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Beste wild-entoesiaste, 

WRSA bied op Saterdag 9 Oktober 2021 by Castle de Wildt, Modimolle ’n nasionale veiling asook die 

Agility Agri mini-konferensie en opelug mark aan. 



Verrigtinge begin om 09:00 en besoekers kan verskeie stalletjies by die opelugmark besoek. 

Registrasie vir die Agility Agri mini-konferensie open ook om 09:00. Die konferensie begin om 10:00 

en duur tot 13:00. Wildswinkel bied met trots die WRSA nasionale veiling aan wat om 14:00 sal begin 

met Neil Swart en Carl Vos as afslaers. Ons kondig ook trots aan dat ons vrygewige lede uitsonderlike 

lotte geskenk het van pasgemaakte wegbreekgeleenthede tot weelderige bestemmings, 

buitengewone jagpakette, fenomenale wild teeldiere en verskeie ander lotte wat juwele, 

versamelaarsitems en handelsmerkgoedere insluit. 

Die uitsonderlike ondersteuning van Castle de Wildt en die Gys Pitzer-span het WRSA in staat gestel 

om hierdie geleentheid aan te bied. Ons is ook opgewonde om aan te kondig dat Fatman op Vrydag 8 

Oktober om 19:00 by Castle de Wildt sal optree. Kaartjies is te koop teen R150,00 per persoon en kan 

aanlyn gekoop word by www.wrsa.co.za/auction, via e-pos by auction@wrsa.co.za of deur 082 770 

1707 te skakel vir verdere inligting. 

Al die opbrengste uit hierdie veiling sal aangewend word vir die ontwikkeling van ’n omvattende 

aanlynstelsel vir die wildbedryf. Saterdag 9 Oktober 2021 is die begin van ’n innoverende benadering 

tot wildboerdery namate ons in die digitale era van stelsel integrasie inbeweeg – die geleenthede is 

oneindig. Hierdie aanlynstelsel sal die groeiende vraag aanspreek na presiese inligting, rekordhouding 

en tydige uitreik van akkurate permitte tot gesamentlike voordeel van alle wildorganisasies en hulle 

lede.  

Dit is vir WRSA ŉ eer om op die voorpunt van hierdie nuwe ontwikkeling te wees en ons wil graag al 

ons lede, kollegas en vriende in die wildbedryf uitnooi om deel te neem aan hierdie 

baanbrekersinisiatief. Dit is nou tyd om saam te staan! Sluit asseblief by ons aan om die wildbedryf 

vir die toekoms te posisioneer. Ons sien daarna uit om u almal daar te sien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrsa.co.za/auction
mailto:auction@wrsa.co.za


AGILITY AGRI MINIKONFERENSIE 

 

 

 

 

 

 

 

WRSA kondig trots aan dat Agility, ‘n belangrike rolspeler in die wildbedryf, die Agility Minikonferensie 

as vennoot by hierdie geleentheid, wat beloof om die veiling van die jaar te wees, aan te bied.  

Ons is opgewonde dat hulle die minikonferensie borg en ons sien uit daarna om vir ons lede ‘n waarlik 

insiggewende en interaktiewe ervaring aan te bied. 

Bespreek jou plek aanlyn deur op die skakel hieronder te klik. 

http://www.bookyourplace.co.za/ 

DIE VEILING VAN DIE JAAR! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soos belowe in die vorige nuusbrief, sal die WRSA nasionale veiling die veiling van die jaar wees.  
 
WRSA en borge Castle de Wildt, Wildswinkel, Gys Pitzer Motoring en Agility Agri, maak gereed om ’n 
onvergeetlike dag by Castle de Wildt aan te bied. 
 
Alle COVID-19-protokolle sal streng nagevolg word, terwyl vriende in die wildbedryf byeenkom om vir 
die eerste keer sedert Maart 2020 weer saam te kuier. 
 
Deur hulle pogings saam te snoer, sal wildboere, jagters, wildliefhebbers, wild- en jagorganisasies, 
vriende en familie ’n groot verskil maak in die toekoms van die wildbedryf. 
 
Ons is baie dankbaar en opgewonde oor die wonderlike lotte wat geskenk is: ’n verskeidenheid 
teeldiere, jag- en naweekpakette, spesiale jagte soos ’n krokodiljag en ’n tiervis-uitstappie is slegs 
enkeles. 
 
Party van die hoogtepunte wat by die veiling aangebied word is: 
2 x 12-18-maande oue dogters van 69” koedoebul Nkosi. 
 
