
 

HSI AFRIKA VS DFFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trofeejagkwotas in die spervuur 

Die Humane Society International – Afrika het 'n dringende hofaansoek geloods teen die Nasionale 
Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing (DFFE) om die toegekende trofeejagkwotas vir 
2022 te laat herroep. 

Die kwessie waarop die HSI/Afrika hul eis baseer, is of die Minister al die voorgeskrewe 
administratiewe prosesse objektief gevolg het met die aankondiging van die uitgestelde kwotas van 
2021 vir 2022. Die Humane Society beweer dat die minister nie al die voorgeskrewe prosesse in die 
2021 kwota toewysingsproses gevolg het nie aangesien daar, volgens hulle, geen openbare 
konsultasie was soos deur die wet voorgeskryf nie. Dit maak die kwota toekenning onwettig en 
onreëlmatig volgens hulle en mag dus nie toegelaat word om na 2022 uitgestel te word nie. 

Minister Barbara Creecy het egter 'n sterk verweer teen die eis ingedien. Die hof het die 
aangeleentheid vir 3 dae aangehoor, waarna regter Patrick Gamble laat op Vrydag, 25 Maart 2022, 'n 
tydelike interdik uitgereik het wat die toekenning van trofeejagkwotas tydelik opskort en die hofsaak 
tot 8 April 2022 uitgestel om die HSI/Afrika toe te laat om deur die Minister se dokumentasie te werk. 

Daar word verwag dat HSI/Afrika op hierdie datum na die hof sal terugkeer om te probeer om die 
tydelike interdik in 'n permanente bevel te omskep. 

Indien die Minister wel aan al die objektiewe administratiewe vereistes voldoen het om die kwota-
aankondiging te maak, kan WRSA en die bedryf moontlik by die Minister en DFFE aansluit om die 
beleidsbepaling in die HSI/Afrika-aansoek op 'n substantiewe basis te verdedig. Hierdie samewerking 
met die Minister in die verweer teen hierdie aansoek sal slegs onderneem word op grond van goeie 
regsadvies om te verseker dat die belange van WRSA en ons lede beskerm word. 

Sou hierdie aansoek, om watter rede ook al, suksesvol wees sal WRSA hergroepeer en met alle 
geaffekteerde partye konsulteer – en in oorleg met goeie regsadvies – 'n reaksie-aksie voorstel om 
ons wetlike regte op die volhoubare gebruik van ons natuurlike hulpbronne soos toegelaat in die 
Grondwet van Suid-Afrika te ondersteun. WRSA beoog om die DFFE en die HSI/Afrika tot 
verantwoording te hou om wettige jag, ons bedryf en ons wild te beskerm. 

Ter verdediging van hierdie aansoek staan WRSA onwrikbaar op die wetenskaplike grondslag dat 'n 
spesie nie op 'n 'per spesie'-vlak bestuur kan word nie, maar slegs op 'n bevolkingsvlak. Ons hou vol 
dat in die geval van 'n gelyste bedreigde spesie, dit heeltemal realisties is dat terwyl die spesie bedreig 
kan wees as dit op grootskaal regoor Afrika se onbeskermde gebiede beskou word. Ter selfde tyd, 
binne goed bestuurde privaat beskermde gebiede gesonde populasies van die sodanige spesie met 
voldoende getalle kan wees. Die betrokke spesies staan nie die gevaar van uitsterwing nie, ongeag 
hoe getalle in onbeskermde gebiede afgeneem het. 

WRSA hou ook vol dat waar mense baie belê het en die moeite gedoen het om enige spesie te beskerm 
en te teel, daar geen geldige rede is om in te meng met die oes daarvan nie, veral as dit volhoubaar 
gedoen word. 

Suid-Afrika se aandeel in die natuurlewe-ekonomie is $9,6 miljard en die bedryf neem ook byna 'n 
halfmiljoen mense in diens, wat vergelykbaar is met mynbou. Inkomste wat deur trofeejag gegenereer 
word, is veral van kritieke belang vir gemarginaliseerde en verarmde landelike gemeenskappe. Dit 
alles is nou direk in gedrang weens hierdie hofaksie. 

Ons sal voortgaan om die verloop van die hofaksie tot by die finale uitspraak te monitor en sal enige 
wetlik gesonde optrede doen om die regte en belange van ons lede en Suid-Afrikaanse burgers te 
bevorder en te beskerm. 

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: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9DE PEOPLE & PARKS KONFERENSIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandton, Johannesburg - Die 
negende People & Parks 
Nasionale Konferensie is op 
31 Maart 2022 gehou en 
WRSA, verteenwoordig deur 
Voorsitter Gerhard Heyneke 
en HUB Richard York, het aan 
die paneelbespreking oor 
transformasie in die 
wildbedryf deelgeneem. Die 
bespreking is gelei deur die 
Adjunk Direkteur-Generaal 
vir Biodiversiteit en Bewaring 
by die Departement van 
Bosbou, Visserye en die 
Omgewing (DFFE), Me 
Mohlago Flora Mokgohloa. 

