
 

 

 

 

 

 

DIE FASES VAN DIE AANLYNSTELSEL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

WRSA is trots om aan te kondig dat fase 1 van die nuwe WRSA-portaal voltooiing nader en die uitrol 

daarvan geskeduleer is vir die middel van Februarie 2022. In hierdie weergawe kan boere hul wildplase 

registreer met die klik van 'n knoppie. Hierdie proses is naatloos en dit is nie nodig om ure te spandeer 

om plaasgrense te probeer vind nie. Boere sal ook die regsentiteit waarin hulle sake doen, kan 

registreer en diere by hul plaas se se wildskampe en regsentiteite kan voeg. Verskeie wettige entiteite 

kan ook geskep word. 



WRSA werk reeds aan Fase 2 wat boere sal toelaat om diere te groepeer en die groepe tussen 

wildskampe te skuif asook stoetdiere se geslagslyne te spesifiseer. Bestuurshulpmiddels soos 

veeregistrasie sal ook by hierdie fase ingesluit word. WRSA se kernfokus is op die ontwikkeling van 'n 

gebeurtenisoortjie waar boere tred kan hou met bedryfsgebeure en spesifieke gebeurtenisse op hul 

plaas, soos: wanneer diere ingeënt of behandel is. Sodra dit voltooi is, sal lede outomaties aanmanings 

soos wanneer die volgende inenting/behandelingsdatum is ontvang via WhatsApp en e-pos om die 

bestuursproses te vergemaklik. Ons het ook 'n vennootskap met AgTransact aangegaan om boere 

toegang te gee tot 'n Escrow-fonds wat spesifiek ontwikkel is om boere by te staan en te voorkom dat 

hulle deur swendelaars lastig geval word. 

Wat is Escrow? Escrow is die gebruik van 'n derde party wat in staat is om bates namens twee partye 

te hou wat in die proses is om 'n transaksie te voltooi, wat gemoedsrus sal verseker. 

Boere sal ook verheug wees dat die vlakvark- of bosvarkpermitte ook elektronies beskikbaar sal wees 

vir aankoop via die WRSA-portaal om tyd te bespaar en permitte vinniger te kry. Die permitte sal 'n 

dubbele verifikasiestelsel hê om die integriteit van die permit te verseker. 

Ons weet dat boere altyd moet weet waar hul bates en personeel is. Deel van fase 2 is om boere 'n 

platform te gee om hul bates op te laai (soos wildbesigtigingsvoertuie, plaaswerkers, hekke (om te 

sien wanneer hulle oopgemaak word en of dit toe was), selfs diere wat met spoorsbande toegerus is), 

herinnernotas op te stel van aksies of besluite wat geneem moet word en saam met ons landwye 

vennootboere in staat wees om GPS-spoorsnyers en CAN-lesers te installeer om intydse inligting oor 

die bate te ontvang. 

Die volgende fases sal die platform laat groei tot 'n alles-in-een oplossing vir boere om: 

• Gewasbeplanning, 

• grondontleding, 

• bestuur van diere, 

• bestuur van gaste/jagters se verblyf en jaggelde, 

• fakturering aan kliënte, 

• betaling van ledegelde, 

• stoor van belangrike dokumente, 

• kennisgewings ontvang via e-pos en WhatsApp voor lisensies verval, 

• Aansluiting by 'n mentorskapprogram, 

• toegang tot 'n dokumentbewaarplek soos vrywaringsvorms en ander nuttige inligting, 

 

Ons is opgewonde om al hierdie opwindende applikasies van die stelsel vir ons lede beskikbaar te stel 

in ons poging om die wildekonomie van Suid-Afrika te bevorder en uit te bou. 

VK VERBOD OP INVOER VAN JAGTROFEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WRSA het saam met lede van SUCo-SA, samesprekings gehad met ‘n verteenwoordiger van die Britse 

parlement se Laerhuis, rakende die "VK-besluit om trofeejag-invoer te verbied". 

