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Luiperds gaan span uit 
by die see  

1-11 April 2010 
 
Vertrek vanaf Kentucky Secunda om 

een uur.  Soos gewoonlik weer Mnr 
Johan Swanepoel wat op nommer 
nege en negentig aankom.  Agt 
waens het vertrek na gebed.  Ons 
het op Volksrus brandstof ingegooi.  
Na ‘n dolle gejaag het Willem ons by 
Charlest gekry waar ons biltong by 
Snowy’s gekoop het. 

Ons kom op Utrecht aan teen half vyf.  
Na gespook om al die kampplekke 

te kry het ons na boekevat ‘n ligte 
ete geniet.  Toe ons daar aankom 
was Andre Melcher reeds daar ter-
wyl hy glo ‘n vergadering moes by-
woon.  Connie en Hannes het ook 
later die aand daar aangesluit. 

 
Agt uur met almal uit die vere het ons 

toe vertrek.  ‘n Hele uur vroëer as 
besluit.  Sekere woonwaens het 
langs die pad brandstof ingegooi en 
Jan Lombard het amper ‘n bok vir 
ons aandete raakgery.  Ongeag die 
verkeer het ons ongeveer drie uur 
Vrydag by ons bestemming 
geariveer.  Ons het rustig opgeslaan 
en die aand lekker gebraai. 

Saterdag het almal gaan inkopies 
doen en ander weer na die inweeg 
van die vis gaan kyk by die Bonanza 
visvang kompetisie.  Die aand is lek-
ker gesmul aan kerrie en rys. 

 
Sondag het almal vroeg geskarrel om 

betyds te wees vir kerk by die Meer-
ensee NG Kerk.  Die middag het ons 
heerlike hoender so groot soos 
kalkoene gebraai.  Daarby is uithaler 
groente en nagereg voorgesit net 
soos Luiperds dit kan doen. 

Voorblad 
Sonsondergang  
Fotograaf Hannes Snyman 
Plek Richadsbaaihawe 
Nikon D5000 

Ons gaan see toe ! 

Oornag by Utrecht 

Dressed and Ready to Go  

 

Elkeen het ‘n lekker plekkie gekry 



Maandag moes ons maar hoender en roosterbrood 
vir ontbyt eet.  Daarna het ons die dorp gaan 
verken waarna ons pap en wors geëet en rustig 
gaan slaap het. 

 
Dinsdag is daar weer rondgeloop en drie uur die 

middag is ons deur die oord genooi om koffie en 
koekies te geniet by hulle Sunset Deck.  Dit was 
heel aangenaam.  Die aand is afgesluit met vis en 
skyfies. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Woensdag het party baie vroeg opgestaan om die 

Umfolozi en Hluhluwe Wildtuin te besoek.  Ons 
het baie diere gesien en ‘n blouwildebees het 
Johan se Captiva aangesien vir ‘n koei!  Hulle het 
‘n paar benoude oomblikke beleef.  

  

 
Die res van die span was by Ushaka Marine Water-

front.  Hulle was gelukkig gewaarsku oor die 
tyddeel goggas wat ‘n mens lasting val.  Verder 
het hulle alles geniet veral die visse.  Teen die 
middag was ons baie moeg en het vinnig roer-
braai gemaak. 

 
Donderdag oggend het almal vroeg vir Francois 

gaan sing met sy verjaardag en partytjie koek en 

lekkers geëet voor ontbyt.  Later het almal saam 
pap en lewertjies geëet.  Susan het ook ‘n lekker 
bak vrugteslaai vir ons gemaak. 

 
Van ons lede het ‘n draai met ‘n seilboot op die 

hawe gaan ry, dit was baie lekker.  Die skipper 
het ons ook vertel dat die boot wat steenkool ver-
voer 298m lank is en 280 duisend ton steenkool 
laai.  Vandaar het Francois ons vir ‘n wafel ge-
stick. 