WRSA het sy duidelike 
standpunt oor transformasie 
herhaal, dit wil sê, dat WRSA 
ten volle daartoe verbind is 
om die bedryf te 
transformeer. Transformasie kan egter net plaasvind deur langtermyn-steun deur die regering en die 



private sektor, en dit moet saakgedrewe wees. Begunstigdes kan nie diere ontvang en dan sukses 
behaal sonder verdere ondersteuning nie. ’n Sakeplan, impakstudie en deeglike opleiding moet saam 
met goeie mentorskap oor die lang termyn toegepas word. Dit moet ononderhandelbaar wees dat 
begunstigdes passievol is oor wild en wildboerdery. Richard York, uitvoerende hoof, het 'n uitstekende 
aanbieding gelewer waarin hy verskeie moontlikhede uiteengesit het en op verskeie faktore van 
transformasie gefokus het wat met groot entoesiasme ontvang is. Die gehoor van 500 was uiters 
positief ná die paneelbespreking, ten spyte van die enorme uitdagings wat transformasie aan die 
bedryf stel. Die eerlike realiteit dat transformasie nie oornag kan plaasvind nie, is ook beklemtoon. 
Groot kommer wat voortdurend deur die gehoor uitgespreek is het gesentreer rondom bedrog en 
swak bestuursondersteuning deur regeringsinstansies.  

WRSA sal binnekort 'n verkenningsvergadering met verskeie gemeenskappe hou om ondersteuning 
en mentorskap te bied vir die pad vorentoe. Die streeksinligtingsgroepe kan regdeur SA gebruik word 
om mentorskap in hul relevante areas te verskaf. WRSA is opgewonde oor die moontlikhede wat 
hieruit mag voortspruit en sien hierdie gesprek as 'n vastrapplek vir transformasie in die wildbedryf 
vorentoe. 

SWEP LIMPOPO HET TOT ‘N EINDE GEKOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die einde van Maart het ook die einde van die marathon Sustainable Wildlife Economies Project 
(SWEP) Limpopo-opname beteken. Sedert Junie 2021 is altesaam 156 plase deur SWEP-spanne 
besoek, wat 832,867 ha beslaan. 

Van Februarie tot einde Maart het die spanne besoeke aan 127 eiendomme gedoen wat meer as 
660,000 ha beslaan. Slegs een span, die Springhase, het teëspoed beleef toe hulle oppad na ‘n 
onderhoud vas geval het! Gelukkig het die bestuurder waarmee hulle die onderhoud moes voer, hulle 
tot hulp gesnel. 

Ons wil graag aan al die grondeienaars wat aan SWEP deelgeneem het en die spanne met sulke 
oorweldigende gasvryheid ontvang het, ons opregte dank uitspreek. 

Dankie ook aan SANBI-navorsers Matthew Child (Adjunk-direkteur: Biodiversiteit-Ekonomie Projekte) 
en Karlin Muller vir al hul harde werk en toewyding om die projek te koördineer. 

Volgens Child is hulle verheug dat hulle hul teiken van meer as 150 onderhoude bereik het en werk 
tans aan die verwerking, of soos algemeen bekend die 'skoonmaak' van die data, om dit aan 
grondeienaars terug te stuur. 



WERKSWINKEL: HERSIENING VAN DIE BONTEBOK NDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op 3 Februarie 2022 is 'n werkswinkel met Jeanetta Selier gehou oor die hersiening van die Bontebok 
NDF. Ons dank en waardering aan Conrad Kahts, Voorsitter van die Bontebokvereniging van Suid-
Afrika, en Deon Furstenburg van AfriWild vir hul gevorderde wetenskap-gebaseerde bewyse en insette 
by hierdie werkswinkel. 

Verskeie nuwe insetsels is by die voorgestelde NDF gevoeg en sal oorweeg word vir insluiting in die 
nuwe Nasionale Bontebok-bestuursplan. 

DIEREGESONDHEIDSKOLOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE VEE-WILDGRONDSLAG EN BEK-EN-KLOUSEER 

Dr Chris van Dijk MMedVet (Bov) 

In die veeartsenykundige wêreld is die konsep van wild as 'n potensiële reservoir en bron van patogene 
wat nadelig is vir vee produksie en gesondheid al eeue lank bekend, met bekende voorbeelde van 
veesiektes waarin die raakvlak met wild 'n sleutelrol speel, insluitend hoogs patogeniese voëlgriep 
(HPAI), Afrika-varkpes (ASF) en bek-en-klouseer (FMD). Sirkulasie van bek-en-klouseer-virus in 
endemiese streke (d.w.s. Nasionale Krugerwildtuin) in wild vatbare spesies (veral in die sogenaamde 
Afrika-buffel (Syncerus caffer caffer)) is 'n belangrike oorweging wanneer ons die epidemiologie van 
bek-en-klouseer in Suid-Afrika bestudeer. Bek-en-klouseer in vatbare vee soos beeste en varke word 
gewoonlik bemiddel deur antropogeniese faktore, soos beweging van besmette diere (vee en/of wilde 
diere), kontak met besmette fomiete ('n lewelose voorwerp wat siektes en aansteeklike middels kan 
dra en versprei) of die voer van besmette produkte aan vatbare spesies. Die toenemende vraag na 
voedsel deur 'n steeds toenemende wêreld mensbevolking het die manier waarop en waar met vee 
geboer word, die manier waarop ons met die ekosisteem omgaan, en klimaatsverandering verander. 



