DIE KWOTA-RAAISEL

KONSULTASIE OOR DIE VOORGESTELDE JAG/UITVOERKWOTA VAN OLIFANT-, SWARTRENOSTER- EN
LUIPERDJAGTROFEë VIR DIE 2021-KALENDERJAAR
Lede van die publiek is genooi om nie later nie as 8 November 2021, skriftelike voorstelle of besware
in te dien oor die voorgestelde jaarlikse kwota vir jag en/of uitvoer van olifant-, swartrenoster- en
luiperdjagtrofeë vir die 2021-kalenderjaar.
WRSA het namens al sy lede wat afhanklik is van die kwota, kommentaar gelewer en hoflik die proses
bestempel as inherent noodlottig en ‘n klaaglike vertoon van die regering se onvermoë om sy take uit
te voer en sodoende aangedui dat die implementering of potensiële oes van hierdie kwota vir die
2021-kalenderjaar, onbereikbaar is.
WRSA het die egtheid en geldigheid van die ‘’Publike Deelname’’ proses bevraagteken en lede sal
ingelig word sodra ‘n antwoord of kennisgewing ontvang is.

VOET IN DIE DEUR BY AWFC

WRSA se hoofuitvoerende beampte, Richard York, het die voorreg gehad om as verteenwoordiger van
die Sustainable Use Coalition Southern Africa (SUCo-SA), die 19th African Wildlife Consultative Forum
(AWCF) van 8-12 November 2021 te Kasane, Botswana by te woon.
AWCF is een van die grootste jaarlikse vergaderings eie aan Afrika wat senior regeringsamptenare en
ander
lede
van toepaslike
wildbestuursowerhede met
die private
jagbedryf,
gemeenskapsbelanghebbendes
en
akademiese
instellings saamsnoer om volhoubare gebruik en
natuurlewebewaringskwessies reg oor Afrika te
bespreek. Benewens regeringsafgevaardigdes op
direkteursvlak van die SAOG-streek en ander lande,
sluit gereelde deelnemers die leiers van die
Operateurs en Professionele Jagorganisasies van
Afrika,
nasionale
beroepsjagtersverenigings,
gemeenskapsverteenwoordigers
en
gemeenskapsgebaseerde natuurlike hulpbronbestuur
ondersteuningsorganisasies (CBNRM), U.S. Fish &
Wildlife Service, IUCN-spesialiste, ander bewaringsNRO’s, internasionale beleidskenners en natuurlewe
bioloë in.
Afgevaardigdes het oor vier dae, 13 sessies bygewoon
met veelvuldige sprekers per sessie wat gehandel het
van die impak van COVID-19 op velerlei aspekte van
die wildbedryf, olifantbestuur, opdatering van die
Verenigde State se Bewaringsbeleid, Afrikabetrokkenheid
oor
trofeeverbodvoorstelle,
betrokkenheid van belanghebbendes, streeks-CITESstrategie, gemeenskapsgebaseerde organisatoriese
paneel, IUCN-aanbieding, terugvoer van die
professionele
jagtersverenigingspaneel,
grootkatnavorsing en -bestuur tot bewaringsprojekte.
Ten slotte, was dit ‘n uitsonderlike geleentheid om
netwerkgeleenthede
te
kweek
en
nuwe
werksverhoudinge met ander Suider-Afrikaanse
organisasies te vorm.
Dit is noodsaaklik dat ons as ‘n eenheid vir Suider-Afrika optree en dat ons nie wildsake in isolasie
hanteer nie. Die bou van bande en verhoudings met SAOG-lande kan wildbewaring en grondbestuur
net op 'n breër skaal versterk.

