
 

 

 

 



HSI AFRIKA VS DFFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 April 2022, Kaapstad - Die hofaksie tussen die Humane Society International – Afrika en die 

Nasionale Departement van Bosbou, Visserye en Omgewing (DFFE) het hierdie maand gevorder toe 

regter Patrick Gamble van die Wes-Kaapse hooggeregshof sy uitspraak gelewer het op deel A van die 

aansoek. 

 

Regter Gamble het die tussentydse opskorting van die toekenning van jagkwotas vir luiperds, 

swartrenosters en olifante in 2022 as 'n oorskakeling van die 2021-kwotas beveel. Hierdie tussentydse 

skorsing word toegestaan op grond daarvan dat dit onherstelbare skade voorkom hangende die finale 

uitspraak. Die regter het die bevinding van "onherstelbare skade" op die jag self gebaseer, gegrond 

daarop dat sodra 'n dier gejag is, hierdie aksie nie omgekeer kan word nie. 'n Tussentydse bevel word 

toegestaan wanneer die hof die potensiaal dat die applikant by 'n finale verhoor kan slaag, as korrek 

aanvaar totdat anders bewys is. Dit is nie 'n uitspraak oor alle kwessies nie in die aansoek nie. 

 

Dit het uit die uitspraak duidelik geword dat HSI-Afrika se primêre saak van 'n administratiewe 

hersiening afhang. Hierdie saak is nie bedoel as 'n grondwetlike hersiening van die toepaslike 

wetgewing nie, maar eerder oor hoe die vereistes van die wet deur die Minister toegepas is met die 

toekenning van die trofeejag kwotas vir 2022. Dit ontmoedig geaffekteerde derde partye (soos WRSA) 

om aan te sluit by die litigasie waar hul enigste bydrae sal wees om die finansiële impak van 'n 

hersiening te verduidelik. 

 

“(Dit) laat die bedryf in die ongelukkige posisie om te wag op die finale uitspraak van die saak.” 

 

Die effek van die tussentydse interdik is dat die 2022-toekenning die onderwerp van 'n voortgesette 

hersiening sal wees. Met 

betrekking tot verdere advies 

oor al die implikasies sowel as 

moontlike besluite wat geneem 

moet word, het WRSA hul 

regsadviseur opdrag gegee om 

die mening van ‘n Advokaat in te 

win en ons sal lede op hoogte 

hou van enige verdere inligting 

soos en wanneer ontvang. 

 

Enige lid wat ons finansieel wil 

bystaan om regskostes te dek, 

word genooi om dit te doen deur ‘n donasie aan ons regsverdedigingsfonds te maak: 

 



MUNISIPALE HEFFINGS EN BELASTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
’n Nuwe, en kommerwekkende, neiging kom in die land se munisipaliteite na vore. Daar blyk 'n 
groeiende neiging te wees om die eiendomstariewe van wildplase in Suid-Afrika buitensporig te 
verhoog deur hul belastingbeleid te wysig om wildplase as 'n kommersiële eerder as 'n 
landboubesigheid te belas. 
 
Jacques Blaauw, Voorsitter van die Thabazimbi Sakekamer en Direkteur van Waterberg Toerisme, 'n 
lid van WRSA, het onlangs met verskeie nuuskanale gesels oor hierdie verandering. 
 
Volgens Blaauw misbruik baie munisipaliteite die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting wanneer dit 
by die ongeregverdigde belastingverhogings kom. Die Wet sluit wildplase uit van vrystellings wat vir 
die landbousektor beskikbaar is, wat daartoe lei dat munisipaliteite wildplase teen kommersiële 
eiendomstariewe belas. 
 
Dit, sê Blaauw, is in teenstryd met ander wetgewing, soos die Diereverbeteringswet en die Wet op die 
Bemarking van Landbouprodukte wat wildboerdery onder die landbouhandel plaas. 
 
Blaauw beweer dat die Thabazimbi en ander plaaslike munisipaliteite nie die veranderinge wat boere 
tot minstens 7 keer hoër tariewe laat betaal, regverdig nie. “Wanneer ons vir rasionaal vra, kry ons nie 
rasionaal nie,” sê Blaauw. 
 
"Een van ons probleme is dat ons glo dat die spesifieke tarief nie in openbare bespreking hanteer is 
nie en dit is die saak wat ons jaar na jaar gemaak het. Hulle het probeer om die Wet op [Munisipale 
Eiendomsbelasting] in lyn te bring met die plaaslike verordening en hierdie jaar het hulle ook nou die 
beleid bygewerk om dit te probeer deurdruk. Die probleem is dat die Wet op Munisipale 
Eiendomsbelasting wildboerdery spesifiek en ekotoerisme uitsluit van die landbou-eiendomsdefinisie, 
en dit weerspreek eintlik wat ons [in ander wette] sien waar wildboerdery onder die landbousambreel 
gesien word. Hulle gebruik basies die definisie van die Wet op Munisipale Eiendomsbelasting om te sê 
[die bedryf] is uitgesluit van landbou, daarom sal hulle dit kategoriseer as 'n kommersiële aktiwiteit 
en hulle pas die kommersiële besigheidskoers daarop toe en dit gee uitvoering aan die 8 tot 15 keer 
verhoging wat boere hieroor sien.” 
 
In Mangaung (Bloemfontein – Vrystaat) kan wildboere vanaf Julie 15 keer meer aan tariewe betaal as 
die voorstelle geïmplementeer word. Wildboere in Thabazimbi, Limpopo, veg sedert 2018 teen 
soortgelyke voorstelle wat geïmplementeer kan word. 
 
Luister hier na Jacques se onderhoud op Kaya Biz (iono.fm): Kaya Biz, 25 Apr More and more 
municipalities move to tax game farms as businesses. · Kaya 959 - iono.fm 
 
en die RSG Geldsake met Moneyweb-onderhoud hier: https://spoti.fi/378qqw6 

 

https://iono.fm/e/1177206
https://iono.fm/e/1177206
https://spoti.fi/378qqw6


SKUIF VAN BUFFELS IN LIMPOPO GAAN VOORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffel bewegingsbeperkings is in Limpopo opgelos 

Polokwane – Op Donderdag, 21 April 2022, het die Limpopo Departement van Landbou en Landelike 

Ontwikkeling 'n interne brief aan sy Direkteure van Veeartsenydienste sowel as alle 

Veeartsenykundige Amptenare uitgestuur, waarin hulle ingelig word dat alle buffelbewegings in die 

provinsie tydelik gestop was. Dit is veroorsaak deur 'n finansiële beperking omdat fondse nie vir die 

reis en verblyf van veeartsenykundige personeel bewillig was nie. 