intensiteit en frekwensie van interaksies tussen wild en bevolkings (bv. mense en mak diere soos vee) 
fasiliteer nuwe oordragroete vir potensiële opkomende patogene. Wat belangrik is, is dat die 
sirkulasie van onopgemerkte patogene in die mak en wilde diere kompartemente ook geleentheid 
bied vir die ontwikkeling van potensieel gevaarlike opkomende aansteeklike siektes. 

Alhoewel volgens literatuur die eerste aangemelde geval van bek-en-klouseer so ver terug as 1514 in 
Italië was, dui moderne molekulêre studies daarop dat die voorganger van waarskynlik 'n SAT (Suid-
Afrikaanse tipe) serotipe bek-en-klouseer-virus tussen 400 en 900 jaar gelede in Afrika teenwoordig 
en was heel waarskynlik geassosieer met die sogenaamde Afrika-buffel. Daar is sewe serotipes van 
FMD-virus (BKB), naamlik O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 en Asië 1, wat gesplete hoefdiere besmet. 
Infeksie met enige serotipe verleen nie immuniteit teen 'n ander nie. Binne serotipes kan baie stamme 
deur biochemiese en immunologiese toetse geïdentifiseer word. Tipe O word baie algemeen in groot 
dele van die vasteland gevind (reeds dominant in Noord-Afrika), wat Suider-Afrika bedreig (reeds 
endemies in Tanzanië en Zambië). Tipe O-inval in Namibië is opgeruim, gelukkig vir Suid-Afrika. 

Alhoewel Afrika-buffels, en die rol wat hulle in die hele epidemiologie van FMD speel, omvattend 
nagevors is, moet baie leemtes egter gevul word om die verwantskappe tussen die SAT-virusse en 
Afrika-buffels ten volle te verstaan. Navorsing het ook aangedui dat Afrika-buffels kruis-immuniteit 
ontwikkel sodra hulle deur meer as een FMD-virus serotipe besmet is. Alhoewel alle FMD-virusse 
moontlik alle gesplete hoefdiere kan besmet, kan die O-, A- en Asië 1-serotipes nie vir lang tydperke 
deur wildbevolkings onderhou word nie, slegs vee kan dit doen. Die SAT-virusse versprei gewoonlik 
stadig en minder doeltreffend in vee, in vergelyking met die O, A en Asië 1 serotipes FMD-virusse wat 
baie vinnig in hul versprei. 

In April 1930 is bek-en-klouseer in Suid-Afrika aangemeld ná 'n besending beeste uit Argentinië wat 
vinnig uitgeskakel is. 'n Jaar later in 1931 het bek-en-klouseer egter weer verskyn met een spesifieke 
verskil, naamlik die stadige en ondoeltreffende verspreiding van die siekte in vergelyking met bek-en-
klouseer gevalle in Europa. 

Vanaf 1931 het ons uitbrake van bek-en-klouseer in kohorte van 10 jaar gehad met relatief min 
uitbrake vanaf 1981 tot 2000 hoofsaaklik as gevolg van inenting van beeste in die beskermingsone 
aangrensend aan die Krugerwildtuin en skeiding van bewaringsgebiede van kommersiële vee 
teelgebiede deur goed onderhoude versperringsheinings. In veral die afgelope 10 jaar (2011-2021) het 
die gunstige neiging omgekeer, wat bewyse verskaf vir dalende doeltreffendheid van huidige 
beheerprogramme in gebiede waar 'n amptelike FMD-beheerprogram in plek was.  
 

In 1996 is Suid-Afrika amptelik vry van bek-en-klouseer verklaar, behalwe vir die Krugerwildtuin 
(Besmette sone) en gepaardgaande beheersones (Beskermingsone). Alhoewel dit baie internasionale 
markte vir ons vee sektor oopgemaak het, het tekortkominge in ons vee-naspeurbaarheidstelsel en 
probleme met residumonitering toegang tot hoëwaardemarkte beperk. Met die onlangse uitbrekings 
in Limpopo, Noord Kwazulu-Natal en in Maart 2022 in die Noordwes-provinsie is ‘n handelsverbod 
weer toegepas met ernstige verliese vir ons veebedryf. Die effek op ons ekonomie en veral die 
veebedryf, waartoe beeste grootliks bydra, is geweldig. Die impak van bek-en-klouseer kan gesien 
word as direkte of indirekte verliese. Direkte verliese verwys na verminderde produksie en strukturele 
veranderinge in die kudde in die geval van 'n uitbreking op 'n plaas. Die indirekte verliese verwys na 
die koste van siektebeheer en nog belangriker die beperkte marktoegang as gevolg van beheerbeleide. 