Twee nagte se akkommodasie vir twee mense by Great Fish River Lodge, waarby daaglikse wildritte, 

grootwildstaptogte, alle etes en “drankies op die huis” ingesluit is. 

1 x 48”-swartwitpensbul (jag of teel). 

http://www.bookyourplace.co.za/


28”-buffelkoeijag 

3m-krokodiljag (kan opgegradeer word na 4m teen addisionele koste), Nylstroom Taxidermy borg 

die trofeemontering van die krokodil  

1 x 36 Black Edition Stafix wisselrigter (inverter) 

Verskeidenheid Vredenheim, Badsberg en Middelvlei wyne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



OKTOBERFEST EN MARK 

 

 

 

 

 

 

Dit is Oktober in Suid -Afrika, die mooiste maand van die jaar! Dit is warm in die bosveld en 'n yskoue 

bier is nie te versmaai nie. Voeg 'n paar lekker geregte by, gooi musiek in die pot, skep 'n wonderlike 

atmosfeer met interessante stalletjies om te besoek en voilà! U bevind u op die Oktoberfest van 

Castle de Wildt! 

Castle de Wildt is bekend vir sy lewendige markte en feeste! Die wonderlike fasiliteite binne en buite 

is ideaal vir feestelike byeenkomste soos wildveilings, verjaarsdae, partytjies en troues. Oktoberfest 

is die nuutste toevoeging tot die Castle de Wildt -kalender en op 9 Oktober 2021 sal daar groot 

vreugde wees wanneer die biertuine om 9:00 open. Terwyl die Agility mini-konferensie en die WRSA 

nasionale veiling in volle swang is, kan gaste en besoekers 'n wandeling tussen die stalletjies geniet 

met 'n koue bier in die hand. In die ware kasteeltradisie sal 'n verskeidenheid kosstalletjies 

beskikbaar wees met die klem op ou gunstelinge, soos kaneelpannekoek, kerrie-en-rys en 

kondensmelkkoffie. 

Weens COVID-19 regulasies sal slegs ’n beperkte aantal uitstallers hul goedere mag uitstal. 

Voornemende uitstallers kan betyds uitstalruimte bespreek en teleurstelling voorkom. Bel Stephanie 

du Plessis by 014 736 4653 vir meer inligting en om te bespreek. 

Kom besoek WRSA, Gys Pitzer Motoring en Wildswinkel by Castle de Wildt op 9 Oktober 2021! 

FATMAN OPTREDE 

 

 

 

 

 

 

Johan Brummer, alias Fatman, was die tweede naaswenner van The Voice SA in 2019 en is in Suid-

Afrika bekend vir sy trefferliedjies Dorp Toe, Boombaby en Vuil Coke. 

Fatman se repertoire wissel van popliedjies, Afrikaanse treffers, goue oues tot opgewekte 

dansmusiek. 

Kom geniet ’n heerlike aand saam met Fatman by Castle de Wildt op 8 Oktober 2021 vanaf 19:00. 

Kaartjies kos R150 per persoon en is beskikbaar by Stephanie du Plessis by 014 736 4653. Kos- en 

drankstalletjies sal beskikbaar wees. As gevolg van COVID-19 is kaartjies beperk, daarom nooi ons u 

uit om u partytjie skoene aan te trek en u kaartjies betyds te koop! 

U kan u plek aanlyn bespreek deur op die onderstaande skakel te klik. 



http://www.one.bookyourplace.co.za/ 

DIE PLEK EN AKKOMMODASIE 

 

 

 

 

 

Castle de Wildt, ongeveer ’n uur en 15 minute se ry van Pretoria naby Modimolle, is bekend vir sy 

wonderlike atmosfeer tydens veilings wat dit die perfekte plek maak om hierdie veiling aan te bied 

wat op die oomblik so belangrik is vir die bedryf. 

Daar is genoeg akkommodasie in en om Modimolle beskikbaar en vir u gemak sal Stephanie du 

Plessis u graag help met besprekings. 

Haar kontakbesonderhede is: 014 736 4653 (k/u) en projects@essentialmarketing.co.za  

Vir meer inligting oor die verblyfopsies, klik op die skakel hieronder. 

https://drive.google.com/file/d/1aR9sd9Z-jwC1ytpNOSxMLQ80xOPqq5YK/view?usp=sharing 

DIE AGILITY AGRI MINIKONFERENSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die voorlopige program vir die Agiliy Agri Minikonferensie 

WRSA kondig met trots aan dat Agility as ’n invloedryke entiteit in die wildbedryf, met ons saamwerk 

om die Agility Agri mini-konferensie by die grootste geleentheid van die jaar aan te bied: die WRSA 

nasionale veiling! 