SUG VAN VERLIGTING

Die ANC se poging om die grondwet te wysig om vir onteiening sonder vergoeding voorsiening
te maak, het nie die vereiste tweederdemeerderheid van stemme in die parlement gekry nie.
Lees gerus meer daaroor op:
https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/grondonteieningswetsontwerp-afgestem/

DIEREGESONDHEIDSKWESSIES

Daar was geen noemenswaardige veranderinge in die bek-en-klouseer uitbraak in KwaZulu-Natal sedert
die vorige verslag van 1 Oktober 2021 nie. Serologiese en kliniese waarnemings gaan voort en die totale
aantal plekke wat geraak word, staan steeds op 29 wat bestaan uit 27 diptenks en 2 voerlotte.
Bewegingsbeperkingsmaatreëls bly dieselfde in die beperkte siekte bestuursgebied (SBG) aangesien die
siekte steeds daar voorkom.
Beheermaatreëls wat die minister van landbou, grondhervorming en buitestedelike ontwikkeling op 30
Junie 2021 ingestel het met die verklaring van ’n siekte bestuursgebied in KwaZulu-Natal, bly steeds van
krag en die gebied is op 7 September 2021 verklein (Staatskoerant 45109).
Bewegingsbeperkings vir gesplete hoefdiere, hulle produkte en genetiese materiaal van, na, in en deur die
hersiene SBG, bly van krag behalwe indien gemagtig met ‘n permit wat die veeartsenydienste van die
gebied uitgereik het, soos voorheen berig.
Geen inenting is vir hierdie uitbraak vasgestel nie, aangesien die siekte nie vinniger versprei as wat dit
beheer kan word deur beweginsbeperking toe te pas nie.
Boere en diptenk verenigings is deeglik ingelig oor die belangrikheid van biosekuriteit gedurende ‘n siekte
uitbraak en word aangemoedig om hierdie praktyke toe te pas om verdere verspreiding van die siekte te
vermy.
Gekontroleerde slag van diere van geaffekteerde voerlotte: Die twee geaffekteerde voerlotte bly onder
kwarantyn. Direkte slag by aangewese abattoirs gaan voort met spesifieke voorwaardes gestel vir risiko
verligtingsmaatreëls ingestel met die OIE Terrestrial Animal Health Code om te verseker dat die risiko van
die verspreiding van die bek-en-klouseer virus onbeduidend kan wees. Vleis van die geafffekteerde persele
is nie geskik vir uitvoer nie.
Epidemiologiese ondersoek. Twee rondtes kliniese en serologiese waarnemings om die geaffekteerde
gebiede, is voltooi om die omvang van die verspreiding van bek-en-klouseer in die provinsie te bevestig.
Voortdurende diptenk- en plaas-inspeksies word deur die veeartsenydienste in die provinsie uitgevoer.
Polimerase kettingreaksie (PKR) asook serologiese opsporing van antiliggaampies teen die virus by die
Onderstepoort veeartseny navorsing OIE naslaanlaboratorium – landbou navorsingsraad, het alle infeksies
tot hede bevestig.
Epidemiologiese ondersoeke het tot dusver nie 'n geloofwaardige bron vir die uitbreking in die KZNprovinsie aan die lig gebring nie. Die virus verantwoordelik vir die uitbreking is 'n SAT 2-serotipe en is nou

verwant aan 'n SAT 2-virus wat verantwoordelik was vir 'n uitbreking wat in 2019 in die beskermingsone in
die noorde van Limpopo-provinsie voorgekom het.
Handelsimplikasies. Daar was geen veranderinge in die handelsimplikasies sedert die vorige verslag nie.
Die meeste handelsvennote het die ooreenkomste behou wat in 2019 onderhandel is na die verlies van
Suid-Afrika se status as bek-en-klouseer vrye sone vir kommoditeite wat verwerk is, om die deaktivering
van die bek-en-klouseer-virus vir varke, varksemen, rou vark- en varkprodukte van bekende bek-enlouseer vrye varkkompartemente, te verseker.