Na die oplossing van die huidige uitbrake in bek-klouseer-vrye sones en die implementering en 
uitvoering van 'n volhoubare bek-klouseer-beheerstrategie kan dit 3-5 jaar neem voordat ons ons bek-
klouseer vrye status herwin. 'n Lewensvatbare en volhoubare bemarkingstrategie, die definisie van 
alle relevante grense en die instandhouding daarvan, die ontwikkeling van 'n volhoubare vee-
identifikasie- en naspeurbaarheidstelsel (LITS) is noodsaaklik, sowel as die hersiening van al die 
beheerstrategieë sowel as die Veeartsenykundige Prosedurekennisgewing (VPN). Dit moet gevolg 
word deur 'n implementeringsfase, wat oor 'n tydperk volgehou word, gevolg deur interne oudits van 
al die aspekte van die Beheerstrategie en 'n finale toesig om vryheid van siekte te bewys. Dan en eers 
dan kan Suid-Afrika weer by die OIE aansoek doen vir amptelike bek-en-klouseer-vryheid. 

Die vraag: Waarom dit alles in 'n tydskrif wat op wildboerdery fokus. Alhoewel boere met buffels 100% 
au fait is met die vereistes om buffels aan te hou, moet hulle waaksaam en op 'n hoë 
gereedheidsgrondslag wees om nie buffels wat nie FMD-vry gesertifiseer is op hul plase in te bring nie 
of vir die moontlike kontak met naburige beeste. Daar is meer as honderd spesies wilde, laboratorium- 
of mak diere wat natuurlik of eksperimenteel met FMD-virus besmet is. Afgesien van die Afrika-buffels 
in Afrika suid van die Sahara, is daar nie bewys dat wild 'n noemenswaardige rol speel in die 
instandhouding van bek-en-klouseer nie. Meer dikwels word wild passief besmet wanneer uitbrekings 
van bek-en-klouseer by vee voorkom, en by sommige wilde hoefdiere lei infeksie tot ernstige siektes. 
Pogings om bek-en-klouseer in wild te beheer sal dalk nie suksesvol wees wanneer die siekte endemies 
in vee is nie en kan meer skade aan wild, menslike lewensbestaan en mak diere veroorsaak. 

FMD is 'n hoogs aansteeklike virussiekte van gesplete hoefdiere soos beeste, skape, bokke, varke en 
meer as honderd spesies wild met buffels as 'n belangrike rolspeler as 'n subkliniese draer van FMD. 
Alhoewel die morbiditeit (aantal diere wat geraak word) gewoonlik tot 100% by blootgestelde diere 
is, is die mortaliteit (getal vrektes) gelukkig relatief laag. 

Kliniese tekens as gevolg van bek-en-klouseer wat deur SAT-serotipes veroorsaak word, is soms baie 
lig en kan maklik gemis word. Infeksie kan geassosieer word met 'n verhoogde temperatuur, 
lokomotoriese tekens (mank) en blase en erosie in die mond en interdigitaal (tussen die kloue). As 
gevolg van die letsels in die mond is oormatige speekselafskeiding een van die meer tipiese tekens 
wat waargeneem kan word. Hierdie diere sal huiwerig wees om te beweeg en te eet. Baie min diere 
sal aan bek-en-klouseer vrek, alhoewel jonger diere 'n terminale miokarditis kan ontwikkel. 

Bek-en-klouseer kan verwar word met BVD/Slymvliessiekte, bloutong veral by kleinvee, sommige van 
die herpesvirusse sowel as kwaadaardige katarrale beeskoors (Snotsiekte). 

Bek-en-klouseer is 'n beheerde siekte en volgens wet (Dieresiekteswet (Wet 35/1984)) moet alle 
vermeende en bevestigde gevalle by jou plaaslike staatsveearts aangemeld word. Hulle sal dan beheer 
neem van die plase of area van uitbraak en dit bestuur volgens 'n goed gedefinieerde VPN (Veterinary 
Procedural Notice vir FMD) wat verskeie biosekuriteitsmaatreëls soos isolasie, sanitasie en 
bewegingsbeheer sal insluit. Geen diere sal toegelaat word om na of van die plaas te trek nie. As 'n 
basiese biosekuriteitsmaatreël buite FMD-uitbrekingsgebiede moet alle diere slegs gekoop word 
vergesel van 'n verklaring van gesondheidsertifikaat wat deur 'n veearts uitgereik is. Moet nooit, nooit 
lukraak enige diere koop as hul oorsprong onbekend is nie. ’n Goeie gewoonte is ook om alle nuut 
ingevoerde diere op jou plaas vir minstens 30 dae en minstens vyftig meter weg van jou inwonende 
kudde in kwarantyn te plaas. Gedurende die kwarantynperiode kan alle vereiste toetse en inentings 
gedoen word terwyl diere waargeneem word vir enige siekte, insluitend bek-en-klouseer. 