Volgens die verteenwoordiger behoort die voorgestelde konsepwetsontwerp teen middel Februarie 

gereed te wees. Op hierdie stadium het hulle net insette van diereregtegroepe ontvang en wag op die 

standpunte en insette van al die ander groepe. Hulle is daartoe verbind om slegs wet deur te voer wat 

wetenskaplik gefundeer is en nie op emosie nie en wil dus alle standpunte hoor. Hulle is ook baie 

sensitief en bekommerd oor die impak op Biodiversiteitsbewaring en veral op plaaslike 

lewensbestaan. Hulle sal ook die wetstoepassingsproses van 'n wet soos hierdie deeglik moet 

evalueer. 

Hierdie proses het pas begin en WRSA sal hierdie voorgestelde verbod teenstaan en ons regering ten 

volle ondersteun in sy voorleggings. 

In die woorde van Winston Churchill: ‘’ ’n Leuen kom halfpad om die wêreld voordat die waarheid sy 

broek aantrek" 

LIMPOPO – OPROEP TOT AKSIE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyk na die video om meer te wete te kom oor wat SWEP behels:  

https://youtu.be/O-2RnRaeB-U 

Het die wildbedryf bewysbare data dat die sektor tans 'n beduidende bydrae tot natuurlike kapitaal 

en ekonomiese ontwikkeling in Suid-Afrika lewer? 

Ongelukkig is die antwoord nee. WRSA, saam met SANBI, Rhodes Universiteit, Universiteit 

Stellenbosch en die Verenigde Nasies se Ontwikkelingsprogram is egter besig om dit te verander. Die 

projek word die Sustainable Wildlife Economy Project (SWEP) genoem. 

Die hoofdoelwit van die voorgestelde opname is om die wildboerderybedryf te ondersteun deur die 

daarstelling van ‘n wetenskaplike wyse van inligting-insameling en verwerking daarvan deur: 

1. Die voorgestelde benadering tot monitering van volhoubare grondbestuur bekend te maak 

2. Daarstelling van 'n dialoog oor of hierdie wyse van ouditering en evaluering by die doelwitte van 

die bedryf inpas. 

3. Die pogings om 'n bewysgebaseerde saak te maak dat die sektor 'n beduidende bydrae tot 

natuurlike kapitaal en ekonomiese ontwikkeling in die land het te ondersteun. 

''Sonder data is jy net nog 'n persoon met 'n mening.'' - W. Edwards Deming 

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT HIERDIE OPNAME OOP IS VIR ELKE BOER WAT WILD BESIT EN DIT NIE 

SLEGS TOT WRSA-LEDE BEPERK IS NIE. 

Raak asseblief betrokke by die SWEP-projek wat na Limpopo kom, want dit gaan deurslaggewend wees 

vir ons bedryf. Die WRSA-kantoor sal binnekort 'n beroep op u doen om aan die SWEP-opname deel 

te neem. 

https://youtu.be/O-2RnRaeB-U


Opleiding van die Navorsingsassistente het vanaf 24 – 28 Januarie 2022 by Kololo Game Lodge naby 

Vaalwater plaasgevind en die WRSA-span bestaande uit Richard en Barry York het op 27 Januarie 2022 

by die leerlinge aangesluit. 

Hulle is slaggereed en gretig om ons te help om ons bedryf te kwantifiseer - kom ons gee hulle ons 

volle ondersteuning! 

SWEP JotForm skakel: 

https://form.jotform.com/wildliferanchingsouthafrica/swep-limpopo 

GEEN KWOTA VIR WILD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSULTASIE OOR DIE VOORGESTELDE JAG-/UITVOER-KWOTA VIR OLIFANT-, SWARTRENSTERS EN 

LUIPERDJAGTROFEë VIR DIE 2021 KALENDERJAAR 

Sedert die indiening van skriftelike voorstelle oor of besware teen die jaarlikse kwota vir jag en/of 

uitvoer van olifant-, swartrenoster- en luiperdjagtrofeë op 8 November 2021, het die hele proses tot 

stilstand gekom. 

 

Ons het gehoop dat ons vir ons lede nuwe inligting sou kon gee, maar het tot hede nog geen antwoord 

of kennisgewing ontvang nie. Ons verseker u dat ons die saak deurlopend met die department opvolg. 

DIEREGESONDHEID ONDER DIE LOEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://form.jotform.com/wildliferanchingsouthafrica/swep-limpopo


Die Landboubedryf vergader met minister Didiza oor die mislukte Onderstepoort Biologiese Produkte 

(OBP). 