Nadat die brief in die publieke versprei is en onder WRSA se aandag gekom het, het ons dadelik kontak 

gemaak met Dr. KM Mabunda, die Direkteur van Veeartsenydienste in Limpopo, per telefoon en 

opgevolg met 'n brief waarin ons ons ondersteuning en hulp aangebied het met die oplossing van 

hierdie dringende saak. Dr. Mabunda het ons verseker dat die saak teen Maandag, 25 April opgelos 

sal wees en ons het bevestiging hiervan versoek teen 26 April 2022. 

Getrou aan sy onderneming het die departement betyds terug gerapporteer met positiewe nuus dat 

die beperkings wat op die verskillende veeartsenykundige dienste in die provinsie geplaas is wat reis 

benodig, opgelos is. Vanaf 26 April 2022 was die departement weer teen volle kapasiteit operasioneel. 

WRSA wil enige lid wat in die toekoms van sulke interne kommunikasie bewus word, aanmoedig om 

asseblief ons kantore te kontak by 012 335 6994 of per e-pos na admin@wrsa.co.za. Dit stel WRSA in 

staat om sy mandaat na te kom om alle wildboere te verteenwoordig in sake wat vir hulle belangrik 

is, terwyl die gees van samewerking en oop kommunikasie tussen WRSA en verskeie rolspelers in die 

beste belang van ons lede gehandhaaf word. 

Ter bevordering van hierdie gees van samewerking het WRSA 'n navorsingsvraelys van stapel gestuur 

om enige kwessies of frustrasies wat wildboere ondervind met die beweging van buffels regoor die 

land te identifiseer. Ons nooi vriendelik alle belangstellendes uit om die kort vraelys te voltooi om ons 

te help met hierdie poging: 

https://form.jotform.com/wildliferanchingsouthafrica/buffalo-activities-form 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@wrsa.co.za
https://form.jotform.com/wildliferanchingsouthafrica/buffalo-activities-form


WRSA AJV EN SAFARI-FEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dit is met 'n groot gevoel van trots en eer dat WRSA die Algemene Jaarvergadering (AJV) op 21 Mei 
2022 by Castle de Wildt, Modimolle sowel as die 
Safarifees 2022 aanbied, asook die Safarifees 
2022. Hierdie geleentheid is daarop gemik om 
die bedryf en alles wat dit verduur en oorkom 
het die afgelope paar jaar te vier - die swaarkry 
sowel as die oorwinnings. 
 
Die AJV sal vroegoggend plaasvind, waar ons 
beste praktyke en prestasies sowel as die 16de 
bestaansjaar van WRSA sal vier. Ons sal ook die 
vordering wat ons gemaak het in die organisasie 
en die wildbedryf deel. Die finaliste van die 
Wildboer van die Jaar 2019 sal aangekondig 
word, en 'n spesiale huldeblyk word ook beplan 
om die meer as 150 lede met jarelange 
lidmaatskap van WRSA te vereer. 

 
Al die WRSA dames wat nie die AJV bywoon nie, 
word uitgenooi na 'n spesiale damesprogram in die 
Kapel by Castle de Wildt, waar 'n oggend van koffie, 
heerlike koek en 'n Spice of Life demonstrasie geniet 
kan word. 
 
Die 2022 AJV en Safarifees is 'n platform waar 
wildboere, produkeienaars, verskaffers en ander 
rolspelers in die wildbedryf in 'n feestelike en 
ontspanne omgewing kan kuier, verskeie uitstallings 
kan geniet, met verkopers kan kommunikeer, en 
kan ontspan en plaaslike lekkernye en verversings 
geniet. ’n Vermaaklikheidsprogram sal die feestelike 
stemming skep met agtergrondmusiek, ligte 

vermaak, en prettige aktiwiteite vir oud en jonk. 



Natuurlik sal geen wildsfees volledig wees sonder 'n fees van wildsvleispotjies en wildsvleiswors nie 
en die Safarifees sal nie teleurstel nie. Plaaslike lekkernye en verversings sal ook deur die dag 
beskikbaar wees. 
 
Daar is geen beter platform as een van WRSA se geleenthede vir Uitstallers om die blootstelling te kry 
waarna hulle soek nie en 16 Uitstallers het reeds hul stalletjies bespreek – Chemvet, Ecoguard, Cortiva, 
Ecoranger, GT Camper, Ina Pronk, Kire Vellies, Laat die Voete Klap , Mangeti Africa, Safarisjiek, Soxy 
Lady, VKB, Waterberg Wild Dogs, Wild Child en Zelat. 
 
WRSA-lede word genooi om hul eksklusief gratis stalletjies te bespreek om hul produkte en dienste so 
gou moontlik ten toon te stel. 
 
'n Hoogtepunt van die fees sal ongetwyfeld die RIGS vs. Direkteure potjiekos-kompetisie wees! As jy 
nog nie ingeskryf het om 'n jaar se spogregte te wen nie, is dit nou die tyd! Kontak Ankie 082 441 1822 
gedurende kantoorure vir meer inligting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die inskrywingsvorm vir die potjiekoskompetisie kan hier gevind word: 
https://drive.google.com/file/d/11nitgQsmj21ThXFHSa6pgMJzkdpbiGYL/view?usp=sharing 
 
Voltooi asseblief die inskrywingsvorm en e-pos die voltooide vorm aan Ankie Stroebel by 
members@wrsa.co.za. 
 
Daar is ook die geleentheid om aan almal jou spesiale wildsvleistalente te vertoon in die 
wildsvleiswors-kompetisie. Vir meer inligting, kontak Ankie 082 441 1822 gedurende kantoorure. 
 