Die doel van die Agility Agri mini-konferensie is om die hele wildbedryf met jag, teel, eko-toerisme, 

wildsprodukte en gemengde boerdery bymekaar te bring om kwaliteit tyd saam met mede-boere en 

hul gesinne, lede van die bedryf, vennote en medewerkers deur te bring. Die fokus is om ons bedryf 

opnuut te bemagtig, betekenisvolle gesprekke te voer en positiewe entoesiasme en energie by lede 

en vennote te vestig. 

Ons bied u ’n paneel spesialiste in die wildbedryf wat insiggewende aanbiedings oor die bedryf bring. 

Dit bied deelnemers die geleentheid om kennis by kundiges op verskillende gebiede te verkry deur 

middel van paneelbesprekings. 

http://www.one.bookyourplace.co.za/
mailto:projects@essentialmarketing.co.za
https://drive.google.com/file/d/1aR9sd9Z-jwC1ytpNOSxMLQ80xOPqq5YK/view?usp=sharing


Deelnemers kan aanlyn registreer vir ons Agility Agri mini-konferensie by www.wrsa.co.za/auction wat 

om 10:00 begin of deur op die onderstaande skakel te klik. 

http://www.bookyourplace.co.za/ 

DIE PROJEKTE VAN DIE WRSA FOUNDATION 

 

 

 

 

 

 

Ons is baie dankbaar vir die skenkings van hooibale, kontant, vervoer en bydraes van wildboere en 

bedryfsverwante ondernemings! Elke skenking en bydrae het die WRSA Stigting in staat gestel om die 

wiele op die pad te kry na die Oos-Kaap en die Vrystaat. 

 

 

 

 

 

 

 

In samewerking met die PHASA Stigting kon ons van 1-9 September 2021 ‘n totaal van 6 vragte 

geskenkte bale aflewer in die droogtegeteisterde Oos-Kaap en die Vrystaat waar verwoestende 

brande geheers het. Volgens een van die begunstigdes van voer: 

“My hart is vanoggend vol, want goeie mense is goed vir ons! Ons is so dankbaar vir hierdie vragte 

grasbale en bedank graag alle betrokkenes. Wees verseker dat dit baie diere in hierdie wanhoopstyd 

sal red. '' 

 

 

 

 

 

 

 

Kik op die skakel hieronder om na die video te kyk. 

https://youtu.be/_JW0vMe7unQ 

http://www.wrsa.co.za/auction
http://www.bookyourplace.co.za/
https://youtu.be/_JW0vMe7unQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsomming van vordering tot dusver: 

 Oos-Kaap Vrystaat 

Aantal plase geregistreer vir hulp 10 7 

Totale 8etwork betrokke 35 440 14 173 

Stuks wild in gedrang 9 124 4 399 

Ton per dag om diere aan die lewe te hou 108 51 

Gemiddelde bedrag per dier per dag R29,41 R29,41 

Totale bedrag per dag per projek R270 995,50 R126 374,59 

   

Opsomming van hulp verleen tot nou: 

 Oos-Kaap Vrystaat 

Aantal vragte 3 4 

Ton afgelewer 130 50 

   

Raak betrokke as u WRSA Foundation en PHASA Foundation kan help om ons wildboere te ondersteun 

in gebiede wat deur brande en droogte geteister word. 

 
Ons versoek asseblief voer-, vervoer- en kontantskenkings. 
 
BYDRAES KAN OORBETAAL WORD AAN: 
 
PHASA Conservation & Empowerment Fund 
Nedbank Centurion, Takkode: 162 145 
Rekeningnr.: 118 752 3313 
SWIFT-kode: NEDSZAJJ 
Verwysing: FS Fires / EC Drought 
 



E-pos asseblief betalingsbewys aan finance@phasa.co.za  
 
of 
 
Wildlife Ranching South Africa NPC 

ABSA, Takkode: 632 005 

Spaarrekeningnr: 930 322 8083 

SWIFT kode: ABSAZAJJ 

Verwysing: EC Drought / FS Fires 

 
Stuur asseblief betalingsbewys na accounts@wrsa.co.za 
 
Skenkings word nog steeds benodig en sal verwelkom en waardeer word en sal die wêreld se 

verskil maak! 