Een van die negatiewe gevolge van die La Niña-verskynsel en die groot reën (verskoning aan diegene 

wat deur die gevolge van te veel reën skade gely het) wat ons gedurende die huidige seisoen gehad 

het, is dat hierdie warm en nat toestande ideaal is vir die florering van parasiete soos bv. wurms, vlieë 

en bosluise wat insek- en bosluisoordraagbare siektes tot gevolg het. Vee- en wildeienaars maak dus 

sterk staat op parasietdoders en entstowwe om hul diere teen hierdie siektes te beskerm. 

Ongelukkig blyk dit dat die eens wêreldbekende Onderstepoort nie die verwoesting van staatskaping 

en die gevolglike ineenstorting van die kritieke dienste (die verskaffing van strategies belangrike 

entstowwe) wat dit veronderstel is om te verskaf, vrygespring het nie. Sonder 'n uitvoerende hoof 

sedert Mei verlede jaar, het die verskaffing van baie entstowwe, wat elders nie beskikbaar is nie en 

noodsaaklik is vir die sukses van veeboerdery, op sy beste wisselvallig geword. Vir wildboere is die 

hartwater-entstof (vir springbokke in die gebiede noord van die Magaliesberge) en RVF-entstof om 

waardevolle buffels te beskerm, van die belangrike entstowwe wat nie beskikbaar is tydens hierdie 

kritieke tye wanneer die siektes hoogty vier en of dreig nie. 

Hierdie scenario word beklemtoon deur onlangse nuwe gevalle van bek-en-klouseer in KZN en 'n 

uitbreking van Afrika-varkpes in die Suid-Kaap. 

Na direkte benaderings, en via die mediabedryf onder leiding van Agri SA en die Nasionale 

Dieregesondheidsforum is lede van die bedryf na 'n vergadering met Minister Didiza genooi. Op 

hierdie vergadering kon die industrie sy kommer uitspreek en die Minister het 'n Openbare Privaat 

Vennootskap-inisiatief belowe om die situasie reg te stel en OBP te red. Dr Peter Oberem het WRSA 

by die vergadering verteenwoordig en sê hy is bly dat die erns van die situasie duidelik deur minister 

Didiza opgeneem is. 

Dr Peter Oberem 

WILDKLETS SAAM MET SPIRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die behoefte om sensitiewe onderwerpe aan te 

spreek sonder om 'n steurende uitwerking op die 

publiek te hê, neem met rasse skrede toe, net 

soos die uitdagings in die wildbedryf toeneem. 

Kommunikasie met 'n strokiesprentkarakter 

waarmee mense kan assosieer, het die mag om 

iets wat mense gewoonlik onaangenaam of eng 

vind, op 'n prettige en opvoedkundige manier te 

kommunikeer. 

Navorsing het bewys dat mense maklik met 

spotprentkarakters assosieer en dus redelik 

maklik met die karakter en sy boodskap 

identifiseer. 

En so is Spiral gebore as die WRSA 

spotprentkarakter saam met sy vriende, die wyse 

uil en die besige miskruier wat hom geselskap hou 

en wild en wakker oor Wild gesels! 

Ons dank en waardering aan Ben Hanekom (JM & 

S???) wat ons HUB, Richard York, se droom en 

visie vlerke gegee het. 

Geniet die manewales en lesse wat Spiral elke 

maand vir jou en die breë gemeenskap sal bring 

en versprei die goeie stories van WRSA en ons 

Natuurbewaringsuksesse met die wêreld. 

This is our Game! 

 

 

BESOEK DEUR KENIAANSE MINISTRIËLE AFVAARGIGING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WRSA was bevoorreg om die geleentheid te kry om minister Hon. Najib Balala en mede-lede van die 

Keniaanse Ministerie van Toerisme en Natuurlewe, asook afgevaardigdes van DFFE 'n kykie te gee na 

ons wonderlike wildbedryf op 25 Januarie 2022. Raadslede van WRSA, Colin Engelbrecht, Richard York, 

Malan Davey, en Dr. Lesodi, het ook tyd in hul besige skedules gemaak om die afvaardiging te vergesel. 