WRSA FOUNDATION

WRSA EN DIE KHOMANI SAN

WRSA is reeds vir die afgelope 10 jaar betrokke by
die Khomani San-gemeenskap by Rietfontein naby
Askam waar hulle hul grond van die regering
teruggekry het.
Die hoofdoel van WRSA se betrokkenheid was om
die Khomani San te help met die ontwikkeling van
die wildsplaas Erin. Hulle oogmerk was om dit onder
andere as ‘n jagplaas vir die Khomani Sangemeenskap te vestig om dit wat ‘n groot bron van
inkomste vir hulle was, te help ontwikkel.
Die Rotariërs van Johannesburg was ook daar en as
die oorspronklike skenkers van geld vir die kamp,
was hulle besig om nuwe kliënte te identifiseer om
weer daar te belê.
Richard York, Rouan Nel en Pieter Ernst Jnr het van
22 tot 23 November 2021 daar besoek afgelê. Fred
Padmaker en Dirk Pienaar het hulle namens met
hartlike Kalahari gasvryheid ontvang. Oom Piet du
Plessis wat oor die jare hoofsaaklik aan die stuur van
die projek was, was ook daar en het die groep meer
vertel van alles wat reeds daar vermag is. Hulle het
op 22 November om die vuur strategie en die kamp
se strukture bespreek sodat die Khomani San steeds
goeie diens kan lewer in die komende jaar. Hulle het
ook die pryse van die wild bespreek.
Deel van die besoek was dat Pieter, Rouan en
Richard een van die gereelde vergaderings met die
Erin Advieskomitee kon bywoon. Hulle het gedagtes
uitgeruil en planne beraam om Erin nog meer
suksesvol te maak. Omdat daar altyd twyfel was oor
die aantal stuks wild, het Pieter goedgunstig die
wildtelling namens WRSA met sy persoonlike
helikopter gedoen om te verseker dat Erin op ‘n
volhoubare en ekologiese wyse kan voortgaan.
Hulle was aangenaam verras met die uiteindelike
wildtelling veral as in aanmerking geneem word dat
tussen 23 en 24 jaggroepe die plaas in die
pasafgelope jagseisoen besoek het. Die Khomani
San is nou weer gereed om kliënte te ontvang om
produktief te jag.
WRSA is baie dankbaar teenoor oom Piet wat nou
die leisels aan Pieter Jnr en Rouan oorhandig het.
Die twee jongmanne sal die Khomani Sangemeenskap van nou af bystaan om oom Piet se
goeie werk voort te sit. Hulle twee sien baie daarna
uit om die gemeenskap met die verdere ontwikkeling van hulle grond by te staan en die besoekers het
met warm harte vertrek in afwagting op die blink toekoms van die Erin Jagplaas.

TSHEPONG KINDERPROJEK

TSHEPONG KINDERPROJEK, BYGEWOON DEUR LOUIS MALAN EN SY WATERBERG-SPAN
Die Gunther-egpaar het jare gelede na die Koedoeskop omgewing verhuis om die nuwe Letlapa Pula
wildsplaas te ontwikkel en te bestuur – iets heeltemal anders as die stadslewe wat hulle voorheen
gely het. Hulle is ook onmiddellik gekonfronteer met die maatskaplike probleme in die gebied om die
plaas. Hulle het die plaas met
plaaswerkers en al oorgeneem by die
vorige eienaar wat 'n beesplaas op
die 3000ha-eiendom bedryf het. Die
werkers en hulle gesinne was
verwaarloos en het onder haglike
omstandighede gelewe.
Die eerste jare het hulle bestee aan
die ontwikkeling van die plaas en om
die werkers se lot te verbeter. Bo en
behalwe
die
uniforms
en
rantsoenpakkies wat hulle ontvang
het, het die werkers nuwe huise
ontvang wat in 'n nuutontwikkelde
personeeldorp aangelê is. Met
lopende water, elektrisiteit en
oorgenoeg ruimte om die hele gesin
te huisves, is die plaaswerkers se
omstandighede drasties verbeter.
Baie gou het die hele omgewing hulle
beny.

Barbara het al hoe meer begaan
geraak oor die res van die
gemeenskap en met die hulp van
twee van haar werknemers, het sy 'n
meningspeiling in die omgewing
gedoen. Binne die volgende paar
maande het hulle data ingesamel en na die mense se stories geluister.
Waterberg streeksbelangegroep het onlangs die jaarlikse kitsetefunksie wat die Tshepong
kinderprojek op 6 November 2021 aangebied het, bygewoon. Die finansiële bydrae en vennootskap is
geweldig waardevol vir die organisasie. Die doel van die projek was om geld in te samel vir
noodsaaklikhede vir die kinders. Die wyn- en tequilaveiling het gesorg dat daar meer geld ingesamel
is as wat hulle verwag het. Wat 'n goeie gebaar van hierdie jong WRSA-span. WRSA is trots op julle!