 
Vrydag het ons ‘n bietjie in gelê.  Andre Melcher 

was egter vroeg op want hy het besluit hy het 
genoeg gehad van die hitte en so teen 10 uur het 
hulle vertrek terug Secunda toe.  Die middag het 
ons potjie gemaak.  Die wenner was Francois.   

 
Daarna het ons boshof en afsluiting gehou.  Die 

boshof was soos altyd ‘n fees gewees. 

 
Saterdag het almal rustig verkeer, die middag het 

van ons so in die reën wat so nou en dan geval 
het opgeslaan.  Die aand het almal gaan uiteet by 
verskillende eetplekke. 

 
 
 
Sondag na boekevat het ons terug vertrek huistoe. 
 
 
 
Willem & Elsie 
Phillip & Ans 
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Die Captiva koei Dis hoe ‘n vark moet lyk 

Seilboot vaart in die hawe 

Bel vir potjie resep Willem se OOPSIE! 

High noon tea 

‘n Rus tussen al die vis 
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Bootvaart 
St Lucia 



 

5 

Francois 50 Jaar 
Watersports 
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Hluhluwe 

Ushaka 
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  Oom Jan se voëlrubriek  
 

Hierdie rubriek het ten doel om die voëls wat by die 
oorde, waar ons saamtrekke hou, aangetref word 
aan julle bekend te stel en ‘n bietjie inligting met 
julle te deel.  Die eerste in die reeks is die voëls 
van Richardsbaai woonwapark.   

 
By hierdie woonwapark was die voël lewe iets be-

sonders. Ons  kon die voëls hoor maar nie altyd 
sien nie weens die digtheid van die bos en plante 
groei rondom ons.  Daar het drie spesies in be-
sonder voorgekom wat ons kon geniet naamlik 
die bont kwikkie, die bloukuif loerie en die Geel-
bors tinker  

 
Bont Kwikkie. 

 
Hulle is baie algemeen en is in baie gevalle beson-

der mak in die sin dat hulle nie menssku is nie.   

Hulle het hulle gou tuis gemaak tussen die woon-
waens en was oral te sien op die grasperke op 
soek na goggatjies osook enige iets anders wat 
ook vir hulle uitgegooi word.  Hulle word ge-
woonlik in pare aan-getref.  Die klank wat hulle 
maak is “chis-sek” of” tseep”.  Die nessie wat 
hulle maak is koppie vormig.  Alhoewel die binne-
kant van die nessie netjies is, is die buitekant 
maar slordig.  Nessies word gebou in rankplante 
wat op mure groei, in steierpype, op boom 
stompe, in digte heinings of in bome.  Hulle broei 
van Julie tot April en lê 2 to 4 eiers  wat dof geel 
is met fyn spikkels op. Albei ouers maak die klein-
jies groot. 

 
 
Bloukuif Loerie. 
 
Dit is een van Suid Afrika se mooiste voëls.  Hulle 

is maar baie menssku en ons het hulle maar net 
af en toe te sien gekry alhoewel daar baie was.  

Ons het hulle baie gehoor en dan net vlugtig ge-
sien vlieg met die mooi rooi vlerke gesprei.  Hulle 
is bessie- en vrugtevreters en is veral lief vir 
wilde-vye.  Die geluid wat hulle maak kan beskryf 
word as ‘n klomp “ krooks’  wat op mekaar volg 
en al hoe sagter raak na die einde.  Hulle maak 
nes van stokkies, baie dieselfde as ‘n duif se nes.  
Gewoonlik hoog in ‘n boom of in ’n rankbos.  
Hulle broei van November tot Januarie en lê twee 
gladde wit eiers 

 

 
Swartbles Tinker. 

 
Dit is ‘n klein voëltjie met ‘n groot stem.  Ons kon 

hulle hoor tot verveelens toe maar kon hulle nie te 
siene kry nie. Hulle het altyd hoog in die digte 
bome gesit en raas.  Hulle eet bessies en insekte.  