Ons het Lumarie Game Farm besoek wat deur Jacques Malan en sy gesin besit word. Die afvaardiging 

kon eerstehands die transformasie wat plaasgevind het en die dramatiese toename in biodiversiteit 

op die eiendom waarneem danksy die bewaringspogings wat deur Jacques en sy gesin toegepas word. 

Dit was die perfekte manier om eerstehands te sien hoe wildboerdery in Suid-Afrika lyk. 

Na 'n klein V&A-sessie waar Jacques die afvaardiging se vrae beantwoord het, is hulle getrakteer op 

ware Lumarie-gasvryheid met ligte verversings en van hul tuisgemaakte wildsvleispastei. Daarna het 

die aksie belaaide wildrit gevolg. Dit was ongelooflik om hul entoesiasme te aanskou toe hulle 'n 

swartwitpenstrop van naderby kon aanskou. Hulle opgewondenheid was heeltemal verstaanbaar 

aangesien Kenia net 51 swartwitpense in die natuur oor het, en hulle kon eerstehands sien wat 

wildboerdery doen vir spesies en habitatbewaring 

Die volgende besoekpunt  wasCAMO MEAT – Geregistreerde Wildvleis-abattoir en -uitvoerfasiliteit, 

besit en gestig deur Stephen Nel, wat hierdie besigheid in 'n moderne onderneming ontwikkel het. 

Ongelukkig, aangesien wildsvleis 'n seisoenale produk is, met oes hoofsaaklik in die winter, kon die 

afvaardiging nie die fasiliteit in werking sien nie. Nietemin het mnr Nel die hele afvaardiging deur die 

fasiliteit geneem en sleutelinsig verskaf in die ontwikkeling, implementering en vereistes van die 

ontwikkeling en bedryf van 'n ten volle funksionele wildvleis-uitvoerfasiliteit. 

Ons dank en waardering aan Leslie van der Merwe vir die skenking van sy nuwe boek, Everyday 

Venison en Dr Peter Oberem vir sy skenkings van sy bekende boek The New Game Rancher, boekies 

oor miskruiers en aasvoëls asook sy cd oor dieresiektes as geskenke vir die Keniaanse afvaardiging. 

 

BEKENDSTELIING VAN WRSA SE CONSERVATION KIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laerskool Generaal Jacques Pienaar (Jakkies) van 

stapel gestuur is. Honderd-en-twintig opgewonde 

graad 7 Jakkies het die bekendstelling bygewoon 

saam met belangrike gaste van die departement van 

onderwys, borge, en sprekers. 

Die skoolhoof van Jakkies, mnr David Schoeman, het 

al die BBP-gaste verwelkom waarna Richard York, 

HUB van WRSA, 'n aanbieding oor die belangrikheid 

van omgewingsbewaring gedoen het. Hy is gevolg 

deur me Jacky Masibi, die stigter van Conservation 

Kids wat die gehoor vertel het van haar droom wat 

waar geword het. 

Annelien Pienaar van K9 Tracking het 'n aanbieding en 

praktiese demonstrasie oor bloedspoor en 

spoorsnyhonde gelewer. Dit was 'n baie 

gebruikersvriendelike aanbieding omdat die leerders 

fisiek met die honde kon omgaan. Hulle was verstom 

om te hoor dat dit twee jaar neem om so 'n hond op 

te lei. 

Onder die waaksame oë van die slangkenner, Hencke 

Marais het die leerders vinnig van die verskillende 

soorte slange uitgevind. Daar was 'n nie-giftige 

huisslang, en die giftige, dodelike kobra en pofadder. 

Daar was selfs 'n luislang en die leerders wat daaraan 

wou raak, het gretig na vore gekom om dit te doen. 

WRSA en Conservation Kids is besonder dankbaar 

teenoor mnr Herman Els en NatShoot vir die 

heldergroen pette wat elke leerder ontvang het. Dit 

het die sukses van die dag verseker!  

Die bekendstelling is ook bygewoon deur 

verskeie mediahuise wat treffende berigte oor 

die bekendstelling geskryf het. (Lees die verslae 

vervat in die skakels hieronder.) 