ZUURBERG

Lede
van
die
Zuurberg
streeksbelangegroep (SBG) in die
Oos-Kaap, het om 18:00 op 10
November 2021 die Zuurberg AJV by
Addo Lapa bygewoon. Die uitgaande
voorsitter, Melt Heyneke, het die
voorsittersverslag aangebied en na
hom het Aidan Ross die SBG se
finansiële
verslag
voorgehou.
Gedurende
die
ope
besprekingsessie, is sake bespreek
soos die impak van Covid-19 en die
feit
dat
die
jaarlikse
WRSA/ECGMA/PHASA-vergadering
by Bedford, nie vanjaar plaasgevind
het nie.
Hierdie vergadering is noodsaaklik
om te verseker dat wildboere
effektief kan handeldryf in ‘n
opemark omgewing terwyl die
simbiose tussen jagondernemers en
wildboere versterk word.
Dit was tyd vir die verkiesing van ‘n
nuwe komiteelid. Geluk en alles van
die beste aan die nuutverkose
voorsitter, Paul Marais. Die res van
die komitee bestaan uit Melt
Heyneke (vise-voorsitter), Aidan
Ross (tesourier) en Janene Ferreira
(sekretaresse). Melt het Paul
gelukgewens met sy verkiesing en
die komitee met hierdie woorde
bedank: “Welgedaan almal dat julle
alles in die beste en slegste tye so
goed hanteer het.” Paul het hierop geantwoord: “Ons sien uit na die beter jare wat voorlê.”
Na die afhandeling van die amptelike sake, het almal heerlik saam by die Addo Cattle Baron
aandete geëet.

PHASA NUUS

PHASA SE KONFERENSIE, AJV EN GALA GELEENTHEID OP 19-20 NOVEMBER 2021, BY
GALAGOS COUNTRY ESTATE, PRETORIA
PHASA het oor die naweek van 19-20 November
saam met konferensie vennote Zingela
Forwarders, Global Rescue en ‘n menigte borge
nog ‘n baie suksesvolle konferensie, AJV en gala
geleentheid aangebied. Die geleentheid wat
landwyd by verskeie satelliet lokale via ZOOM
aangebied is, sal onthou word as baie uniek.
Van die spekers wat Vrydag opgetree het, was die
aangewese president van SCI John McLaurin,
Tshifhiwa Tshivhengwa TBCSA se HUB, Herman
Els uitvoerende voorsitter van NATSHOOT, Pieter
Swart van SATTA, Richard York HUB van WRSA
asook Stephen Palos HUB van CHASA en
voorsitter van HAWASA. Hulle almal het baie
interessante aanbiedings gedoen en baie
noodsaaklike inligting oor die professionele
jagbedryf gedeel.
Almal het Vrydagaand saam met kaptein Jono
Joseph aanboord van sy pretvlug geniet terwyl
hulle “Aandete-met-‘n-kinkel” genuttig het.
Saterdag is afgeskop met die PHASA Foundation
se formaliteite met Tony du Bruyn as voorsitter.
Almal teenwoordig het ook geluister hoe mnr.
Victor Tharage, direkteur-generaal van die
departement toerisme in Suid-Afrika, die
belangrikheid van jag vir die Suid-Afrikaanse
toerismebedryf verduidelik. Die PHASA AJV,
voorgegaan deur hulle president Pieter Potgieter,
het verskeie subkomitees se verslae ingesluit.
Die geleentheid is afgesluit met ‘n baie suksesvolle gala aand, vereer deur die teenwoordigheid van
die agbare minister van toerisme, me. Lindiwe Sisulu wat die gehoor toegespreek het in ‘n baie
bemoedigende en duidelik geartikuleerde hoofrede. Sy het die belangrikheid van verantwoordelike
jag beklemtoon wat bewys het hoe belangrik dit gedurende die afgelope moeilike twee jaar vir
toersime in Suid-Afrika was.