Bewegingsbeheer van mense en voertuie moet ook oorweeg word en basiese sanitasie maatreëls vir 
mense en voertuie en persoonlike beskermende toerusting, insluitend ontsmetting met 'n 
langwerkende ontsmettingsmiddel, bekragtig vir doeltreffendheid teen FMD-virus, moet 
geïmplementeer word. Mense wat met bek-en-klouseer-diere in aanraking was, kan die virus vir tot 
48 uur in hul boonste respiratoriese stelsel huisves en moet nie vir tot 5 dae op enige plaas toegelaat 
word nie. 

Alhoewel dit 'n beheerde siekte is, kan die regering nie op sy eie bek-en-klouseer oplos nie. Ons moet 
begin saamwerk in duidelik gedefinieerde publiek-private vennootskappe wat saamwerk om ons FMD-



vrye status van die OIE te herwin. Elke vee- en wildboer moet biosekuriteitsmaatreëls tot op die letter 
implementeer deur te fokus op bewegingsbeheer, die rol van mens en dier in die epidemiologie van 
bek-en-klouseer asook sanitasie met ontsmettingsmiddels wat spesifiek vir bek-en-klouseer 
geregistreer is, wat langwerkend is met 'n gevalideerde doeltreffendheid vir FMD-virus, te gebruik. 

Dr Chris van Dijk 

 
 
Klik op hierdie op die onderstaande skakels na die  NAHF-webwerf vir meer inligting: 
https://nahf.co.za/staatskoerant-publikasies-fooi-vir-brandmerke-voorgestelde-varkpes-bestuur-
strategie/ 

http://https://nahf.co.za/dalrrd-media-release-foot-and-mouth-disease-situation-in-north-west-
limpopo-and-kwazulu-natal-provinces/ 

https://nahf.co.za/the-national-animal-health-forum-press-release-fmd-northwest-province-22-
march-2022/ 

https://nahf.co.za/update-report-foot-and-mouth-disease-outbreak-25-march-2022/ 

 

NUUS VAN PREDATION MANAGEMENT SOUTH AFRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEES HULLE NUUSBRIEF HIER: 
PMSA_Nuusbrief_Maart_2022.pdf (mcusercontent.com) 

 

 
WILDKLETS SAAM MET SPIRAL 

https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=225bfa44db&e=614a0f321d
https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=225bfa44db&e=614a0f321d
https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=5aeb887d8e&e=614a0f321d
https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=5aeb887d8e&e=614a0f321d
https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=79da878a8c&e=614a0f321d
https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=79da878a8c&e=614a0f321d
https://nahf.us2.list-manage.com/track/click?u=bfebdfc19c30bac689ddd0def&id=eb623d6ae9&e=614a0f321d
https://mcusercontent.com/91282f4b693db762acce3f0fe/files/f949e4a4-5e30-8514-a273-8f89ff29f917/PMSA_Nuusbrief_Maart_2022.pdf


 



BEKENDSTELLING VAN DIE WRSA CROWN NATIONAL WILDSVLEISAKADEMIE 

WOLMARANSTAD, 25 MAART 2022 – Ons was 
bevoorreg om die afgelope Vrydag die amptelike 
bekendstelling van die WRSA/Crown National 
Wildsvleis Akademie by die lieflike Oliphant-lokaal 
by Bona Bona by te woon. 

Gaste het gesmul aan heerlike wildsvleisgeregte wat 
deur Crown National bedien is, wat 'n heerlike 
voorgereg van biltong-en-sampioensop ingesluit het, 
gevolg deur 'n verskeidenheid wildsvleisgeregte wat 
op houtborde bedien is. Die krokodilstert-frikkadelle 
en gekrummelde repies, met vergunning van Pat 
Loots, was veral treffers onder gaste. Die keurig 
uitgesoekte wyn om die wildgeregte te vergesel, is 
deur Nick Pentz van Groote Post geborg. 

Ecoguard Biosciences (Edms.) Bpk. het die aand se 
vermaak geborg, en die musiek van Vurkmeister het 
gesorg dat die dansvloer nooit leeg is nie en tot laat 
in die aand oop gebly het. 

