BEWARINGSKOMITEE
2022-2023

Die Bewaringskomitee vir die periode 2022 en 2023 is aangewys en bestaan uit ‘n span toegewyde
kundiges in verskillende areas. Die doel van die Bewaringskomitee is om die Uitvoerende Komitee by te
staan in sy taak deur advies te gee en aanbevelings te doen aangaande bewaringsaktwiteite van die
Vereniging met betrekking tot:
•
•
•
•
•
•

Skep van ‘n gedeelde visie vir bewaring binne die Vereniging
Formulering van die bewaringsbeleidsrigting vir die Vereniging
Ontwikkeling van bewaringskapasiteit binne die Vereniging
Bevordering van volhoubare en verantwoordelike natuurlewebestuurspraktyke
Koordinering van bewaringsinisiatiewe en -aktiwiteite van die Vereniging
Bevorder nakoming van alle toepaslike wetgewing

Richard Sowry
Visepresident Bewaring

“Die belangrikste bydrae wat lede en jagters tot
bewaring kan maak is die besluit oor waar om te jag. As
bewaarders van die omgewing, moet ons besef dat
hierdie keuse deurslaggewend is in ons ondersteuning
van wildlewegebiede, verantwoordelike wildlewe
bestuurspraktyke, en dat dit waarde toevoeg tot
grondgebiede waar wild voorkom. Dit dien as
aansporing vir grondeienaars om die ekonomiese
aspekte van hulle bedrywighede te prioritiseer terwyl
hulle bewaring en die omgewing in ag neem.”

Richard Sowry is ŉ lid van die Mopani -tak en die visepresident vir bewaring van SA Jagters- en
Wildbewaringsvereniging waar hy ook die voorsitter is van die bewaringskomitee. Bewaring is sy beroep en
hy werk voltyds as veldwagter in die Pafuri-seksie in die verre noordelike deel van die Kruger Wildtuin waar
hy verantwoordelik is vir die bestuur van wild en teenstropingsaksies. Hy is passievol oor jag en eet
hoofsaaklik die wild wat hy self jaarliks oes. Richard is daartoe verbind om die feite en kwessies rondom
verantwoordelike hulpbronbestuur oor te dra, asook die uiters belangrike rol wat verantwoordelike jag
daarin speel. Sy belangstellings sluit in voëlbesigtiging, versameling van Afrikana literatuur, ballistiek,
herlaai van ammunisie, en klassieke groot kaliber gewere.
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Lizanne Nel
Bestuurder Bewaring

“Wat jy doen, het ŉ impak op die omgewing - of jy gholfspeel,
op ŉ fotografie-safari gaan, ŉ vegetariër is, ‘n huishouding het
en of jy jag. Rus jouself toe met kennis om te weet wat jou
impak is en hoe jy dit kan verminder. Dit is noodsaaklik vir ons
eie oorlewing, dié van ons kinders, die voortbestaan van jag en
bewaring van ons natuurerfenis.”

Lizanne Nel is die bewaringsbestuurder van SA Jagters en dien ook op verskeie nasionale en
internasionale forums waar sy bewaring en verantwoordelike benutting bevorder. Lizanne het meer as
dertig jaar se ondervinding in natuurlewebestuur en het aanvanklik as ŉ ekoloog gewerk en wetenskaplike
advies gelewer vir reservate en wildboere. Sy was die eerste vroue natuurbewaringswetenskaplike van die
voormalige Transvaalse provinsiale administrasie en moes aanvanklik in weermag browns en stewels
werk. Sy het mettertyd betrokke geraak by die ontwikkeling van beleid op provinsiale, nasionale en
internasionale vlak as biodiversiteitshoof by die Limpopo Departement van Ekonomiese Ontwikkeling,
Omgewing en Toerisme. Haar kombinasie van ŉ BScHons in natuurlewebestuur en ŉ Meestersgraad in
besigheidsadministrasie (MBA), rus haar toe om plaaslik en internasionaal te werk om die Vereniging se
leierskaprol in bewaring te bevorder, en om die groei van die wildlewe-ekonomie, verantwoordelike jag en
wildlewebestuurder te posisioneer as noodsaaklik vir bewaring, voedselsekuriteit en landelike ekonomiese
ontwikkeling. Sy geniet dit om tyd deur te bring saam met lede wat belangrike bewaringsaktiwiteite op
takvlak beoefen en om met haar kamera mooi omblikke in die natuur vas te vang.