‘n Suksesvolle toekenningseremonie is afgesluit met ‘n uitstekende fondsinsamelingsveiling wat
broodnodige fondse vir die vereniging ingebring het. Die vermaaklike veiling het R420 000 vir PHASA
se saak ingebring – baie meer as waarvoor begroot is. Baie geluk aan Richard York wat die PHASA
Wildlife Utilisation Award ontvang het.
Dankie aan almal van Marianna Lourens en haar reëlingskomitee tot by die gaste wat die geleentheid
moontlik en so ‘n groot sukses gemaak het. Ons sien al klaar uit na die geleentheid in 2022!

GESONDER EN GELUKKIGER MET AGILITY AGRI

Gesondheid en welstand was nog nooit tevore so voorop in mense se gedagtes soos nou nie. Namate
die COVID-19 pandemie se wêreldwye verspreiding voortduur, het die Afrika-kontinent een van die
pandemie se episentrums geword met die jongste ontdekking van die Omicron-variant en die
dreigende werklikheid van ‘n vierde golf.
Gevolglik sien ons weer ‘n vergrote fokus op die volk se gesondheid en welstand as die middelpunt
van ons ekonomie, industrieë en algemene welvaart.
“Herdie uitgangspunt was sedert die ontstaan, die hoeksteen van die Agility Agri-oplossing en oor die
afgelope 15 jaar het ons die bedryf se mees gespesialiseerde en bekostigbaarste gesondheids-,
welstands-, finansiële- en beloningsoplossing ontwikkel,” het dr. Kobus Laubscher van Agility Agri
verklaar.
Deur die volle werknemersvoordeelspektrum in ‘n enkele aanbieding saam te vat, verseker die
oplossing nie net kwaliteit, bekostigbare dekking vir elke werknemer nie, maar begelei dit jou na ‘n
gesonder, gelukkiger en meer produktiewe arbeidsmag wat ‘n aktiewe rol speel in die sukses van jou
besigheid.
Dr Laubscher wys daarop dat gesondheid en welstand op die lange duur deel behoort te wees van die
bedryf se langtermyn strategie om blywende verhoudings met werknemers te bou, afwesigheid te
verminder en algehele produktiwiteit te verbeter. “Grond kan nie produktief wees sonder mense wat
werk om dit produktief te maak nie. As ons langtermyn-welvaart in die landbou wil behaal, moet ons
oor alle vlakke heen die gesondheids- en finansiêle sekuriteit van werkers, ‘n hoë prioriteit maak,”
sluit hy af.
Om meer uit te vind van die Agility Agri-oplossing en hoe dit jou besigheid kan help om sy menslike
kapitaalrisiko te bestuur, KLIK HIER.