Kry die Game Meat wors-kompetisie-inskrywingsvorm by: 
https://drive.google.com/file/d/1HeO8T-5vObuFEW4qky18Fc1ZY3pmJavF/view?usp=sharing 
 
Ander unieke aktiwiteite om na uit te sien sluit in: 
• Krokodil op 'n spit 
• Demonstrasies deur Crown National by een van hul bekende rooi vragmotors 
• Die meganiese bulrykompetisie 
• Koedoedrolspoeg-kompetisie 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/11nitgQsmj21ThXFHSa6pgMJzkdpbiGYL/view?usp=sharing
mailto:members@wrsa.co.za
https://drive.google.com/file/d/1HeO8T-5vObuFEW4qky18Fc1ZY3pmJavF/view?usp=sharing


Daar sal musiek in die tuin wees om die energie aan die gang 
te hou en die dag sal afgesluit word met 'n optrede deur die 
immergewilde Die Campbells. Om 19:00 staan dié gewilde 
duo op die verhoog en sorg dat die dag op 'n hoë en vrolike 
noot afgesluit word! Konsertkaartjies is gratis vir WRSA-lede 
en R150 vir nie-lede. Maak seker dat jy jou kaartjies nou 
bespreek! 
 
Sien jou op Modimolle op 21 Mei 2022 – dit gaan wild wees! 
 

DIEREGESONDHEIDSKOLOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karoobosluisverlamming – die tyd is reg 

Die eerste koue weer en ryp is die sneller vir gevalle van 

Karoobosluisverlamming. Die Karoo Verlammingsbosluis 

(Ixodes Rubucundus) produseer 'n speekseltoksien wat 

senuwee-oordrag aantas en dus verlamming veroorsaak 

veral by skape en bokke maar ook soms by kalwers en 

wildsbokke, soos gemsbok/oryx. 

Die bosluis word aangetref in heuwelagtige gebiede van die 

Noord-Kaap, die Vrystaat en plek-plek in Mpumalanga, 

veral op die koeler suidelike hange waar oorbeweiding tot 

die indringing van onsmaaklike struike (soos "besembos", 

"taaibos", "renosterbos" gelei het) ) en suurgrasse 

(“suurpol”). 

Hierdie plantegroei bied 'n ideale habitat vir die 3-

gasheerbosluis (Ixodes Rubicundus) met sy lang lewensiklus 

waar die draers van die onvolwasse bosluise olifantsmuise 

, die rooi rotshaas, rooikat en die bergrietbok is. Die 

volwassenes voed op vee van Februarie tot November met 

die piekvoorkoms van verlamming wat ná die eerste ryp in 

April en Mei voorkom. 

Behandeling behels die tydige verwydering van die bosluise 

(een bosluis kan verlamming veroorsaak), met die hand 

indien moontlik of die gebruik van 'n amitras-gebaseerde (amitras veroorsaak dat bosluise opgooi soos 

Afrivet's Eraditick pour-on (G4251)) vir voorkoming en of behandeling. 

 



Klik op hierdie op die onderstaande skakels na die  NAHF-webwerf vir meer inligting: 

 

https://nahf.co.za/safesameat-animalhealth-footandmouth-biosecurity-post-2-awareness/ 

https://nahf.co.za/foot-and-mouth-disease-nahf-warns-against-reckless-movement-of-livestock/ 

https://nahf.co.za/safesameat-animalhealth-footandmouth-biosecurity-post-1-awareness/ 

https://nahf.co.za/media-dalrrd-foot-and-mouth-disease/ 

https://nahf.co.za/press-release-the-national-animal-health-forum-new-vision-fmd/ 

https://nahf.co.za/foot-and-mouth-disease-alert-posts-gauteng-april-2022/ 

https://nahf.co.za/disease-reports-updated-march-2022/ 

 

PHASA / WRSA PROVINSIALE VERGADERING IN LIMPOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRSA & PHASA trek saam te Vaalwater op 4 April 2022 

WRSA en PHASA het ‘n gesamentlike vergadering gehou wat 

plaas gevind het by AWA (Africa Wildlife Auctions) se 

veilingsfasiliteite. Tienie Bamberg en Ankie Stroebel het 

gekoördineer. 

Die vergadering is geopen deur Pieter Potgieter, voorsitter 

van PHASA.  Daar het ‘n heerlike gees onder die wildboere 

geheers aangesien meeste daardie oggend in die reën 

vergadering toe gery het. Dit het wyd gereën oor die 

Steenbokpan, Gauteng en Tzaneen omgewing. 

Drs. Gert Dry en HO de Waal is bekendes wat die oggend 

bygewoon het, asook Dr. Paul Booysen, wat onder leiding 

van Dr. De Waal sy PhD gedoen het. 

Richard York was eerste aan die beurt en het verduidelik 

hoe die WRSA aanlyn stelsel gaan werk. Daarna het dr 

Booysen ons meer vertel van sy Ph.D. studie oor leeus. 

Johan de Toit van AWA het veilingsstatistieke oor die jare 

heen gedeel en het tendense bespreek. 

Na afloop van die vergadering het bywoners op die stoep by die Nylstroom hotel gaan eet waar ‘n 

heerlike middagete bedien was. Daar is lekker gekuier en mens het die belangrikheid besef om hande 

te vat met ander organisasies in dieselfde bedryf. 

https://nahf.co.za/safesameat-animalhealth-footandmouth-biosecurity-post-2-awareness/
https://nahf.co.za/foot-and-mouth-disease-nahf-warns-against-reckless-movement-of-livestock/
https://nahf.co.za/safesameat-animalhealth-footandmouth-biosecurity-post-1-awareness/
https://nahf.co.za/media-dalrrd-foot-and-mouth-disease/
https://nahf.co.za/press-release-the-national-animal-health-forum-new-vision-fmd/
https://nahf.co.za/foot-and-mouth-disease-alert-posts-gauteng-april-2022/
https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=f39938aee5&e=614a0f321d


MEBALA YA RONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRSA is trots om Mebela Ya Rona (MYR) by hul veilings te ondersteun – soos ons onlangs gedoen het 

by hul 4de Mebela Ya Rona Jag & Uitdunningveiling, wat op 1 April 2022 by Kedar Lodge, Rustenburg 

gehou is. MYR is 'n geregistreerde primêre koöperasie wat sedert 2016 'n sleutelrol gespeel het in die 

Provinsiale Bio-Diversiteit Transformasie Konferensie gelei deur die Noordwes Departement van 

Landelike, Omgewing en Landbou-ontwikkeling. 