Dr Gerhard Verdoorn

“Bewaring is ŉ ingesteldheid wat die kern en wese
van elke lid van SA Jagters behoort te wees. Soms
dink lede dat hulle fisies by bewaring betrokke moet
wees, maar die eie optrede in die veld, omring deur
wilde diere en plante, is waar ŉ mens bewaring
uitleef. Behandel alles wat leef, asook die grond en
water met uiterste sorg. Gebruik slegs dit wat nodig
is en los die res vir môre.”
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Dr Verdoorn is ŉ voormalige president van die SA Jagters en Wildbewaringsvereniging en was ook die
visepresident bewaring. Hy het vir 16 jaar op die bestuurskomitee en later die Raad van SA Jagters gedien.
Sy betrokkenheid in bewaringsaangeleenthede het in 1987 begin met studies op kransaasvoëls en
witkruisarende in die Magaliesberg. Hy was vir 25 jaar betrokke by aasvoëls, roofvoëls, kraanvoëls,
roofdiere en teenvergiftigingsveldtogte by die Trust vir Bedreigde Natuurlewe, Bird Life Suid-Afrika en SA
Jagters. Hy bedryf die afgelope 20 jaar die Griffon Gifinligtingsentrum as nooddiens vir enige vergiftiging en
is ook betrokke by die Universiteit van Stellenbosch se farmakologiedepartement in omgewingstoksikologie
se leerstoel in plantwetenskap. Sy grootste passie lê steeds by die roofvoëls, aasvoëls en roofdiere se
bewaring en hy is opgewonde om nou deur die bewaringskomitee steeds by die bewaring van aasvoëls
betrokke te bly. Hy voel dat dit nodig mag wees om hande te vat met ander instansies ten einde bepaalde
bewaringsdoelwitte te bereik. Daar is verskeie aksies waarby ons as lede betrokke kan raak, waarvan een
beslis die skuif na monolitiese of premierkoeëls vir jagdoeleindes is, veral in die gebiede waar aasvoëls
voorkom. Gerhard het reeds die skuif gemaak en jag gereeld in die Karoo, Kalahari en Bosveld, meestal as
bestuursjag om die wildstapel gebalanseerd te hou.

Dave Hayter

“Ons planeet is ons enigste tuiste en ons is
waarskynlik die laaste generasie wat ŉ
noemenswaardige verskil kan maak. Ons moet
dringend optree en betrokke raak by
bewaringsinisiatiewe sodat ons kinders en ons
kleinkinders oop ruimtes, jaggeleenthede, skoon
water, lug en LEWE kan geniet.”

Dave Hayter was reeds vanaf sy vroeë kinderjare vasberade om ŉ natuurbewaarder te word, ŉ besluit
waarvan hy nooit afgesien het nie. Hy het ŉ Diploma in Natuurbewaring verwerf en was vir sowat 37 jaar by
bewaring betrokke. Hy werk reeds vir die afgelope 33 jaar vir die Vrystaat se Departement van
Ekonomiesesake, Toerisme en Omgewingsake. Tans is Dave die waarnemende direkteur vir biodiversiteit
en bewaring en is ŉ aangewese vlak 1 omgewingsbestuurinspekteur. Hy is ŉ ywerige jagter wat reeds wyd
in suidelike Afrika en in die buiteland gejag het. Dave is toegewy tot sy beroep. Sy liefde vir die buitelewe,
voëls, sportskiet en jag maak hom meer vasberade om te verseker dat ons ons hulpbronne volhoubaar
benut en ons erfenis vir die toekoms beskerm. Dave se betrokkenheid by SA Jagters- en
Wildbewaringsvereniging het ongeveer 25 jaar gelede begin toe hy in 1998 by die Vereniging aangesluit
het. Hy is ondervoorsitter van die Bloemfontein-tak waar hy ook die portefeulje van bewaring-en
jagkoördineerder beklee.
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Pieter Nel