Om die bekendstelling van hierdie wonderlike 
inisiatief te vier, en as 'n bederf vir al ons lede, nooi 
ons u uit om die biltong- en-sampioensop voorgereg 
te probeer wat die aand bedien word: 

Biltong & Sampioen Sop Voorgereg 

Bestanddele: 

250g gerasperde sampioene 

100 g botter 

100g Crown National wit poeier gemeng met 1 liter melk 

150g Gesnyde wildsbiltong 

250ml room 

Sout en varsgemaalde swartpeper na smaak 

Metode: 

1. Braai die sampioene in die botter tot ligbruin. 

2. Meng die Crown National witsouspoeier met 'n bietjie melk 
tot 'n pasta. Roer oorblywende melk by. 

3. Voeg by gebraaide sampioene en bring tot kookpunt. 

4. Prut vir 'n paar minute oor lae hitte terwyl jy roer. 

5. Roer die biltong en room by. 

6. Skep in warm sopbakkies en garneer met Safari biltong speserye. 

Sit voor met warm tuisgebakte brood en botter. 

Ons dank aan Ankie Stroebel, spanlid by WRSA, vir hierdie heerlike resep! 



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. 

GROOTPLAAS ONDERHOUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouan Nel, Direkteur van Bewaringsnavorsing en Jagskakel van WRSA, het onlangs vir 'n onderhoud 
met GrootFM se Elsa Esterhuizen gesit om te praat oor die belowende vooruitsigte vir die 2022-



jagseisoen in Suid-Afrika en die nuwe inisiatiewe wat deur WRSA geloods is om die algehele jagbedryf 
te ondersteun . 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6YVbTG8FDfA 

 

SAAI LANDBOU SIMPOSIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAAI het WRSA genooi om op Woensdag, 30 Maart 2022 aan 'n simposium in Laingsburg deel te neem 
waar voorsitter Gerhard Heyneke en HUB Richard York ons lede verteenwoordig het. Ons het saam 

met verskeie ander sprekers die podium betree, insluitend 
Prof. Duvenhage (politieke ontleder), Dr. Theo de Jager, en 
Prof. Llewelyn Curlewis van Pretoria Universiteit om 
ontwikkelinge by 
WRSA en in die 
wildbedryf te 
bespreek. Richard 
York (HUB: WRSA) 
het 'n voorlegging 
gelewer waarna 
verskeie boere 

belangstelling 
uitgespreek het om wildboerdery by hul 
boerderybedrywighede te voeg. 

Waardevolle bande is ook gesmee met prokureurs, 
insluitend advokaat Albert Murphy wat baie sake in die wildbedryf hanteer het. Die WRSA-aanbieding 
het verskeie gesprekke ontketen, en daar is versoek dat WRSA 'n wildsvleisdag in die streke aanbied. 
WRSA was onder meer as ‘n honderd mense teenwoordig van regoor die land, en ons is baie goed 

https://youtu.be/6YVbTG8FDfA


ontvang. Ons is vol vertroue dat dit 'n eerste stap was waaruit in 'n positiewe toekoms saam met die 
boeregemeenskap sal vloei. 

WRSA wil graag ons dank en waardering uitspreek teenoor SAAI, die landbougemeenskap van 
Laingsburg en ander skenkers vir die skep van hierdie geleentheid vir terugvoering en bespreking. 

 

SBG AKTIWITEITE 

NABOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 April 2022, Robedi – Bure het weer in hul getalle bymekaargekom op die plaas van Jaco en 
Annalies Bothma. Oral waar jy gekyk het, was daar ‘Cruisers met L-nommerplate. 

Die dag het op 'n hoë noot afgeskop toe vriende en gemeenskapslede verheug was om mekaar weer 
te sien nadat Covid almal vir meer as twee jaar hokgeslaan het. 

Elke persoon het 'n geskenkpakkie van Crown 
National ontvang met 'n sous en 'n spesery daarin 
om wildsvleis te komplimenteer. 

'n Goeie vriend vir almal in die gemeenskap en 
jarelange lid van WRSA, Hannes Maree van Hannes 
Maree Wild, het oor bulseleksie gesels. Sy fyn sin vir 
humor het groot vermaak gebring, en almal het met 
intense konsentrasie na hom geluister terwyl hy sy 
kennis as 'n ou hand in die bedryf gedeel het. 

Na Hannes het Janine Coetzer van “Switch to Green 
Solar Solutions” gesels oor hoe om oor te skakel na 
sonkrag en die installering daarvan. Dit blyk die 
toekoms te wees as ons steeds die ligte aan wil hê! 

Barry York van PHASA, 'n veteraan in die bedryf, het 
die verwagtinge van oorsese jagters sowel as SA 
jagters en die verwagte jagpryse kom deel. Die 
toekoms lyk blink vir die bedryf en deelnemers het 
groot inspirasie uit Barry se praatjie gekry. 

Richard York was die laaste spreker op die program. En, soos hulle sou sê "hy is sy pa se seun", het hy 
ook sy kennis gedeel deur die nuwe WRSA-aanlynstelsel sowel as die SWEP-projek (Sustainable 
Wildlife Economies Project) te verduidelik. 



Na al die insiggewende praatjies is die saamkuier voortgesit met 'n heerlikke geseligheid  tussen die 
vure en heerlike vleis en bykosse is geniet. 