 
Die geluid wat hulle maak is so ‘n “troop troop “ ge-

luid.  Hulle broei gewoonlik in November.  Soos  
 alle houtkappers, want dit is wat hy is, maak hy ‘n 

gat in ’n boomstomp.  Hierdie gat is gewoontlik 

Swartbles  Tinker (Internet) 

Bont Kwikkie (Jan Lombard) 

Bloukuif Loerie (Andre Melcher) 



nie vêr van die grond af nie.  Hulle lê 4 wit eiers. 
 

Die beskrywings wat hier 
weergegee word, is maar 
baie kripties, verdere inlig-
ting is beskikbaar in die 
vele voëlboeke wat in die 
handel beskikbaar is.  Dit is 
ons doel om julle belang-
stelling ten opsigte van 
voëllewe te prikkel.  Indien 
julle foto’s het van voëls 
wat julle gedurende saam-
trekke geneem het sal dit 
waardeer word indien julle 
dit vir hierdie rubriek 
beskikbaar sal stel. 
 

Jan Lombard  
 
 

Richardsbaai Oorsig 
  

Die Dorp 
 
Richardsbaai is ‘n dorp met ‘n populasie van  

54,553 in KwaZulu-Natal.  Dit is geleë op ‘n 30 
km² lagune van die  Mhlatuze rivier, wat dit een  

 van die land se grootste hawens gee.   
 
Die Richardsbaai area is oor die algemeen baie 

plat.  Die terrein het ‘n geringe verhoging na die 
weste.  Al die voorstede is maar ’n paar meter bo 
seevlak.  Die area is oortrek met sub-tropiese 
kusbosse  

 
Geskiedenis 
 
Die dorp het begin as ‘n tydelike hawe wat geskep 

is deur Sir Frederick Richards gedurende die  
Anglo-Zulu oorlog van 1879.  

 
In 1935 is die Richardsbaai wild bewarings gebied 

geskep om die ekologie rondom die lagune te  
 beskerm.  Dit is in 1943 uitgebrei om die Rich-

ardsbaai wildreservaat te vorm.  

 
Die stad is uitgelê op die oewers van die lagune in 

1954 en is in 1969 as ’n dorp geproklameer. In 

1976 is Richardsbaaihawe omgeskakel na ’n 
diepwater hawe met spoorverbinding en ’n pyplyn 
verbinding vir olie en gas wat die hawe met Jo-
hannesburg verbind.  

 
 
Ekonomie 
 
Richardsbaai kole terminaal is die grootste 

steelkool uitvoer fasiliteit in die wereld met ‘n be-
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Klimaat Tabel  (°C) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jaar 

Hoogste aangetekende temperatuur  41 39 39 37 35 35 31 37 40 42 43 42 43 

Gemiddelde daaglikse maksimum   29 29 29 27 25 23 23 24 25 25 27 29 26 

Gemiddelde daaglikse minimum   21 21 20 18 15 12 12 14 16 17 19 20 17 

Laagste aangetekende temperatuur  11 13 14 8 7 6 4 5 6 10 11 13 4 

Gemiddelde maandelikse presipitasie
(mm) 

172 167 107 109 109 57 60 65 77 105 114 86 1228 

Gemiddelde aantal reëndae (>= 1 
mm) 

12 12 10 8 7 6 6 7 9 12 13 11 113 

Richardsbaai Klimaat Tabel 

 Swartbles Tinker 
(Internet) Kaart van Richardsbaai en omgewing  

Tuzi Gazi Waterfront 

http://en.wikipedia.org/wiki/Celsius�
http://en.wikipedia.org/wiki/Millimetre�


plande kapasiteit van 91 miljoen ton per jaar.  
Twee alminium smelters (Alusaf) en ‘n kunsmis 
aanleg is in die omgewing van die hawe opgerig.  
Yster erts, ritiel (titanium oksied) en sirkoon word 

gemyn  in die sandduine 
naby die lagune deur 
Richarsds Bay Minerals.  
Lokale uitvoere sluit in 
steelkool, aliminium, tita-
nium en ander swaar min-
erale, graniet, ferrochroom, 
papierpulp, houtflokkies, 
phosphorsuur. 
 