Klik vir u gerief op die relevante skakels hieronder vir toegang tot die aanlynskenkingsvorm en die 

skakel na PayFast. 

https://form.jotform.com/wildliferanchingsouthafrica/donor-form 

https://www.wrsa.co.za/wrsa-foundation/ 

 

BEK-EN-KLOUSEER 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding en opsomming 

In Mei 2021 is 'n uitbraak van bek-en-klouseer (FMD) by beeste in die Umkhanyakude-

distriksmunisipaliteit in KwaZulu-Natal bevestig. Ses-en-twintig plekke in KwaZulu-Natal is as 

FMD-positief geïdentifiseer en aan die OIE gerapporteer. Siekteondersoeke om die omvang 

van die verspreiding van siektes te bepaal, nader voltooiing. 

 

2. Geaffekteerde areas 

Die indeksgeval van die uitbraak is op 27 Mei 2021 in ’n gemeenskaplike weidingsgebied in 

die Mtubatuba plaaslike munisipaliteit in die Umkhanyakude-distriksmunisipaliteit van 

KwaZulu-Natal ontdek. Die ses en twintig positiewe plekke wat tot dusver geïdentifiseer is, 

sluit twee groepe diptenks in gemeenskaplike weiveld, asook twee kommersiële voerkrale 

in. Daar is verskillende kliniese tekens op hierdie plekke aangemeld, met beeste by sommige 

serologies positiewe plekke wat geen sigbare tekens van infeksie getoon het nie, terwyl 

ander klassieke kliniese tekens van FMD getoon het. Polimerase kettingreaksie (PCR) sowel 

as serologiese opsporing van teenliggaampies teen die virus by die Onderstepoort 

mailto:finance@phasa.co.za
mailto:accounts@wrsa.co.za
https://form.jotform.com/wildliferanchingsouthafrica/donor-form
https://www.wrsa.co.za/wrsa-foundation/


Veterinary Research OIE Reference Laboratory, Agricultural Research Council, het alle 

infeksies tot dusver bevestig. 

 

3. Beheermaatreëls ingestel 

3.1 Verklaring van 'n siektebestuursgebied: 

Die Minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het op 30 Junie 2021 

in die Staatskoerant nr. 44783, ’n siektebestuursgebied (SBG) in KwaZulu-Natal verklaar. Die 

SBG sluit die distriksmunisipaliteite van King Cetshwayo, Umkhanyakude en Zoeloeland in. 

Geen diere met gesplete hoewe, hul produkte en genetiese materiaal mag na, uit, binne of 

deur die SBG beweeg nie (hierna KZN SBG genoem) behalwe met magtiging van ’n permit 

uitgereik deur die veeaartsenydienste van die gebied. Die grense van die SBG sal 

heroorweeg word sodra die ondersoeke na die omvang van die uitbraak afgehandel is. 

 Die SBG is in September 2021 hersien en die volgende gebiede is ingesluit in die nuwe SBG: 

- Gedeeltes van die Pongola plaaslike munisipaliteit oos van die R66, asook suid en wes van 

die N2; 

- Die hele Nongoma plaaslike munisipaliteit; 

- Gedeeltes van die Big Five Hlabisa plaaslike munisipaliteit wes van die N2; 

- Die hele Mtubatuba plaaslike munisipaliteit; 

- Die hele Mfolozi plaaslike munisipaliteit; 

- Gedeeltes van die uMhlathuze plaaslike munisipaliteit noord van die R34; en 

- Die hele Hluhluwe uMfolozi Park. 

3.2 Bewegingsbeheer 

Die bewegingsbeheerprotokol bly van krag in die hersiene SBG met die doel om die 

beweging van vee en veeprodukte uit, in, binne en deur die SBG te monitor en te beheer. 

Die bewegingsprotokol is op aanvraag beskikbaar. Aansoeke om diere uit, in, binne en deur 

die SBG te verskuif, moet per geval aan die KwaZulu-Natalse veeartsenydienste gerig word 

(fmdpermitskzn@gmail.com) en sal ook per geval vir risiko’s geëvalueer word. 

Passiewe waarneming word in die res van die land versterk deur middel van kommunikasie 

met staats- en private veeartse, asook fisieke besoeke aan eienaars van vee/diere met 

gesplete hoewe en voorsitters van diptenkverenigings. Al die genoemde partye word 

aangemoedig om waaksaam te wees vir kliniese tekens wat die voorkoms van bek-en-

klouseer aandui en word versoek om sulke vermoedens onmiddellik aan te meld vir verdere 

epidemiologiese ondersoeke. 