Vir die wildbedryf is dit ’n droom wat bewaarheid 

is om ons kinders van kleins af van 

natuurbewaring te leer. WRSA het 

verstommende reaksie op die projek gekry. 

Verskeie belangstellendes het reeds WRSA 

gekontak om soortgelyke aanbiedings by hul 

skole te doen. 

Die program is afgesluit met roomys vir elke leerder terwyl die skool die eregaste op 'n heerlike ligte 

middagete getrakteer het. 

WRSA is geëerd om Generaal Jacques Pienaar Primêre skool met sy goedgemanierde leerders as die 

eerste vennoot in die projek te verwelkom 'n Uitdaging word aan alle streekbelangegroepe (SBG's) 

gerig om hierdie inisiatief te volg om hul plaaslike skole betrokke te maak by hierdie projek. 

https://gameandhuntdaily.co.za/wrsa-conservation-kids-launch/ 

https://maroelamedia.co.za/landbou/landbounuus/wrsa-help-bewaringsboompie-plant/ 

https://gameandhuntdaily.co.za/wrsa-conservation-kids-launch/
https://maroelamedia.co.za/landbou/landbounuus/wrsa-help-bewaringsboompie-plant/


 

GROOTPLAAS ONDERHOUD 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag, 19 Januarie 2022, vroegoggend het Francois Botha van Grootplaas 'n onderhoud met WRSA se 

Richard York WRSA HUB gevoer. Onder bespreking was: 

1. Die vordering wat gemaak is met die ontwikkeling van die eerste fase van die nuwe WRSA aanlyn 

datastelsel 

2. Aksies wat reeds geneem is met betrekking tot die voorgestelde VK-verbod op trofeejag-invoer 

3. Bekendstelling van Conservation Kids op 26 Januarie 2022 op Wêreld Omgewingsopvoedingsdag 

4. WRSA AJV, Konferensie & Gala-dinee, die Volhoubare Wildlewe-ekonomie-projek (SWEP) wat later 

hierdie maand in Limpopo bekendgestel word. 

Kyk na die video om meer te wete te kom oor al die opwindende dinge wat voorlê vir WRSA-lede! 

https://www.youtube.com/watch?v=6pBqwTwCzZo&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=6pBqwTwCzZo&t=22s


HOU DIE SPASIE DOP – WILDSVLEIS INISIATIEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog 'n nuwe en opwindende inisiatief is op die horison ten bate van WRSA-lede! WRSA en Crown National 

span saam om wildsvleis die voorkeur-vleis in Suid-Afrika te maak. 

Goeie vordering is gemaak tydens 'n vergadering op Maandag, 17 Januarie 2022 toe Crown National se 

Carol Pieters en Rossouw Viljoen 'n vergadering gehad het met WRSA-afgevaardigdes, Gerhard Heyneke 

(Voorsitter), Richard York (HUB), Eben Visser en Ankie Stroebel 

SBG AKTIWITEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Suid-Kaap RIG, onder voorsitterskap van Nico Lerm, het hul eerste inligtingsdag vir 18 Februarie 

2022 geskeduleer. 

Hulle het 'n opwindende reeks interessante sprekers wat beloof om die dag 'n groot sukses te maak. 

SANPARKE ERE-VELDWAGTER-KOMPETISIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEK: Virtueel 

PARK: Alle parke 

DATUM: 1 Desember 2021 - 25 Maart 2022 

KOSTE: R100 per kaartjie 

Kontak persoon: E-posadres: connect@honoraryrangers.org 

Skryf vandag nog in vir die SANParke Ereveldwagterskompetisie vir Bewaring en staan 'n kans om 'n 

ongelooflike SANParke-wegbreek te wen. 

Jou bydrae kan daartoe lei dat jy 'n ongelooflike vakansie van 7 nagte vir twee in enige nasionale park 

van jou keuse wen. Twee gelukkige naaswenners sal verblyf van 5 nagte en 3 nagte vir twee in enige 

nasionale park van hul keuse wen. 

Die opbrengs van die kompetisie sal gaan om die noodsaaklike K9-teen-stropery en 

omgewingsmisdaadinisiatiewe in Suid-Afrika se nasionale parke en mariene beskermde gebiede te 

versterk.  