MYR gryp kenmerkend die Besigheid van die Natuur wat ekonomiese potensiaal vir biodiversiteit 

ontsluit aan terwyl transformasie bevorder word. Dit vertel 'n verhaal van hoe inklusief mense (kleure, 

ras, geslag en ouderdom) die natuur 

(wild- en plantehulpbronne) 

volhoubaar kan gebruik om die intense 

uitdagings van werkloosheid, armoede 

en ongelykheid in Suid-Afrika as 'n 

opwindende ontwikkelende land en 

elders te bestry.  

Strategies is MYR geposisioneer as 'n 

globale biodiversiteitshulpbron, met 'n 

voetspoor in die Noord  

Wes provinsie van Suid-Afrika, om die 

wildlewe, bio-handel, en ekotoerisme 

industrieë te laat groei om 

transformasie te bewerkstellig, terwyl 

beleggers se vertroue gebou en 

aangemoedig word deur publiek-

private vennootskappe. In daardie 

opsig word intervensionele 

transformasie programme aangepas 

vir die begunstigdes van dienste, 

produkte en kliënte. 

WRSA het gehelp met die logistiek van die veiling, en die Pilansberg RIG sal 'n selfs groter rol speel in 

die ondersteuning van ons transformasie-gefokusde vennoot. Met ware WRSA-gasvryheid het ons ons 

vennootskap met Crown National Safari Spice gedeel en 'n voorgereg-happie van wildsbiltongsop, 

wildkaasworsies en krokodilrepies met Crown National-souse gebring. Elke gas het ook 'n geskenkpak 

Crown National Safari Spice ontvang en deur die loop van die dag is drie gelukkige trekkings vir Crown 

National geskenkpakke gehou. 

 



NUUS VAN PREDATION MANAGEMENT SOUTH AFRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEES HULLE NUUSBRIEF HIER: 

PMSA_Nuusbrief_April_2022.pdf (mcusercontent.com) 

 

KRUGER NASIONALE PARK – OLIFANT OOR POPULASIE  

  

 

 

 

 

 

 

 

26 April 2022 – WRSA-voorsitter, Gerhard Heyneke, is genooi om kommentaar te lewer oor die 

oorbevolking van olifante in die Krugerwildtuin op Pretoria FM, aangebied deur Esmarie Yssel. Hierdie 

oproep om kommentaar was in 'n opvolg op 'n berig wat op 24 April 2022 op Maroela Media 

gepubliseer is. (Lees hier: Olifantgetalle in Kruger ‘buite beheer’ | Maroela Media) 

 

Mnr. Heyneke het herhaal wat al 'n geruime tyd in die wild- en natuurlewekringe bekend is, en dit is 

dat die olifantbevolking in die Krugerwildtuin (KNP) vernietigend buite beheer is en geweldige skade 

aan die biodiversiteit binne die park aanrig. 

 

Die vraag oor die ideale volhoubare bevolkingsgetalle vir olifant in die Park is vir die eerste keer gestel 

deur dr Rocco Knobel in 1965. Destyds is vasgestel dat hierdie getal 7 000 was. Dit het daartoe gelei 

dat die KNP sy olifantbevolking met 'n paar honderd individue verminder het tot die vasgestelde totaal 

van 7 000 in 1967. Hierdie totaal is elke jaar van 1967 tot en met 1994 gehandhaaf. 

 

'n Studie het getoon dat daar by Satara, 13 volwasse bome per hektaar was. In 1965 het die telling tot 

slegs 9 volwasse bome per hektaar verminder. Teen 1974 was daar net 3 volwasse bome per hektaar 

wat nog verder verminder het teen 1981 na 1,5 volwasse bome per hektaar. 

https://mcusercontent.com/91282f4b693db762acce3f0fe/files/fb8dab69-ec63-83e6-14e2-8392ba6decd2/PMSA_Nuusbrief_April_2022.pdf
https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/olifantgetalle-in-kruger-buite-beheer/


Die verlies aan bome by Satara verteenwoordig 'n verlies van 88,5% bome oor 'n tydperk van 21 jaar. 

(Ron Thompson) Dit het getoon dat die volhoubare olifanttrop van 7 000 in werklikheid steeds 'n te 

groot trop was en dat 'n totaal van 3 500 olifante meer volhoubaar in die Park sou wees. 

 

Die oorbevolking van olifante het gelei tot negatiewe gevolge soos die verlies van grond, plantspesies, 

grootmaat plantvoedsel, en die afname of vernietiging van volledige spesie habitatte. Hierdie 

negatiewe gevolge het gelei tot die verlies van groot diere spesies (olifante uitgesluit), die afname in 

getalle van groot arende, groot uile en bromvoëls asook 'n verlies aan boomagtige diere, soos 

akkedisse, reptiele, klein roofvoëls en 'n algehele verlies aan biodiversiteit. 

In die vroeë 1990s, vir 'n paar jaar, is die koeie met voorbehoedmiddels behandel en die jong olifantjies 

is gevang en hervestig op privaat plase en reservate.  Die kapasiteit van veld op privaat plase is vinnig 

gevul en daar was nie meer land om die kleintjies op te hervestig nie. Terselfdertyd het die 

voorbehoedmiddels veroorsaak dat die koeie die bulle wat in musk (op hitte) kom wegstoot, wat 

verder veroorsaak het dat die bulle uitermatig aggressief geword het en ander diere aangeval 

het.  Albei aksies moes gestaak word. 

Vanaf 1994 is 'n beleid van geen uitdunning toegepas as gevolg van internasionale druk deur groen 

aktiviste.  Besluitnemers het toe 'n ekologiese parameter begin volg van tydelike ruimte bestuur waar 

'n sisteem gelaat word om sy eie versadiging te bereik en dan self 'n ekologiese balans te volg volgens 

die beperkinge van die bronne beskikbaar. 