4. Handelsimplikasies 

Na die verlies van die OIE-erkende FMD-vrye status in Januarie 2019, is ooreenkomste met 

handelsvennote beding oor die uitvoer van veilige produkte, insluitend vleis en 

suiwelprodukte wat met hitte behandel is, ontbeende en rypgemaakte beesvleis, gewaste 

wol, gesoute huide en velle en vee-embrio's. 

Die volledige verslag is beskikbaar by https://nahf.co.za/update-report-foot-and-mouth-disease-

outbreak-kzn-mtubatuba-10-september-2021/ 

 

 

 

 

 

mailto:fmdpermitskzn@gmail.com
https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=09490f8f89&e=614a0f321d
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WRSA OP DIE PAD 

BENCHMARK AKSIE! 

 

 

 

 

 

 

 

Die Benchmark Game Breeders Groep kon nie 'n meer ideale dag gevra het om hul veiling aan te bied 

nie. Saterdag 21 Augustus 2021 was 'n tipiese Limpopo-bosvelddag – sonnig en helder!  

Ankie Stroebel se WRSA-stalletjie was reeds om 09:00 opgerig by Castle de Wildt waar almal welkom 

was om ’n draai te kom maak en vir hulle WRSA-hemde, -pette en -buffs aan te skaf! 

Die atmosfeer was vol opwinding toe ou en nuwe kennisse oor koffie ontmoet het om al die nuus in 

te haal en te kuier. 

Die Benchmark-veiling het om 11:00 begin en 70 lotte van uitsonderlike genetika en goeie teling is aan 

kopers direk en aanlyn aangebied. Die Benchmark Game Breeders Groep het ook 'n skenking aan die 

WRSA-stigting gemaak om wildboere in die Oos-Kaap te help wat al meer as ses jaar gebuk gaan onder 

droogte. Die skenking is ook gedeel met wildboere in die Vrystaat wat in Julie en Augustus vanjaar 

deur veldbrande getref is. 'n Liefdadigheidslot wat Sandstone Valley vir die WRSA Stigting geskenk het, 

is ook opgeveil. Garth Saunders van Batiki het die bod gewen en die lot goedgunstig teruggegee om 

weer by die WRSA Nasionale Veiling op 9 Oktober 2021 opgeveil te word. Baie dankie vir die 

ondersteuning, Garth! 

Daar was 'n hele paar baie opwindende lotte, maar een van die hoogtepunte was Piet Warren se 

pragtige swartwitpensbul wat 'n uitstekende prys behaal het. 

Baie geluk aan Benchmark Game Breeders en hul gasverkopers met 'n baie suksesvolle en aangename 

dag. 

ALBANY-ALGOA VERGADERING 

 

 

 

 

 

 

Die konstante onsekerheid gedurende grendeltyd die afgelope 18 maande, het die 11etwo van WRSA 

streeksbelangegroepe (SBG’s) se komitees en lede ernstig geknou en hulle vermoë om betekenisvolle 

inligting en opleidingsdae te verskaf, gekniehalter. 

Daarteenoor het die Zuurberg en Grahamstadse SBG’s gesamentlik die Albany-Algoa Meet gereël en 

sprekers soos WRSA se eie hoof uitvoerende beampte, Richard York en die voorsitter van die 

nuutgestigte Sustainable Use Coalition-South Africa (SUCO-SA), dr. Herman Els, genooi. 



Hierdie gesamentlike SBG-vergadering het WRSA-lede van veral die kusgebied van die Oos-Kaap, die 

geleentheid gebied om weer ‘n insiggewende vergadering met kollegas en vriende by te woon. Die 

aanbiedings en toesprake van albei sprekers het terugvoer gegee oor al die nuwe verwikkelinge binne 

WRSA en die breër wildbedryf gedurende hierdie abnormale tye. 

Emmanuel Nel, voorsitter van die Grahamstadse SBG, het die vergadering gelei en spesiale gaste 

Gerhard Heyneke (voorsitter van WRSA), Ron Thompson (uitvoerende hoof van TGA), en Stephen 

Palos (uitvoerende hoof van CHASA) verwelkom. Hy het hulle nie net bedank vir hul bywoning nie, 

maar ook vir die tyd en moeite wat hulle bestee het om die maatskaplike en ekonomiese 

volhoubaarheid van ons bedryf te verbeter. 