OORSIG VAN GEBEURE IN DIE VUURWAPENBEDRYF GEDURENDE 2021
DEELNAME AAN WAPENAMNESTIE 2019 TOT 2021 (2 PERIODES VAN 6 MAANDE)
`n Tweede amnestietydperk wat strek tot 31 Januarie 2021 vir onder meer blanke lisensiehouers wat
nie betyds hernu het nie om dan van nuuts af aansoek te doen om `n lisensie deur hul wapens in te
handig by die polisie, het tot `n einde gekom. Vir die 2019-tydperk is 29 758 wapens by die SAPD
ingehandig waarvoor daar om lisensies aansoek gedoen is. Vir die 2020-21-tydperk tot einde Januarie
2021, Is 75 363 wapens saam met lisensie-aansoeke by die SAPD ingedien. Ongeveer 370 000 houers
wie se wapenlisensies verval het, het nie aan hierdie amnestietydperke deelgeneem nie. `n Versoek
deur belanghebbendes in die industrie om `n derde amnestietydperk af te kondig, weens verskeie
redes, is deur die minister geïgnoreer.
OMKEERTYD OM LISENSIE-AANSOEKE TE VERWERK NOU 120 WERKSDAE
Die SAPD het op 15 Februarie 2021 ‘n persverklaring uitgereik.
UITSPRAAK VOORBEHOU IN KONSTITUSIONELE HOF OOR VRAAG OF LISENSIEHOUERS WIE SE
LISENSIES VERVAL HET WEL OM `N NUWE LISENSIE VIR DIESELFDE WAPEN SAL KAN AANSOEK DOEN
Die minister van polisie en ander se aansoek teen die appèlhof se uitspraak op 22 April 2021 ten gunste
van die maatskappy Fidelity Services dat hulle wel om nuwe lisensies sal kan aansoek doen nadat 700
van hul besigheidslisensies nie betyds hernu is nie, is op 18 November 2021 aangehoor. Uitspraak is
deur die konstitusionele hof voorbehou. Indien die minister se aansoek nie slaag nie kan die ongeveer
370 000 houers wie se lisensies verval het, dan weer aansoek doen om `n lisensie vir dieselfde wapen
waarvan die lisensie reeds verval het.
VOORGESTELDE WYSIGINGS AAN DIE VUURWAPENWET NEKOMGEDRAAI
Op 22 Mei 2021 is wysigings voorgestel vir kommentaar en gepubliseer in die Staatskoerant. Dit behels
onder meer dat weggedoen sou moes word met selfverdedigingswapens dat net `n beperkte aantal
wapenlisensies toegestaan sou word aan mense wat toegewyde jag- en sportskietstatus het, ens. Die
portefeuljekomitee het egter in November 2021 die voorgestelde wysigings laat vaar weens massas
kommentaar – soveel as 2 000 per dag – wat teen die voorgenome wysigings ontvang is.

SAPD-SKRYWE OOR DIE HANTERING VAN WAPENAANSOEKE VAN STASIEVLAK TOT BY
POLISIEHOOFKANTOOR PLAAS ONUS OP AANSOEKER OM TE VERSEKER DAT SY/HAAR AANSOEKE
VOLLEDIG IS
Brigadier Mabule, hoof van die nasionale vuurwapenafdeling, het op 6 September 2021 `n
mandaatskrywe uitgereik oor hoe vuurwapenaansoeke in die toekoms van stasievlak na sy kantoor
hanteer moet word. Lees gerus die skrywe hier.
NAVRAAG OOR STATUS VAN WAPENAANSOEK VERGEMAKLIK
Indien u navraag wil doen oor die status van enige van u wapenaansoeke wat in proses is, gaan gerus
na https://www.saps.gov.za/services/firearm_status_enquiry.php en volg die aanwysings.
Ons wens u `n geseënde Kersfees en voorspoedige nuwe jaar toe.
Artikel saamgestel deur Johan Martin: Direkteur by Martin & De Beer Ingelyf, Bloemfontein, &
konsultant vir die Legally Armed Franchise Groep
Also available in English
Kontak skrywer hiervan gerus by johan@mdbinc.co.za of vir Bernu van den Heever by
bernu@legallyarmed.co.za

KERSFEESBOODSKAP

Klik op die skakel om na die video te kyk
WRSA 2021 Christmas Message - YouTube

KANTOOR

WEBWERF KENNISGEWING

BAIE DANKIE AAN ELKE ADVERTEERDER

STYG UIT BO DIE RES MET MEESTERLIKE BEMARKING
Trek voordeel uit die geleentheid om jou onderneming te bemark voor die einde van die jaar. Om uit
te styg bo die res met meesterlike bemarking, is ons sterkpunt!
Kry toegang tot die redaksionele kalender en bestelvorm deur op die onderstaande skakel te klik.
https://drive.google.com/drive/folders/1OKKgbultIU0otlMFrWZo3M2_5Tk-tlSC?usp=sharing

ADVERTENSIES

GameSurv skenk 10 sent per hektaar aan ‘n bewaringsfonds van WRSA se keuse vir elke hektaar wat
met die toepassing getel word.
Lees interessante artikels oor die produk op die skakel hieronder.
https://drive.google.com/drive/folders/1SZYRoGtwA6cMw_NfMt1uADbzz3lFJgPi?usp=sharing
Besoek GameServe se webtuiste by https://gamesurv.logix-intell.com/

Besoek Gys Pitzer Motoring se webtuiste by https://www.gyspitzermotors.co.za/

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

