
Somer Mediumtermyn Voorspelling (September 2021 tot Desember 2021) 

Binnelandtrog 

 Die binnelandtrog is ‘n strook met laer lugdruk oor die lengte van Afrika

en speel ‘n belangrike rol by die ontstaan van somersdonderweer. [groen

stippellyn en groen donderwolkie in die suide]

 Aan die oostekant van die trog sal vogtige tropiese lug van noord na suid

vloei en bydra tot donderweer terwyl droër lug aan die westekant van

suid na noord beweeg. [verwys na blou pyle aan weerskante van die

stippellyn]

 Seetemperatuur aan weerskante van die vasteland het ‘n invloed waar

die trog ontwikkel. By die ewenaar min of meer in die middel maar

verder suid ... meer na die Indiese Oseaan gebuig lê. [steeds groen

stippellyn]

 Seetemperatuur by die Atlantiese Oseaan Ewenaar is tans warmer as

normaal. [verwys na beskrywing wes van Afrika by die ewenaar]

 Seetemperatuur by 30°S (Indiese Oseaan) kouer as normaal. [verwys na

beskrywing oos van Suid Afrika)

 Beide sal bydra dat die binnelandtrog verder wes ontwikkel. [soliede

blou lyn]

 Donderweer sal gevolglik aan die begin van die somer verder wes as

normaal begin. [blou donderwolkie in die suide]



 

SIOD (Subtropiese Indiese Oseaan Dipool)  

 

         

 
 

 

 Die Indiese Oseaan Dipool (IOD) is tans in ‘n negatiewe fase -0.7°C en 

sal van nou tot Januarie geleidelik tot ‘n neutrale fase verander 0.0°C.  

 Die Subtropiese Indiese Oseaan Dipool (SIOD) is tans negatief en die 

verwagting is dat dit tot die middel somer meer neutraal word.  

 Beide sal bydra dat die binnelandtrog gedurende die somer verder oos sal  

skuif. [verwys na swart pyltjie oor Suid-Afrika]   

 Donderweer wat aanvanklik verder wes as normaal ontwikkel sal 

gevolglik teen die middel van die somer al verder oos begin ontwikkel.  

 

  



Weer gedurende September 2021.  
 

        

 
 

 Met laat kouefronte wat in September verwag word is daar ‘n 40% 

moontlikheid vir meer as normale reën in die suidweste.  

 Hoogdrukke wat agter hierdie fronte rug sal bydra tot ‘n 40% moontlikheid 

van meer as normale reën in die noordooste van die Oos-Kaap asook 

noorde van KZN.  

 Vroeë donderweer bring ‘n 40% moontlikheid vir natter weer in die 

suidooste van Botswana en op die Noordwes Provinsie se grens.  

 Namibië het ongelukkig ‘n 40% moontlikheid van droër as normale weer.  
 

  



Weer gedurende Oktober 2021.  
 

         

  
 

 Kouefronte sal suid van die land verby beweeg waarna hoogdrukke agter 

dit rug.  

 Dit bied ‘n 30% moontlikheid van meer as normale neerslag op die Suidkus 

en 50% meer as normaal teen die Ooskus.   

 Met donderweer wat aanvanklik verder wes ontwikkel is daar ‘n 30% 

moontlikheid van droër weer in die ooste van die Vrystaat asook suidelike 

deel van Mpumalanga.  
 

  



 

Weer gedurende November 2021.  
 

         

  
 

 Met ‘n binnelandtrog wat verder wes as normaal lê kan die oostelike deel 

van die sentrale binneland meer as normale neerslag verwag.   

 Om dieselfde rede is daar ‘n 30% moontlikheid van droër weer oor die 

Drakensberge.  

 Die suidoostelike deel van Namibië behoort ook droër as normaal te wees. 

 

 

  



Weer gedurende Desember 2021.  
 

          

  
 

 Alhoewel die binnelandtrog teen Desember verder oos begin skuif sal daar 

genoeg vog uit die noorde inkom vir meer as normale neerslag oor die 

oostelike deel van die sentrale binneland.   

 Hierdie donderweer sal ongelukkig begin wegkwyn voor dit by 

Mpumalanga uitkom. 

 Gevolglik is daar dus ‘n 20% moontlikheid van droër weer by 

Mpumalanga.  

 
 

Opsommend 

Die kort en lank is dat see temperature aanvanklik so is dat die binnelandtrog in die begin van die somer 

verder wes as normaal sal ontwikkel maar dit sal geleidelik deur die loop van die somer verder oos skuif. 

Dit beteken dat donderweer aanvanklik verder wes as normaal sal begin maar saam met die binnelandtrog 

dan geleidelik verder oos skuif. Die westelike deel van die Vrystaat sal dus aanvanklik goeie reën kry maar 

dit beteken terselfdertyd dat donderweer uitdroog voor dit by Mpumalanga uitkom... Mpumalanga sal 

steeds reën kry maar nie so welig as wat ons dit graag sal wil hê nie. Later egter skuif die hele lyn waarin 

donderweer ontwikkel verder oos met die Wes Vrystaat wat dan geleidelik droër word terwyl Mpumalanga 

geleidelik natter word.  

 

Opgestel deur GM Hugo (onafhanklike weervoorspeller) 