In Richard York se inleiding oor die WRSA Roadshow, het hy alles verduidelik van die sukses wat 

wildboere die afgelope paar dekades behaal het met hervestiging van wild. Hy het ook gefokus op die 

deursigtige benadering van WRSA se doelwitte en finansies. Die uitdagings wat alle boere tans 

teëkom, het ‘n mate van realiteit en moontlikhede vir die aanwesiges laat deurskemer. 

Dr Els, veral in die Noorde beter bekend as Oom Krappies, het SUCO-SA aan die Oos-Kaap voorgestel 

deur te fokus op persepsies en hoe dit misverstaan kan word. Sy belangrikste boodskap? Die tyd het 

aangebreek vir vooruitgang in plaas van konstante verdediging – nie net om vir ons eie burgers te 

vertel nie, maar ook om vir die res van die wêreld te vertel van Suid-Afrikaners se suksesvolle 

bewaringsverhaal. Die verhaal van volhoubaarheid deur suksesvolle beplanning en gebruik van wild 

om oorvloedige en talle habitatte te bewaar wat oor miljoene vierkante kilometer in Suid- en suider 

Afrika strek. Ons model is uniek in die wêreld en dit is ‘n lig wat so helder skyn dat ander stadig maar 

seker die voetspore van die pioniers in Afrika volg. Al wat hulle nodig het, is dat Afrikane opstaan en 

verklaar dat ons ‘n model het wat werk! ‘n Model wat nie van skenkings en toelaes afhanklik is nie. 

Uit die gehoor het Adrian Donian van Buffalo Kloof, die sprekers bedank vir die goeie werk wat hulle 

verrig. Hy het ook die organiseerders bedank vir die geleentheid waar inligting met lede gedeel kon 

word, met verwysing na die hoop wat dit bring vir hulle in die loopgrawe – diegene wat leef en elke 

dag die storie vertel. 

Emmanuel het die vergadering afgesluit met die verklaring dat ons nou vir eens ‘n A-span 

bymekaargesit het en dit vergelyk met die Springbokrugbyspan wat ons op die wêreldverhoog 

verteenwoordig. 

Die SBG’s het saam met ECGMA en die Albany Hunting Club ’n drie-dissipline skietkompetisie 

aangebied en pryse toegeken aan die beste skerpskutter in elke dissipline. Aidan Ross, tesourier van 

die Zuurberg SBG, het die algehele prys vir die dag gewen: twee boeke oor wild met baie wysheid en 

jare se ervaring deur die kenner Ron Thompson. Ron het die boeke goedgunstig onderteken en dit 

aan die Albany Hunting Club geskenk vir so ’n geleentheid.  

Die Zuurberg en Grahamstadse SBG’s bedank die borge, sprekers en almal wat teenwoordig was, vir 

die suksesvolle dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OPKOMENDE VROUE-WILDBOER 

 

 

 

 

 

 

 
WRSA is bevoorreg om ons lede te help met die uitbreiding van die wild-ekonomie. Flip Hennop van 
Voorwaarts Game Breeders is ’n ware wildbedryf-Samaritaan wat sy buurvrou toegewyd bystaan. 
Agnes Mamosalo wat onlangs haar man aan COVID-19 verloor het, het die uitdagende taak om nou 
hul veeboerdery te bestuur, maar sy het groot aspirasies om ’n wildboer te word. WRSA is geëerd om 
haar en Flip te help om hierdie droom te verwesenlik.  

Voorwaarts Game Breeders het goedgunstig ’n buffelbul geskenk wat op 9 Oktober by Castle de Wildt 
opgeveil sal word. Die opbrengs van hierdie lot sal gebruik word om die projek aan die gang te sit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GEMEENSKAPPE OM KRUGER 

 

 

 

 

 

  

 

WRSA-voorsitter, Gerhard Heyneke en uitvoerende hoof, Richard York, het verskeie gemeenskappe in 

die Kruger-omgewing naby Letaba besoek. Om die wildlewe habitat te verseker, moet mense op ’n 

billike manier baat by die wildlewe. Uitreik 14etwo leiding aan die gemeenskap is deurslaggewend om 

hierdie proses te vergemaklik. Ons was bevoorreg dat verskeie WRSA-lede by hierdie uitreik kon 

aansluit om hulle rykdom aan kennis te deel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WRSA GHOENASKRAAL WILDSVLEISVERWERKINGSKURSUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

ONS LEER VAN WILDSVLEIS  

Die alombekende prof. Piet du Plessis het van 22 tot 27 Augustus 2021 ’n wildsvleisverwerkingskursus 

op Ghoenaskraal aangebied. 