ELLISRAS 

 

 

 

 

 

 

 

WRSA Ellisras Streeksbelangegroepvergadering (RIG) 11 Maart 2022 

Na 'n afwesigheid van amper twee jaar is die Ellisras RIG weer op dreef! Peet Koen, vorige voorsitter 
van die WRSA Ellisras RIG en voormalige finansiële direkteur van WRSA, het versoek dat hierdie 
vergadering gehou word om hierdie groep te hergroepeer en te heraktiveer. Ons dank en waardering 
aan Wessie en Suzanne Wessels wat aangebied het om ons op Thukadu te ontvang en die leiding 
geneem het om die reëlings te tref. 

Gerhard Heyneke, WRSA Voorsitter, en Richard York, WRSA HUB, het die vergadering toegespreek en 
lig gewerp op die toekomsplanne en vernuwing wat in WRSA plaasgevind het. Die nuwe doelgerigte 
benadering van WRSA het 'n positiewe stemming en nuwe selfvertroue onder die bywonende lede 
geskep. 

Die boodskap was duidelik: herstel, hernu, herontdek, herskep, hergroepeer, herwild. 

Ons bedank graag almal van die WRSA-span, en veral Ankie Stroebel, wat hierdie dag moontlik gemaak 
het. 

'n Nuwe bestuurskomitee vir die WRSA Ellisras Streeksbelangegroep is tydens hierdie vergadering 
verkies. Ons wens die nuwe Voorsitter, Paul Booyens, die nuwe Ondervoorsitter Nicky Bothma, en die 
nuwe Spesiale Komiteelid Julius Potgieter geluk met hul aanstellings. Die komitee is reeds besig om 
hierdie belangrike fokuspunt in ons bedryf te vernuwe. 

Die nuwe direksie van die WRSA Ellisras RIG doen 'n beroep op 
lede om die vergaderings gereeld by te woon, en om 
waarnemende en/of alumni aan te moedig om aan te sluit. Die 
fermheid van ons verdediging teen die voortdurende aanvalle op 
ons bedryf lê in sterk getalle. 

Die komitee beklemtoon verder dat dit belangrik is om die 
behoeftes en/of besware van lede te verstaan. ’n Kort vraelys sal 
binnekort aan almal in die streek gestuur word om basiese 
inligting in te samel wat hulle in staat sal stel om te bepaal wat 
die eerste stap in die regte rigting sal wees. Lede word versoek 
om asseblief aan hierdie proses deel te neem sodat hulle 'n verskil 
kan maak en hul toekoms in die wildbedryf kan verseker. 

Ons verwelkom graag die nuwe lede wat by WRSA en die Ellisras 
RIG aangesluit het. Met die moeilike tye wat die wildbedryf die 
afgelope twee jaar moes verduur, is dit werklik verblydend dat 
wildboere tot die bedryf bydra deur aktief by WRSA betrokke te 
raak. 



WILD INN – WRSA SE EIE LEKKERSLAAP 

 

 

 

 

 

 

 

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 addisionele lisensies, tydelike magtiging om ‘n vuurwapen te besit, 
kennisgewing van verandering van adres en omstandighede & geldigheidsduur van ‘n lisensie 
of permit. 
 

Artikel 12 - Addisionele lisensies 
(1) Die Registrateur kan 'n addisionele lisensie ten opsigte van 'n vuurwapen beoog in artikels 13, 
14, 15 en 16 uitreik aan elke persoon wat op dieselfde perseel woon as die houer van die lisensie 
ten opsigte van die betrokke vuurwapen. 
 
(2) Elke houer van 'n addisionele lisensie moet aan al die vereistes voldoen vir die uitreiking van 'n 
lisensie ten opsigte van die betrokke vuurwapen. 
 
(3) Indien die houer van 'n addisionele lisensie beoog in subartikel (1) van die betrokke perseel 
wegtrek, verval sodanige addisionele lisensie en die persoon aan wie sodanige lisensie 
uitgereik was, moet daardie lisensie onverwyld aan die Registrateur teruggee. 
 

Artikel 21 - Tydelike magtiging om vuurwapen te besit 
(1) Die Registrateur kan 'n tydelike magtiging om 'n vuurwapen te besit, uitreik aan enige 
persoon, met inbegrip van 'n nie-burger- (a) vir die tydperk wat die Registrateur bepaal; en 
(b) behoudens die voorwaardes wat die Registrateur voorskryf en oplê. 
 
(2) Die Registrateur kan te eniger tyd 'n magtiging terugtrek indien enige voorwaarde beoog in 
subartikel (1) (b) nie nagekom word nie. 
 
(3) Die Kantoor van die Sentrale Vuurwapenregister moet 'n rekord hou wat die inligting bevat wat 
voorgeskryf word ten opsigte van alle magtigings uitgereik ingevolge hierdie artikel. 
 
(4) Die Registrateur moet 'n jaarverslag aan die Minister voorlê wat die inligting bevat wat 
voorgeskryf word ten opsigte van alle magtigings uitgereik ingevolge hierdie artikel. 
 