Die implementering van die tydelike ruimte bestuur beginsel het tot gevolg gehad dat die olifant 

getalle eksponensieel toegeneem het.  Die olifant het geen natuurlike vyande anders as ekstreme 

droogtes wat enige effek op sy aanteel kan maak nie. Dit is ook die dier met die langste lewensduur 

van gemiddeld 65 jaar.  Die gevolg is dat die olifant wat 'n gemengde vreter is en ook op gras kan 

oorleef dus eers by voorkeur die bome en struike opvreet en dan verder op gras oorleef, alvorens dit 

die beperking van tydelike ruimte bestuur bereik wat die getalle kan begin inperk.  Alvorens hierdie 

punt bereik kan word, word die res van die ekosisteem (die boom en struik komponent en alle lewe 

wat daarmee saam gaan) in totaliteit opgevreet en vernietig. 

Daar is baie emosie betrokke by die hantering van ikoniese spesies. Ons moet egter doen wat reg is 

om die totale biodiversiteit te beskerm tot voordeel en voortbestaan van ons natuurlike erfenis vir 

geslagte wat kom. Dit sluit die beskerming van spesies soos olifante in binne die balans van die breër 

biodiversiteit. 

 

Iewers moet daar 'n benutting van diereprodukte tot 

voordeel van die mense wees. As die produkte van wild 

soos die hernubare renosterhoring, wat internasionaal 

verkoop kan word, en vleisprodukte nie gemeenskappe 

kan bevoordeel nie, sal die volhoubaarheid van Parke 

in gedrang kom. 

 

“Ons moet werklike oplossings tafel toe bring en die 

wetenskaplike navorsing vertrou. Hier is ongelukkig 

geen plek vir emosie nie.” 

Luister hier na Gerhard se onderhoud: 

https://soundcloud.com/user-422783212/kkb-

220426-kruger-olifante 

https://soundcloud.com/user-422783212/kkb-220426-kruger-olifante
https://soundcloud.com/user-422783212/kkb-220426-kruger-olifante


WILDKLETS SAAM MET SPIRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAAI LAMB CHAMPS 

 

 

 

 

 

 

 

WRSA ondersteun ons landbouvennote 

02 April 2022 - WRSA het met trots ons landbouvennote, SAAI, ondersteun toe hulle die Lamb Champs 

2022 aangebied het waar 50 familieboere van regoor Suid-Afrika die geleentheid gehad het om die 

beste Suid-Afrikaanse lam op 'n tradisionele spit te sit om mee te ding vir die eer van Lamb Champ 

2022. Die pretbelaaide geleentheid is deur SAAI en Buffelsfontein Brandewyn by die Harlequins 

Rugbyklub in Pretoria aangebied. 

SAAI is 'n jong organisasie wat 

geposisioneer is om 'n netwerk 

van familieboere te skep wat 

bekend geword het vir hul 

kreatiewe projekte om verskeie 

landboubesighede te ondersteun 

en te bevorder. Die Lamb Champs 

2022 het ten doel gehad om die 

rol wat skaapboerdery speel om 

voedselsekerheid in die land te 

verseker, te versterk. 

“Braaivleis kom nie van 

supermarkte af nie. Agter die 

rakke lê 'n wêreld van logistiek, 

verwerking, verpakking, en uiteindelik 'n plaas waar 'n plattelandse familie met ervaring wat oor 

generasies strek hul kuddes met groot sorg grootgemaak het om die beste tjops vir jou kole te bied,” 

het Dr. Theo de Jager, voorsitter van SAAI, tydens die geleentheid gesê. 

Die 2 000 feesgangers, saam met tien kos- en vleiskenners wat die inskrywings beoordeel het, is almal 

genooi om aan elk van die 50 spitbraailammers te proe. Nathan Naudé van Nitique Farms is gekroon 

as die familieboer wat die lekkerste en sappigste lam in die land produseer, en daarmee saam die R50 

000 prysgeld en die brons trofee huis toe geneem het. Naudé boer met Merino-skape in Kriegerspoort 

in die Noord-Kaap. 

Die tweede plek het gegaan aan Gawie van Heerden van Consortium Merino in Dombietersfontein 

ook in die Noord-Kaap, en die derde plek aan Hennie Jonker van Kroonstad in die Vrystaat. 

“Wat hierdie geleentheid spesiaal gemaak het, is dat ons die verbruikers aan die boere agter die 

supermarkrakke kon voorstel. Die boere het regtig baie moeite gedoen en lammers van oraloor is 

ingeskryf, insluitend Carnarvon, Rietbron, Steynsrus, die Moordenaarskaroo, Utrecht en Groblersdal,” 

sê Francois Rossouw, Hoof Uitvoerende Beampte van SAAI. 

 



HUNTEX 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Saai het WRSA 

genooi om ‘n stalletjie saam met hulle te deel by HuntEx 2022 by Gallagher Convention Centre vanaf 

22 tot 24 April 2022. Ons het die geleentheid aangegryp en goed werk gemaak daarvan. 

Ons kon lekker netwerk en heelwat van ons 

lede het ons kom besoek by die stalletjie, en 

ons het ook lede gewerf. Die uitstalling het 

heelwat aandag getrek, met bok koppe wat 

deel was van ‘n kompetisie waar besoekers 

kon raai hoe lank die horings van die blou 

wildebees, springbok, impala, njala en bosbok 

is. Die wenner met die mees akkurate 

skattings was Isak de Meyer, wat ‘n jag by een 

van WRSA se lede gewen wat 2 impalas en een blouwildebees insluit. 

HuntEx is daartoe verbind om die Suid-Afrikaanse 

jag- en skietbedryf te laat groei, te ondersteun, te 

bemagtig en te ontwikkel. Hulle inspireer al vir die 

afgelope 10 jaar avonturiers. 

“HuntEx is 'n internasionale verbruikersuitstalling 

wat voorsiening maak vir jagters, sportskuts, 

wildplaaseienaars en wildtelers, mense met 

persoonlike en verdedigende beskermingsvereistes, buitelugmanne, hengelaars, sekuriteits- en 

beroepslui. Die ekspo bied 'n volledige meesleurende ervaring met demonstrasies en insiggewende 

praatjies deur kundiges. 

