregte is sodat jy geldsake beter kan hanteer. Bron: Nasionale Kredietreguleerder

http://www.ncr.org.za
http://www.obssa.co.za
http://www.mfrcc.co.za
http://www.creditombud.org.za
http://www.experian.co.za
http://www.mytransunion.co.za
http://www.ncr.org.za/finhelp%20of%20finhelp.mobi
http://www.ncr.org.za/finhelp%20of%20finhelp.mobi
http://www.org.ncr.org/finhelp%20of%20finhelp.mobi
http://www.org.ncr.org/finhelp%20of%20finhelp.mobi
http://www.ncr.org.za
Melissa
Sticky Note
Nou dat die foto van die hoodies uit is, moet dit nogsteeds genoem word in die teks?

Melissa
Sticky Note
Nuwe vrae?
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