(5) 'n Vuurwapen ten opsigte waarvan magtiging ingevolge hierdie artikel uitgereik is, kan slegs 
gebruik word- (a) indien die Registrateur by endossement op die magtiging die gebruik daarvan 
veroorloof; en (b) ooreenkomstig die voorwaardes wat die Registrateur voorskryf en oplê. 
 
(6) Daar kan slegs oor 'n vuurwapen ten opsigte waarvan 'n magtiging ingevolge hierdie artikel 
uitgereik is, beskik word met die skriftelike toestemming van die Registrateur en behoudens 
die voorwaardes wat hy of sy oplê. 
 
Artikel 25 - Kennisgewing van verandering van adres 
(1) Die houer van 'n lisensie, permit of magtiging uitgereik ingevolge hierdie Hoofstuk moet 
skriftelik kennis gee aan die Registrateur van enige verandering van sy of haar fisiese of posadres 
binne 30 dae na so 'n verandering plaasgevind het. 

 
(2) Die Registrateur moet binne 30 dae na ontvangs van 'n kennisgewing bedoel in 
subartikel (1) skriftelik ontvangs van daardie kennisgewing erken. 

 

Artikel 26 - Kennisgewing van verandering van omstandighede 
(1) Die houer van 'n lisensie, permit of magtiging uitgereik ingevolge hierdie Hoofstuk moet 
binne 30 dae aan die Registrateur skriftelik kennis gee indien daar enige verandering is 
aangaande enige inligting wat voorgelê is ten opsigte van die aansoek vir die uitreiking van 
daardie lisensie, permit of magtiging. 

 



(2) Die Registrateur moet binne 30 dae na ontvangs van 'n kennisgewing in subartikel (1) 
bedoel skriftelik ontvangs van daardie kennisgewing erken. 

 
Artikel 27 - Geldigheidsduur van lisensie of permit 
'n Lisensie of permit vermeld in kolom 2 van die tabel hieronder bly geldig vir die tydperk 
vermeld in kolom 3 van daardie tabel. 

 
TABEL - GELDIGHEIDSDUUR VAN LISENSIE OF PERMIT 

Artikel nommer Tipe lisensie of permit     Geldigheidsduur 
13 Selfverdediging                      Vyf jaar 
14 Beperkte vuurwapen vir selfverdediging       Twee jaar 
15 Geleentheidsjag en/of – sportskiet   Tien jaar 
16 Toegewyde jag en/of toegewyde sportskiet   Tien jaar 
17 Private versameling       Tien jaar 
18 Permit om ammunisie vir private versameling   Tien jaar 
19 Vuurwapen & ammunisie in openbare versameling Tien jaar 
20 Besigheid: Jagonderneming en Wildsplaas   Tien jaar 
20 Besigheid: Anders as Jagonderneming/Wildsplaa s Vyf jaar 

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

 

 
BELANGRIKE DATUMS 

ALGEMENE JAARVERGADERING & WRSA FEES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRSA NASIONALE GHOLFDAG 
 

 

 

 

 

 

mailto:johan@mdbinc.co.za
mailto:bernu@legallyarmed.co.za


WRSA NASIONALE WILDBOER VAN DIE JAAR EN GALADINNEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEILINGSDATUMS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM/DATE AUCTION/VEILING VENUE/PLEK AUCTIONEER/AFSLAER 
02/04/2022 Mebal Ya Rona & Mike Englezakis Rustenburg Vleissentraal 
02/04/2022 Woody Cape Wildlife Grahamstown Wildswinkel 
07/04/2022 Helicon Wildlife Services Kimberley Wildswinkel 
09/04/2022 Hanley Wildlife Services Alldays Vleissentraal 
09/04/2022 Kriek Wildlife Group Kimberley Wildswinkel 
08/04/2022 Nylsvlei Game Traders Mookgopong Vleissentraal 
09/04/2022 Fish Eagle Swartwater Vleissentraal 
09/04/2022 Hanley Wildlife Services Groblersdalq Vleissentraal 
23/04/2022 Wildswinkel Hunting Package 

Auction in association with 
HuntEx 

 Wildswinkel 

23/04/2022 Nylsvlei Game Traders Mookgopong Vleissentraal 
29/04/2022 Hanley Wildlife Services Alldays Vleissentraal 
30/04/2022 Highland Wild Groblersdag; Vleissentraal 
30/04/2022 Robedi & Friends  Wildswinkel 



30/04/2022 AWA Game Auction Live Boma Auction AWA 
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  
21/05/2022 Hanley Wildlife Services Groblersdal Vleissentraal 
27/05/2022 Hanley Wildlife Serices 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoek die webtuiste by Afrivet Online 

https://www.taxidermyafrica.com/
https://gamechef.co.za/
https://www.afrivet.co.za/home


 

 

 

 

 

 

 

 

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