Om meer uit te vind, besoek asseblief hul webwerf @ 

https://www.sanparksvolunteers.org/events/fundraising-competition-win-a-sanparks-getaway/ 

Om nou jou kaartjies te koop, gaan na:  

The SANParks Honorary Rangers Competition for Conservation (webtickets.co.za) 

 

 

https://www.sanparksvolunteers.org/events/fundraising-competition-win-a-sanparks-getaway/
https://www.webtickets.co.za/v2/event.aspx?itemid=1508134934


DIE WILDBOER EN SY ROER 

 

 

 

 

 

 

 

 

`n Oorsig oor hoe die Wet op die Beheer van Vuurwapens, 2000 (Wet no. 60 van 2000), (“die Wet”), 

die alledaagse bedrywighede van die Wildboer en Professionele Jagter raak.   

Positiewe aspekte: 

Daar is talle positiewe aspekte deurdat daar ruimte geskep is deur die Wet, om byvoorbeeld by wyse 

van lidmaatskap by verskillende polisie geakkrediteerde jag-, sport- en versamelaarsverenigings meer 

vuurwapens te mag besit wat tans gesonde wedywering tussen die verenigings daarstel om hulle 

ledetal op te bou. 

 

Daar is voorsiening vir `n wye spektrum van besighede wat vuurwapens mag lisensiëer, wat insluit die 

aansoekproses om formele polisie akkreditasie van `n entiteit met die doel om besigheidsvuurwapens 

te gebruik, vir watter doel ookal. 

 

Daar is ook beperkte uitkoms vir mense met vorige veroordelings om vuurwapens te besit, met sekere 

vereistes in die Wet. 

 
Kinders onder die ouderdom van 21 jaar en ander wat kwalifiseer om wapens te kan besit: 

Die Wet laat ook vuurwapen eienaarskap in die geval toe en daar is nie `n spesifieke 

ouderdomsbeperking nie, want dit hang van die minderjarige aansoeker se voog en vereniging 

waaraan hy behoort se goedkeuring af en hy/sy moet die vuurwapenkursusse, asook die toegewyde 

jagter- en/of sportskietkursusse by sy vereniging slaag of akkreditasie ontvang by sy 

versamelaarsvereniging. Ook indien die minderjarige geëmansipeerd is – definisie in die Wet en wel 

“dwingende redes” gelees met artikels 16 en 17 van die Wet. 

Professionele jagter: 

`n Persoon wat `n geldige beroepsjagpermit het, uitgereik deur die Departement van Omgewingsake, 

wat die beroepsjagkursus geslaag het en `n lid is van `n vereniging wat professionele jag bevorder, 

soos PHASA, mag vir die doel meer as 4 vuurwapens besit op sy persoonlike naam sonder om as `n 

toegewyde jagter of toegewyde sportskut verklaar te wees, vir die doeleindes om jagters te vergesel 

en vuurwapens te verskaf aan hulle in die gebied waar die professionele jagter `n beroepsjagpermit 

besit en waar hy/sy `n konsessie het met wildboere om te kan jag met kliënte – artikel 16A van die 

Wet. 

Formele akkreditasie as `n professionele jagbesigheid by die SAPD: 

`n Professionele jagter wat aan al die vereistes voldoen soos hierbo genoem, kan sy besigheid en as 

die “verantwoordelike persoon” daarvan, die entiteit as jagbesigheid akkrediteer by die polisie en dan 



besigheidsvuurwapens op die entiteit se naam lisensieer met die doel om hierdie besigheidswapens 

en ammunisie te verskaf aan ander jagters wat begelei mag word deur `n bevoegde professionele 

jagter om te jag in die provinsie op wildsplase waar die verantwoordelike persoon ̀ n beroepsjagpermit 

besit – artikels 8, 20 en regulasie 10 van die Wet. 