Richardsbaai is ‘n snel 
groeiende industrieële ge-
bied terwyl hulle daarin 
slaag om die ekologie te 
beskerm. 

 
Klimaat 
 
Richardsbaai se weer word gekenmerk deur ‘n sub-

tropiese klimaat met warm nat somers en lae hu-
miditeit tot droë winters.  Die gemiddelde reenval 
is 1228 millimetres per jaar met ‘n gemiddelde 
jaarlikse temperatuur van is 21.5°C.  

 
Inligting verkry vanaf http://en.wikipedia.org en http://
www.southafrica-travel.vertaal deur Andre Swanepoel. 
 
 

Die groter St Lucia Vleiland-
park 

 
 
Die groter St Lucia Vleilandpark is op 1 Desember 

1999 verklaar as Suid Afrika se eerste wêreld 
erfnisgebied.  Die word beskou as Suid Afrika se 
3de grootste park en strek van Mapelane (Kaap 
St. Lucia) in die suide tot by Kosibaai in die 
noorde. 

Die groter St Lucia Vleilandpark sluit in St Lucia 
meer, die St Lucia en Maputaland marine reser-
vate, die kus woud reservaat en die Kosibaai 
natuurreservaat.  Die  park het 280km van amper 

oorspronklike kuslyn en bestaan uit 328 000 hek-
taar van uitmuntende natuurtonele.   

Die groter St Lucia Vleilandpark omvat ‘n mosaïk 
van verskillende habitats, van marine stelsels 
(koraal riwwe en strande) en kuswoude (van sout 
en varswater moerasse tot die oop waters van   

St Lucia meer self) van pragtige kusvlaktes tot die 
droeër houtbos areas. 

Die park is gesetel in die suideklike deel van die  

Mozambique’se kusvlaktes naby dorpe St Lucia, 
Mtubatuba, Hluhluwe, Mkuze, Mbaswana en 
Manguzi.  Hierdie is ‘n oorgansarea in terme van 
fauna en flora.  Die beskermde gebied is tuiste 
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Aansig van Naval eiland 

Foskor aanleg
(kunsmis) 

Voorraad aanvulling by groente stalletjies  

St lucia meer 
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van die grootste populasie van seekoeie en on-
geveer 1000 krokkedille.   

Die grootste soogdier wat in die groter St Lucia 
Vleilandpark aangetref word is die boggelrug 
walvis en op land die Afrika olifant.  In 2001 is 
olifante bekend gestel in die vleilandstelsels, dit 
het die area nader gebring aan “Groot Vyf”status. 

 
Ander diere wat hier voorkom is buffels, renosters, 

sebras, elande en kudoes.  Perdesafaris is ‘n ek-
stra spesiale ondervinding omdat wild mense op 
perde sien as deel van die perde en nie maklik 
verskrik word nie. 

Daar is ‘n geweldige verskydenheid van voëllewe te 
vinde in die St Lucia Vleiland.  Meer as 500 ver-
skillende spesies van voëls kom in die gebied 
voor of migreer daar deur jaarliks.   

Die park het die mees diverse verskeidenheid van 
paddas. Die hoogs bedreigde gaboen adder en ’n 
groot verskeidenheid ander slange kom hier voor.  
Ander reptile soos Leerrug-skilpad en die Botter-
kop-skilpad gebruik die beskermde strande van 
St Lucia Vleilandpark om jaarliks te broei 
gedurende November. 

Inligting verkry vanaf http://www.sa-venues.com  en 
vertaal deur Andre Swanepoel 

 

Hluhluwe/Umfolozi  
Wildreservaat 

The Hluhluwe Umfolozi Park is die enigste park 
onder formele bewaring in Kwa Zulu Natal waar 
die groot 5 voorkom.   