“Uitbuiting van die natuur op alle vlakke is ŉ wesenlike
uitdaging wat oplossings verg. Waar ons as ŉ
bewaringsinstansie ŉ verskil kan maak, is bewusmaking
en om gemeenskappe te betrek by die jag- en
toerismebedryf. Ons lede het baie ondervinding wat hulle
met gemeenskappe kan deel en wat ŉ wesenlike verskil
kan maak. Net die private sektor kan bewaring
betekenisvol vorentoe neem.”

Pieter Nel is ŉ ekoloog met 35 jaar ondervinding in natuurbestuur op beide openbare en private
natuurgebiede. Hoewel hy op ŉ plaas groot geword het en gedurig in die veld was, was dit sy eerste rit in
1984 na die noordoostelike laeveld wat hom oortuig het om by natuurbewaring betrokke te raak. Hy was ŉ
ekoloog by die destydse Transvaal natuurbewaring en die ondervinding wat hy daar opgedoen het, het
steeds ŉ impak op sy benadering tot ekologiese bestuur. Met die oorgang na ŉ demokratiese bestel en die
samesmelting met Bophuthatswana Parks and Wildlife, is hy blootgestel aan ŉ baie moderne benadering
tot bewaring waarby hy aanklank gevind het. Dit was hoofsaaklik rondom volhoubare benutting en
gevorderde programme met bewaringsopvoeding en bewusmaking. Pieter is tans die waarnemende hoof
van bewaringsbestuur by Noordwes-Parke en ook die hoof van ekologiese dienste. Hy is vir meer as 20
jaar betrokke by die ekologiese bestuur van Madikwe en Pilansberg natuurreservate. Die veld – beide
bosveld en die oop grasvelde – het nog altyd die vermoë gehad om hom te kalmeer en perspektief te gee.
Hy beskou sy loopbaan in bewaring as ŉ geweldige voorreg en alhoewel hy nou meer in ŉ administratiewe
hoedanigheid werk, kry hy genoeg geleenthede om betrokke te bly.

Lionel Smit

“Die enigste konstante in die wêreld is verandering. Net soos
die uile moes aanpas by ŉ veranderde omgewing, moet ons
ook ons aksies aanpas. Uile se habitat word bedreig deur
ontwikkeling. Ons kan egter ŉ bydrae maak tot hul oorlewing
deur verantwoordelik met hul saam te leef, broeiplekke vir
hul te voorsien en skadelike praktyke en gif te vermy.
Bewaring van uile, ook in stedelike areas, kan deel wees van
ons nalatenskap.”
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Lionel Smit se liefde vir die natuur is deel van wie hy is. Hy was vir verskeie jare betrokke by Springbok-tak
se uilbewaring- en rehabilitasiesentrum as deel van die tak se bewaringspan. Die N17 snelwegprojek het
uilrestaurante bestuur om uilvrektes op die pad te verminder, terwyl projek Groot Oog uilkaste opgerig het
en aktiwiteite van uile in die kaste begin monitor het. Verskeie uilnavorsingsprojekte is ook van stapel
gestuur. Sedert sy verkiesing as bewaringskoördineerder vir die Gauteng suid-oos streek, werk hy hard om
meer takke by uilbewaring en Projek Groot Oog te betrek. Na verskeie besoeke aan takke het dit geblyk
dat daar ŉ groeiende behoefte vir uilkaste in stedelike en industriële areas is vir onder andere die benutting
van uile om knaagdiere te beheer. Lionel is steeds ŉ bestuurslid by Springbok-tak waar hy sy passie vir
bewaring uitleef.

Eugene Troskie

“Samewerking van organisasies en gemeenskappe is
die sleutel tot sukses om ons biodiversiteit te beskerm.
As elkeen van ons lede in die SA Jagter- en
Wildbewaringsvereniginggemeenskap sy deel doen,
kan ons ŉ reuse impak maak op die bewaring van ons
omgewing.”