Formele akkreditasie van `n wildsplaas by die SAPD: 

Wildsplase met `n geldige omheiningsertifikaat en waar die eienaars lede is van `n instansie wat 

wildboerdery bevorder, soos byvoorbeeld WRSA, kan hulle plase formeel as besighede akkrediteer 

ten einde besigheidsvuurwapens op die entiteit se naam te registreer om sodoende aangewend te 

word om wildboerdery te bevorder – artikels 8, 20 en regulasie 9  

Formele akkreditasie van ander besighede by die SAPD: 

Wildsplase met gastehuise wat die toerisme bedryf teiken wat wil diversifiseer deur gidse te verskaf 

om kliënte te voet of per voertuig te begelei in gebiede waar gevaarlike wild voorkom, kan so `n 

besigheid formeel akkrediteer by die polisie met die doel om wapens te bekom om die toeriste se 

veiligheid te verseker wanneer hulle deur gekwalifiseerde veldgidse begelei word. 

Wanneer `n maatskappy lugvervoer verskaf byvoorbeeld tydens die uitdun van wild, verdoof en 

verskuiwing daarvan deur die maatskappy waar vuurwapens nodig is as middele tot die doel.  

Ook waar die hoofdoel van die besigheid is om die stroping van renosters te voorkom – bostaande 

aansoeke almal in terme van artikels 8, 20 en regulasie 11 van die Wet. 

Enige ander besigheid waar die voortbestaan afhanklik is van die gebruik van wapens as `n middel tot 

`n doel. 

 Geskryf deur Johan Martin van Bloemfontein, `n spesialis-prokureur en konsultant van die Legally 

Armed Groep met kantore landwyd. 

 

BOODSKAP VIR DIE NUWE JAAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op die skakel hieronder om na die video te kyk 

https://youtu.be/QEi-HlyCB5g 

 

https://youtu.be/QEi-HlyCB5g


WRSA wens al ons lede 'n wonderlike 2022 gevul met seën en voorspoed toe. 

Ons is opgewonde oor die geleenthede en nuwe ontwikkelings wat hierdie jaar sal bring en sien uit 

na 'n uitsonderlike jaar vir almal. 

Dankie vir jou lojale ondersteuning en moet asseblief nie huiwer om ons kantoor te kontak wat 

reeds vanaf 10 Januarie 2022 geopen het nie. 

WRSA werk met trots namens ons lede en die wildbedryf, dit is ONS SPEL! 

 

ALGEMENE JAARVERGADERING 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAAR IS GROOT PLANNE VIR DIE AJV – DUS WEES OP DIE UITKYK VIR MEER INLIGTING. 

 

VEILINGSDATUMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

12/02/2022 Valley Venture Stud & Friends Live and online Auction Wildswinkel 

19/02/2022 Shelanti & Guest Sellers Live Webcast Catalogue AWA 

19/02/2022 Lasarus Game Auction Nylsvlei Bomas - 
Mookgopong 

CDP Auctioneering Services 

23 -26 /02/2022 Benchmark Trophy & Hunt 
Auction 

Online Auction Wildswinkel 

04/03/2022 Hanley Wildlife Services Alldays  



11/03/2022 Nylsvlei Game Traders Mookgopong Vleissentraal 

12/03/2022 Signature Wildlife Auction Kwandwe, Eastern Cape Wildswinkel  

12/03/2022 Fish Eagle Swartwater Vleissentraal 

14-17/03/2022 Stud Game Breeders Breeding 
and Hunting 

Silent Auction Wildswinkel 

19/03/2022 Hanley Wildlife Services Groblersdal Vleissentraal 

25/03/2022 Hanley Wildlife Services Alldays Vleissentraal 

26/03/2022 Nylsvlei Game Traders Mookgopong Vleissentraal 

26/03/2022 Bona Bona Game Breeders Live and Timed Auction Wildswinkel 

 

WRSA FOUNDATION – NUWE VENNOOTSKAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTSLUIT DIE POTENSIAAL VAN JOU BESIGHEID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak seker dat jy hierdie geleentheid aangryp om jou besigheid in die WRSA Nuusbrief te adverteer. 

Vir meer inligting, kyk gerus na die redaksionele kalender en ontsluit die potensiaal van jou besigheid 

deur jou advertensie nou te bespreek! 

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

 

ADVERTENSIES 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek die webtuiste by Signature Wildlife – Legendary Genetics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek Legally armed se webtuiste by Home - Legally Armed Firearms Administrative Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://legendarygenetics.com/
https://legallyarmed.co.za/
https://gamechef.co.za/


 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek die webtuiste by Afrivet Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek die webtuiste by: Motsumi Darts 

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