Op die skou is die nuutste in jag, sport, taktiese en verdedigende vuurwapens, ammunisie, toerusting, 

bykomstighede, skiet- en herlaaitoerusting, optika, jag, buitelug- en taktiese kledingstukke, skoene, 

messe, boogskiet, taksidermie, jag- en visvangbestemmings, voertuie, kampeer, buitelugtoerusting, 

wildkuns, en nog baie meer. Dit alles aangebied deur kundiges wat glo in die produkte wat hulle 

verkoop.” (www.huntex.net) 

 

 

 

 

 

http://www.huntex.net/


AGILITY AGRI 

 

 

 

 

 

 

 

Gedagteleierskap bydrae 

Agri-industrie kan die ekonomie laat groei tot voordeel van almal 

Groeiende indiensneming en toegang tot gesondheidsorg vir gedeelde welvaart 

Die breër landboubedryf kan die sleutel hou om baie van die maatskaplike en ekonomiese probleme 

wat Suid-Afrika in die gesig staar aan te spreek – as die regering die nodige stappe doen om alle boere 

optimaal produktief te laat wees, skryf landbou-ekonoom dr Kobus Laubscher, konsultant van Agility 

Agri. 

Die Suid-Afrikaanse landbou is goed georganiseerd en gemotiveerd om aan te hou om veilige, 

bekostigbare kos op die tafel te sit en ekonomiese uitbreiding en transformasie aan te dryf. Dit is 

strategies gepas om werk te skep en te help bou aan die President se visie vir die groei van 'n meer 

volhoubare en inklusiewe ekonomie om almal te bevoordeel deur huishoudelike voedselsekerheid te 

verbeter. 

Die werkskepping waartoe dit aanleiding kan gee – nie net in boerdery direk nie, maar in die oorvloed 

van geassosieerde nywerhede, van onder meer voorrade en verwerking tot toerusting en handel – sal 

aansienlik wees. Namate die werkloosheidsyfer daal, sal dit vir 'n aansienlik groter aantal mense 

moontlik wees om voordeel te trek uit private gesondheidsorg. Dit is van kardinale belang dat enige 

werknemervoordele en -belonings toeganklik is in die landelike gebiede waar die meeste landbou 

plaasvind. 

Agility Agri bied aan die bedryf 'n volledig geïntegreerde menslikekapitaalrisikobestuur en 

werknemervoordeeloplossing wat aangepas is vir die spesifieke vereistes van die Suid-Afrikaanse 

landbou, waar dit bedrywig is, en buigsaam om by die behoeftes en begroting van enige werkgewer 

te pas. 

Oor Agility Agri 

Agility Agri is 'n pasgemaakte en geïntegreerde werknemervoordeel- en gesondheidsorgoplossing vir 

die landboubedryf oor alle inkomstevlakke en oor alle sfere van die landboubedryf heen. 

Unieke oplossings sluit in spesifieke voordele vir die nie-metropoolgebiede, gefokusde 
gesondheidsorgnetwerke vir die landelike gebiede en 'n beloningsprogram (Agility Rewards) wat oor 
alle streke van Suid-Afrika toeganklik is. 
 
Gesondheidsorgdekking sluit in agt verskillende mediese skema-opsies op Health Squared Medical 
Scheme, sewe opsies op Agility Gap en CoPay-dekking en lae-inkomste primêre sorg deur Agility 
StaffCare. Selfs seisoenale en kontrakwerkers kan toegang tot toepaslike mediese sorg verskaf word 
deur die buigsame, herlaaibare Agility Healthcard, wat óf bestaande gesondheidsorgvoordele kan 
verbeter óf basiese gesondheidsorgvoordele aan nie-gedekte werknemers kan verskaf, soos en 
wanneer hulle gekontrakteer word. 



 
Agility Life en Agility Retirement Fund Solutions voltooi die geïntegreerde oplossing vir 
aftreebeplanning en voldoende, baie bekostigbare lewens-, ongeskiktheids- en ander groepsdekking. 
Vir meer inligting: https://agilitydistribution.co.za 
 
Uitgereik deur:   Martina Nicholson Associates (MNA) for Agility Agri 
Kontak:   Martina Nicholson or Meggan Saville  
Telefoon:  (011) 469 3016 
Epos:   martina@mnapr.co.za of meggan@mnapr.co.za  

 

WRSA DREAMS HOTELS & RESORTS PROJEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRSA het 'n opwindende nuwe vennootskap aangepak met die sleuteldoelwitte om meer 

kommersiële waarde aan ons lede te bring. WRSA het 'n vennootskap aangegaan met Dream Hotels 

and Resorts, 'n gevestigde en vooruitstrewende 28-jarige organisasie binne die gasvryheidsbedryf om 

ons losies by hul vakansieportefeulje te voeg. Die ware Afrika ekotoerisme-wildboerdery-ervaring sal 

aan hul 23 000 kliënte bemark word, waarvan 14 000 aan hul lojaliteitsprogram behoort. Die 

maatskappy streef daarna om die spesiale eienskappe van 'n ligging te ontdek deur daardie verborge 

juwele te ontdek en toegang tot jou fasiliteit deur hul wêreldklas besprekingsplatform toe te laat. 

Verskillende besigheidsmodelle is ontwerp om aan die verskillende behoeftes van ons lede te voldoen. 

Dream Hotels & Resorts is gestig met die droom om blywende herinneringe te skep deur die regte 

geleenthede te verskaf: 'n gevarieerde portefeulje van oorde en losies insluitend eksklusiewe 

lidmaatskap- en eienaarskapgeleenthede in Suid-Afrika se mees gesogte vakansiebestemmings. 

Dream Hotels & Resorts se mantra oor sy 21 eiendomme is om 'n natuurlewe-ervaring te bied wat die 

gas soos die enigste gas laat voel. Hierdie "Een Gas"-benadering fokus daarop om verwagtinge te 

https://agilitydistribution.co.za/
mailto:martina@mnapr.co.za
mailto:meggan@mnapr.co.za


oortref om gaste die droom-wildervaring te bied. Dit gee jou dus ruimte, tyd, en gemoedsrus om op 

jou prioriteitsareas op jou wildplaas te fokus. 

WRSA nooi jou hiermee uit om deel te wees van hierdie program wat ons glo die klein stukkies hemel 

waarmee ons geseën is en waarin ons passievol ons harte en lewenswerk gegooi het aan die res van 

die wêreld sal ten toon stel! 