Sondagaand het kursusgangers van so ver as Douglas in die Noord-Kaap en Parys in die Vrystaat op 

Ghoenaskraal aangekom. Almal het heerlik gesmul aan Moets se lekker gekookte ete van 

hoenderpastei, pampoen en potbrood. Daarna is almal na die skool toe ter voorbereiding van die 

komende week se opleiding. Sommige van ons se moed het in ons skoene gesak toe ons hoor wat ons 

alles moes baasraak, maar ons het besluit om die buffel (bul) by die horings te pak. 

Maandagoggend het aangebreek en ons het vroeg aan die werk gespring om die karkasse te bewerk. 

Daar het agt rooibokke en twee wildebeeste op ons gewag.  

Maar, dis nie net ’n biltong- en droëworskursus nie, ons gaan alles leer (en self doen) om heerlike 

wildsvleisprodukte en -geregte voor te berei. Ons het begin deur die wildskarkasse op te sny, die 

boude, blaaie en ribbes te ontbeen en dan dié snitte nog verder te verwerk. Die boude is byvoorbeeld 

óf ontbeen en gestop óf opgesny in rumps, topside, silversides, ensovoorts. Ons het steaks gesny en 

toe daarmee getoor. Rib- en bladrolle asook gestopte wildsboude is glad nie afgeskeep nie – dit het 

vorentoe gesmaak! 

Prof Piet het gedemonstreer hoe ’n nek opgesny moet word vir ’n potjie, skenkels gesaag en lewer en 

niertjies skoongemaak en verwerk moet word tot lewerkoekies, kardoesies, tradisionele pofadders en 

niertjies in suursous. 

Die vleis wat nie vir primêre produkte gebruik word nie, is opgesny en gemaal vir boere- en droëwors, 

Russians, cabanossi, salami, hamburger patties en ander smaaklike produkte. Biltong en droëwors 

vorm uiteraard ’n belangrike komponent van wildsvleis en kry al die aandag wat dit verdien. Ons het 

ook gedroogte wilds-“chips” en droëwors sonder derms, chilli bites en gerookte droëwors gemaak! 

En dan, Ankie se forte: gevulde filet, maalvleisrol, trinchado, carpaccio, brawn, biltongsop, wildskerrie 

met kluitjies bo-op en nog baie meer. Jy sal dit geniet om jou gaste met hierdie watertand geregte te 

verras! 



En nog was dit het einde niet! Saans het ons gekyk en geleer hoe maklik dit is om ’n wildsvel te looi en 

hoe om so verdere waarde tot die karkas toe te voeg. Dis was’n propvol week, maar met genoeg tyd 

vir ontspan, kuier en geniet! 

Ons het die kursus op ’n hoë noot afgesluit met die oorhandiging van kontant en verwerkte vleis aan 

Modimolle se burgemeester, Marlene van Staden, vir die Abraham Kriel Kinderhuis. Almal het die pad 

huis toe met oorvol gemoedere aangedurf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIMPOPO TOERISME LEKGOTLA 

 

 

 

 

 

 

 

Tydens die Limpopo Toerisme Lekgotla wat op 26-27 Augustus 2021 gehou is, het Richard York, 

uitvoerende hoof van WRSA, die geleentheid gebruik om die wildbedryf ’n hupstootjie te gee met sy 

aanbieding. WRSA se fokus is op die bevordering en groei van die toerismebedryf deur middel van 

beleggings en vennootskappe. 

Sy boodskap was sterk: WRSA en sy lede speel ’n integrale rol in die natuurlewe ekonomie en pleit vir 

‘n verantwoordelike en volhoubare gebruik van hernubare natuurlike hulpbronne, die uitbreiding van 

die natuurlewe, die bewaring van spesies en die beskerming van die biodiversiteit buite beskermde 

gebiede. Met data wat wetenskaplik ondersteun is, kon hy oortuig dat dit tyd is om met nuwe oë te 

kyk na die wildbedryf en die enorme rol wat dit in die ekotoerismebedryf speel. WRSA verteenwoordig 

1 200 ondernemings of besighede in die ekotoerismebedryf. 

Die indaba het ’n baie positiewe uitkoms vir WRSA gehad, aangesien toekomstige samewerking en 

skakeling met Limpopo Toerisme en samewerking met WRSA se inisiatief Wild Inn, tot stand gekom 

het. ’n Verdere uiters opwindende uitkoms is dat Limpopo Toerisme WRSA-lede wat wild lodges besit, 

sal help om hul lodges te gradeer! 