Gestig in 1895, maak hierdie park die oudste in 
Suid Afrika saam met die naby geleë St Lucia 
bewarings gebied.  Gevestig in die hart van Zulu-
land is hierdie die oudste wild reservaat in Afrika, 
waar Zulu konings soos Dingiswayo en Shaka 
gejag het en die eerste bewarings wette in plek 
gestel het.  Wild besigtiging is die hoof aantrek-
kingspunt van die Hluhluwe Umfolozi wildreser-
vaat.   

Besigtigings hutte verskaf beskutte uitkyk punte oor 
panne en Watergate.  Dit stel die besoeker in-
staat om die wild van naby te bewonder.  

As die tuiste van Operasie Renoster in die 1950’s 
en 1960’s, het Hluhluwe Umfolozi Park wêreld 
status besorg vir die beskerming van die wit 
renoster.  Ander focus areas waarvoor  Hluhluwe 
Umfolozi wildreservaat bekend is is wildernis 
staproetes wat ontstaan het in Umfolozi in die 
1950’s en hulle welbekende wild vang eenheid 
wat opgegradeer is om die Centenary Capture 
Centre.  Die park beslaan 96 000 hektaar en 
bevat diverse versameling van fauna en flora. 

Hluhluwe Umfolozi Wildreservaat work gekenmerk 
deur heuwel agtige topografie en die noordelike 
deel is bekend vir sy groot verskydenheid van 
voël en wild lewe.   

Inligting verkry vanaf http://www.sa-venues.com  en 
vertaal deur Andre Swanepoel 

Wonder waarom is hierdie waarskuwing hier? 
Die grootse van die groot 5 het kom oë wys 

Oom Jan mis niks by die uitkykpunt  

‘n Troppie rooi bokkies 
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uShaka Marine Wêreld  
 

uShaka Marine Wêreld, is een van Durban se nuwe 
besienswaardighede, gesetel aan die suidelike 

end van die bekende “Goue Myl”.  Die midelpunt 
van hierdie park is die See Wêreld akwarium, 
amper 500m vistenks is geintegreer met ‘n replica 
van ‘n gestrande stoomvragskip van 1920.  Die 
diversiteit van Suid Afrika se oostelike kuslyn 

word indrukwekkend ten toon gestel.  Dit is van 
selfsprekende dat die Haai tentoonstelling ’n bela-
grike fokus punt sal wees.  Nerens is die suidelike 
halfrond sal jy ’n meer volledige versameling van 
hierdie see predetore.    

Die Dolfyn Stadion met 1200 sitplekke is een van 
die grooste in die wereld.  Hier is ook ‘n pikkewyn 
Stadion en ‘n groot rob poel.  Die Oseoanografie 
Navorsings Instituut se hoof kantoor is ook hier 
gelee.  Hier word daagliks verskillende vertonings 
gelewer op verskillende tye deur die dag.  Voor-
beelde hievan is die dolfyn en rob vertonings 
asook die haai en pikkewyn voer sessies 

uShaka Wet 'n Wild is ‘n water pretpark.  Hier is 
glybane wat enige kind se hart sal laat bomelakie-
sie slaan asook groot swembaddens vir ure se 
prêt.  In die snorkel lagune kan jy saam met die 
seebewoners gaan swem. 

Inligting verkry vanaf http://www.southafrica-
travel.net en vertaal deur Andre Swanepoel 

 

BANK BESONDERHEDE 
 
SAWA Luiperds 
ABSA  
Tjek Rek no: 4070170865 
Tak kode:      632005 
 

SPORE word uitgegee deur  Luiperdsstreek van die SA Woonwa-Assosiasie (Sawa). Plasing van berigte, artikels of 
enige ander bydrae of advertensie impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van Sawa is nie. Kommentaar en 
ander redaksionele artikels word deur die Redakteur verantwoord. 

Bo: Dolfyne  
Bo links: uShaka Village 
Middel links: Indrukwekkende haai aquari-
ums.  
Onder links: By uShaka kan jy gaan duik in 
een van die verskeie groot aquariums en ’n 
inter-aksie duik met die haaie . 