Bykomende kommunikasie rakende die Dream-WRSA-inisiatief sal via Zoom-sessies gedoen word 

vanaf Woensdag, 11 Mei 2022, dan op 18 Mei en 25 Mei 2022 om 15:00 om navrae oor hierdie 

inisiatief te beantwoord. 

As jy nog nie ons Dream Resorts/WRSA-vraelys voltooi het nie, klik asseblief op die skakel hieronder: 

https://forms.gle/XafRqCJRPX9FJRT77 

 

WRSA CONSERVATION KIDS 

“NEEM 'N SKOOL AAN” UITDAGING  

Om ons kinders vir die toekoms voor te 

berei het hulle nie net kliniese kennis 

nodig nie, maar ook 'n diepgaande 

begrip van hoe alle lewe saamwerk om 

'n florerende wêreld te skep. 

Ons Omgewing. Ons 

verantwoordelikheid. Ons Toekoms. 

Ons daag alle RIGS-voorsitters uit om 

'n skool in hul streek aan te neem aan 

wie hulle hul passie vir natuurlewe en 

omgewingsbewaring sal oordra. 

Ankie Stroebel nooi alle RIG-

voorsitters om haar te kontak by 

members@wrsa.co.za of 012 335 9664 

of 082 441 1822 vir meer inligting. 

Die eerste Bewaringskinderdag wat op 

26 Januarie 2022 by Laerskool 

Generaal Jacques Pienaar in Gauteng 

gehou is, was 'n groot sukses en het 

duidelik aangedui hoe groot die 

behoefte is om ons kinders op te voed 

om omgewingsbewaring te verstaan. 

Hulle is honger vir kennis, 

eerstehandse ervaring van Suid-Afrika 

se diverse omgewing en hoe om 

verantwoordelik daarmee om te gaan. 

Ons hoop dat elke WRSA RIG die stap 

sal neem om op die leer van 

geleenthede te klim terwyl ons in ons 

wild, ons omgewing, ons 

verantwoordelikheid, en ons toekoms 

belê. 

 

 

https://forms.gle/XafRqCJRPX9FJRT77


WILD INN – WRSA SE EIE BESTEMMINGSPLAFFORM 

 

 

 

 

 

 

 

WRSA se toegewyde verblyfbesprekingsentrum 

WildInn is 'n innoverende aanlyn bestemming bemarkingsplatform wat aangepas is vir wildreservate, 

losies en kampe wat spesifiek daarop gemik is om ons wildboere te bevorder. 

Die platform is vinnig besig om die premium keuse vir akkommodasie besighede in die ekotoerisme- 

en wildsektor te word. Dit bevorder jou besigheid direk aan die algemene publiek met 'n netwerk 

van meer as 65 000 potensiële toeriste, plaaslike jagters en jag uitrusters. WildInn is 'n heeltemal 

GRATIS inisiatief met GEEN middelman nie. Toekomstige gaste kontak jou direk. 

Hierdie inisiatief word met trots aan u gebring deur Wildlife Ranching South Africa (WRSA) in 

samewerking met verskeie jag organisasies. 

Sluit aan by die meer as 40 wildboere wat reeds hul eiendomme op WildInn gelys het - registreer jou 

fasiliteite op WildInn deur op die skakel te klik: https://forms.gle/DHCRaobgKBADQNVE7 

Moenie agterbly nie, sluit vandag by Wildinn aan en wees IN op hierdie fantastiese inisiatief! 

INDIEN JY REEDS GEREGISTREER HET, gaan asseblief jou e-posbus na vir die inligting, anders e-pos 

jou foto's en inligting na: admin@wildlinn.co.za om jou bestemming te lys. 

 

BEHEER OP VUURWAPENS: VRAE WAT GEREELD ONTSTAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berig saamgestel deur Johan Martin: Spesialis Prokureur. Direkteur by Martin & De Beer Ingelyf, 
Bloemfontein, & konsultant van die Legally Armed Franchise Groep.  

https://forms.gle/DHCRaobgKBADQNVE7


ONS DOEN TANS ‘N REEKS OOR DIE VERSKILLENDE ASPEKTE VAN DIE WET OP DIE BEHEER VAN 
VUURWAPENS WAT GEREELD VRAE ONTLOK IN DIE INDUSTRIE.  

Vandag deel ons met Hoofstuk 8 van die Wet wat behels die invoer, uitvoer en vervoer in transito 
van vuurwapens en ammunisie.  

Artikel 73 - Verbod op invoer, uitvoer of vervoer in transito van vuurwapens en ammunisie sonder 
permit  

(1) Geen persoon mag enige vuurwapens of ammunisie in of van Suid-Afrika invoer of uitvoer sonder 
'n invoer- of uitvoerpermit uitgereik ingevolge hierdie Wet nie.  

(2) Geen persoon mag in transito deur Suid-Afrika enige vuurwapens of ammunisie vervoer sonder 'n 
deurgangspermit uitgereik ingevolge hierdie Wet nie.  

Artikel 74 - Vereistes vir invoer-, uitvoer- of deurgangspermit  

(1) 'n Invoer-, uitvoer- of deurgangspermit kan uitgereik word aan 'n persoon wat 'n geskikte en 
gepaste persoon is om die permit te hou.  

(2) Tensy die Registrateur skriftelik anders gelas, mag geen invoer-, uitvoer- of deurgangspermit 
uitgereik word ten opsigte van enige vuurwapen of ammunisie wat nie uitkenningstekens soos 
voorgeskryf dra nie.  

Artikel 76 - Invoer-, uitvoer- of deurgangspermit  

'n Invoer-, uitvoer- of deurgangspermit moet-  

(a) die vereistes beoog in artikel 75 vermeld; en  

(b) die ander inligting bevat wat voorgeskryf word.  

Artikel - 77 Permit behels lisensie om vuurwapen of ammunisie te besit  

(1) 'n Permit vir die invoer van 'n vuurwapen of ammunisie behels ook 'n lisensie om sodanige 
vuurwapen of ammunisie te besit vir die persoon en tydperk wat die Registrateur op die permit 
vermeld.  