 

 

 

 

 

 



WILD INN 

 

 

 

 

 

 

 

WildInn is die eerste innoverende besprekingsplatform vir akkommodasie wat spesiaal aangepas is vir 

wildreservate/lodges/kampe! 

WildInn is ‘n heeltemal GRATIS inisiatief, GEEN middelman en potensiële kliënte kontak u direk nie. 

Hierdie inisiatief word met trots aangebied deur Wildlife Ranching South Africa (WRSA) in 

samewerking met verskeie ander jagorganisasies. WildInn is ‘n aanlyn -bemarkingsplatform vir 

bestemmings wat daarop gemik is om ons wildboere spesifiek te bevorder. 

As die voor die hand liggende eerste keuse vir enige verblyfonderneming in die ekotoerisme- en 

wildlewe, bevorder WildInn u onderneming tot ‘n netwerk van meer as 65 000 potensiële toeriste, 

plaaslike jagters en jaguitrusters. 

Hierdie platform is toeganklik vir die algemene publiek en meer as 40 wildboere het reeds hul 

eiendomme gelys. 

Om u fasiliteite op WildInn te registreer, gaan na: https://forms.gle/DHCRaobgKBADQNVE7 

Moenie agterbly nie, sluit vandag by Wildinn aan en neem deel aan hierdie fantastiese inisiatief! 

As u alreeds geregistreer het, gaan na u posbus vir meer inligting, anders stuur u foto’s en inligting na: 

admin@wildlinn.co.za om u bestemming te lys. 

WEBWERF KENNISGEWING 

 

 

 

 

 

 

 

VEILINGS VIR DIE VOLGENDE MAANDE 

https://forms.gle/DHCRaobgKBADQNVE7


 

 

 

 

 

 

 

 

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

2021/10/08 Nylsvlei Game Traders Nylsvlei Boma’s (Mookgophong) Vleissentraal 

2021/10/09 WRSA National Auction Castle de Wildt Wildswinkel 

2021/10/16 AWA Game Auction Online Boma Auction AWA 

2021/10/16 Hanley Wildlife Services HNP Wildhokke (Groblersdal) Vleissentraal 

2021/10/23 Nylsvlei Game Traders Nylsvlei Boma’s (Mookgophong Vleissentraal 

2021/10/29 Hanley Wildlife Services Alldays wildbomas (Alldays) Vleissentraal 

2021/10/30 AWA Game Auction Live Boma Sale AWA 

 

STYG UIT BO DIE RES MET MEESTERLIKE BEMARKING 
 
Al wat jy hoef te doen om die beste in die bedryf te wees, is om voordeel te trek uit die geleentheid 
om jou onderneming in die WRSA-nuusbrief te adverteer en dit so te bevorder. 
 
Die WRSA Nuusbrief word een keer per maand op Mailchimp gepubliseer (enige dag van die laaste 
Vrydag van die maand tot die laaste dag van die maand). 
 
Die intekenaarsbasis van 2 930 bestaan uit eienaars van wildsplase en die besluitnemers. 
 
Dit is ’n doelgerigte publikasie spesifiek vir WRSA-lede en besighede in die Suid -Afrikaanse wildbedryf, 
asook vir potensiële nuwe toetreders tot die private wildbedryf. Dit verseker optimale blootstelling 
aan die relevante markte teen die beste advertensietariewe. 
 
Om uit te styg bo die res met meesterlike bemarking, is ons sterkpunt! 

U kan die redaksionele kalender en bestelvorm bekom deur op die onderstaande skakel te klik. 

https://drive.google.com/drive/folders/1OKKgbultIU0otlMFrWZo3M2_5Tk-tlSC?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1OKKgbultIU0otlMFrWZo3M2_5Tk-tlSC?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GameSurv skenk 10 sent aan ’n bewaringsfonds van WRSA se keuse vir elke hektaar wat met die 
toep getel word. 
 

 
Lees interessante artikels oor die produk deur op die skakel hieronder te klik. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1SZYRoGtwA6cMw_NfMt1uADbzz3lFJgPi?usp=sharing 
 
Besoek gerus GameServ se webwerf by: 
 
https://gamesurv.logix-intell.com/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1SZYRoGtwA6cMw_NfMt1uADbzz3lFJgPi?usp=sharing
https://gamesurv.logix-intell.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek gerus Gys Pitzer Motoring se webwerf by: 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