(2) Die Registrateur kan die voorwaardes vermeld ten opsigte van die besit en gebruik van die 
betrokke vuurwapen of ammunisie soos voorgeskryf word oplê, en moet die opgelegde voorwaardes 
op die betrokke permit vermeld.  

Artikel 78 - Pligte van permithouer  

(1) Die houer van 'n permit uitgereik ingevolge hierdie Hoofstuk moet, op versoek van 'n 
polisiebeampte-  

(a) enige vuurwapens of ammunisie in sy of haar besit of onder sy of haar beheer;  

(b) sy of haar permit; en  

(c) enige register of elektroniese data wat deur hom of haar ingevolge hierdie Wet gehou 
kan word, vir inspeksie toon.  

(2) Die Registrateur kan die houer van 'n permit uitgereik ingevolge hierdie Hoofstuk gelas 
om registers in te stel en in stand te hou wat die inligting bevat wat hy of sy gelas.  

(3) Die Registrateur kan die houer van 'n permit uitgereik ingevolge hierdie Hoofstuk gelas om 'n 
werkstasie in te stel en in stand te hou wat voldoen aan die vereistes deur hom of haar gelas en wat 
die registers bedoel in subartikel (2) aan die sentrale invoerders- en uitvoerdersdatabasis koppel.  

(4) Die houer van 'n permit uitgereik ingevolge hierdie Hoofstuk moet voldoen aan die voorwaardes 
in die permit vermeld..  

Artikel 80 - Opskorting van invoer-, uitvoer- en deurgangspermitte  

(1) Die Registrateur kan 'n invoer-, uitvoer-, of deurgangspermit opskort indien die Registrateur oor 
inligting in 'n beëdigde verklaring of plegtige verklaring beskik dat die permithouer 'n misdryf 
ingevolge hierdie Wet gepleeg het waarvoor 'n vonnis van gevangenisstraf vir 'n tydperk van vyf jaar 
of langer opgelê kan word.  

(2) 'n Permit mag nie vir langer as sewe dae opgeskort word sonder om die permithouer aan te hoor 
nie.  



(3) 'n Opskorting kan vir 'n tydperk van langer as sewe dae duur indien-  

(a) die permithouer 'n geleentheid gebied is om skriftelike vertoë aan die Registrateur te rig;  

(b) die Registrateur behoorlike oorweging aan die vertoë geskenk het;  

(c) die Registrateur dit nodig ag om die oogmerke van hierdie Wet te bereik; en  

(d) die opskorting deur 'n hof bevestig is.  

(4) 'n Permithouer mag nie gedurende die tydperk waarin die permit opgeskort is, vuurwapens of 
ammunisie invoer of uitvoer of vuurwapens of ammunisie in transito vervoer nie.  

Kontak asb. die outeur by johan@mdbinc.co.za of vir Bernu van den Heever by 

bernu@legallyarmed.co.za 

 

 

BELANGRIKE DATUMS 

WRSA NASIONALE GHOLFDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRSA NASIONALE WILDBOER VAN DIE JAAR EN GALADINNEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEILINGSDATUMS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM/DATE AUCTION/VEILING VENUE/PLEK AUCTIONEER/AFSLAER 

07/05/2022 Dries Visser  Wildswinkel 

13/05/2022 Nylsvlei Game Traders Mookgopong  Vleissentraal 

14/05/2022 Fish Eagle Swartwater Vleissentraal 

14/05/2022 AWA Game Auction AWA Game Auction AWA  

19-21/05/2022 Grootbaas Timed Auction Wildswinkel 

21/05/2022 Hanley Wildlife Services Groblersdal Vleissentraal 

27/05/2022 Hanley Wildlife Services Alldays Vleissentraal 

28/05/2022 AWA Game Auction AWA Game Auction AWA 

28/05/2022 Nylsvlei Game Traders Mookgopong Vleissentraal 

28/05/2022 Wintershoek Wild  Wildswinkel 

04/06/2022 Schoonbee Landgoed & HNP 
Boerdery 

Groblersdal Vleissentraal 

10/06/2022 Bloodline Africa Auction Live Online & Timed Auction Wildswinkel 

10/06/2022 Bloodline Africa   

10/06/2022 Nylsvlei Game Traders Mookgopong Vleissentraal 

11/06/2022 AWA Game Auction Live Boma Auction AWA 

11/06/2022 Fish Eagle Swartwater Vleissentraal 

18/06/2022 Hanley Wildlife Services Groblersdal Vleissentraal 

24/06/2022 Hanley Wildlife Services Alldays Vleissentraal 

25/06/2022 AWA Game Auction Live Boma Auction AWA 

25/06/2022 Nylsvlei Game Traders Mookgopong Vleissentraal 

    

 

PLAAS DIE KOLLIG OP JOU BESIGHEID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke geleentheid wat gemis word, is 'n geleentheid wat verlore is! So moenie dat hierdie geleentheid 

by jou verbygaan nie, bespreek nou jou advertensiespasie vir die volgende WRSA Nuusbrief. 



Vir meer inligting oor wanneer en hoe om te bespreek, kyk na die redaksionele kalender en gryp die 

geleentheid om jou besigheid in die kollig te plaas! 

https://drive.google.com/drive/folders/1NkplE07RPZVLrdA2X7ZCsQotNwJcrgqN?usp=sharing 

ADVERTENSIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek die webtuiste by Taxidermy Africa: Taxidermist | South Africa | Eastern Cape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek die webtuiste by Upcoming Auctions / Listings (4dauctions.co.za) 

https://drive.google.com/drive/folders/1NkplE07RPZVLrdA2X7ZCsQotNwJcrgqN?usp=sharing
https://www.taxidermyafrica.com/
https://www.4dauctions.co.za/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Besoek die webtuiste by Game Chef – Hunting | Recipes | Books 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek die webtuiste by Afrivet Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Besoek die webtuiste by https://gamesurv.logix-intell.com/ 
 

https://gamechef.co.za/
https://www.afrivet.co.za/home
https://gamesurv.logix-intell.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek die webtuiste by https://www.gyspitzermotors.co.za/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Besoek die webtuiste by Motsumi Darts 

https://www.gyspitzermotors.co.za/
https://www.motsumidarts.com/