Eugene Troskie was van skooldae af betrokke by bewaring en het sedertdien wildlewebestuur, lodge
bestuur en veldgidsopleiding ondergaan. Hy het natuurbewaring en veldgids studente opgelei, as gids
gewerk en vir die afgelope agt jaar begeleide staptoere in die Kruger Nasionale Park en groter Kruger
gedoen. Eugene lewer ook ondersteuning vir wetenskaplike opnames van watervoëls, Pel se visuil,
aasvoëls, reptiele, amfibieë, naaldekokers en visse in die Phalaborwa omgewing saam met die South
African Environmental Observation Network (SAEON) en die Stigting vir Bedreigde Natuurlewe (EWT).
Eugene het die Phalaborwa Natural Heritage Foundation gestig wat reeds honderde draad- en kabelstrikke
verwyder en talle diere gered het wat in dié strikke gevang was. Hy is tans die bewaringskoördineerder by
Mopani-tak waar hy vennootskappe met ander belanghebbende bewaringsorganisasies in die omgewing
vestig, insluitende die Snare Buster inisiatief wat die tak geloods het om teenstropingsoperasies te doen
wat spesifiek fokus op die verwydering van strikke. Hy jag van ŉ jong ouderdom af en glo in die gebruik van
jag as ŉ hulpmiddel in die bestuur en bewaring van natuurlike hulpbronne en habitatte.

Francois Meyer
Francois Meyer het in 2009 sy BSc graad in bewaringsekologie voltooi, waarna hy die wildbedryf betree het
om ondervinding op te doen in die verskeie sektors soos wildvang, navorsing, toerisme, beroepsjag en
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wildbestuur. In dié tydperk het hy ŉ belangstelling ontwikkel in private wildplase en die bewaringspotensiaal
wat dit bied, veral vir bedreigde spesies. In 2015 het Francois die geleentheid gekry om betrokke te raak by
ŉ monitor- en bewaringsprojek om renosters in die reservaat te beskerm. Die projek was vir hom ŉ
besondere belewenis en dit was hier waar hy vir die eerste keer met ietermagogs te make gekry het.

“Die gesegde - hunting is conservation – word té
maklik gebruik. Meer as ooit tevore moet ons ŉ
voorbeeld wees vir volhoubare bewaring en dit vir die
wêreld kan wys. Bewaring is ŉ denkwyse en ŉ
verantwoordelikheid wat op ons almal se skouers rus.
Raak betrokke waar jy kan en wees ŉ positiewe
voorbeeld in die veld. Kom ons wys – our action is
conservation.”

Francois was betrokke by die konfiskering en vrylating van ŉ ietermago. Dié ervaring het hom geprikkel om
navorsing oor die spesie te doen. Francois het ŉ MSc verwerf wat gefokus het op vrylatingprosedures vir
die ietermago in Suid-Afrika. Hy is besig met sy PhD in dié veld. Verder dien hy ook op die African Pangolin
Working Group en die Internasionale Unie vir die Bewaring van die Natuur se Ietermago Spesialisgroep
(IUCN SSC Pangolin Specialist Group). Francois is die bewaringskoördineerder by SA Jagters se
Hardekool-tak.

Tommie Steyn

“Jag is baie dinge, maar dit bied veral rus vir jou siel,
maak jou kop skoon en kultuur. Om jag te beskerm
moet die hele jagervaring bewaar word, insluitend
die omgewing waarin ons jag en die natuur wat
ons beleef.”

Tommie Steyn is vir die afgelope 38 jaar betrokke by die bewaring van skaars plante, veral broodbome, en
werk tans vir die Mpumalanga Toerisme en Parke Agentskap. Hy is ook ŉ lid van die Internasionale Unie vir
die Bewaring van die Natuur se broodboomspesialisgroep (IUCN Cycad Specialist Group) asook die
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departement van bosbou, visserye en die omgewing se nasionale broodboomwerkgroep waar hy SA
Jagters verteenwoordig. Sy passie is die bewaring van ons inheemse flora. Hy jag ook graag in die bosveld
met sy pragtige bome.

Boetie Kirchner
Bestuurder Jagsake

“Ons elkeen het die verantwoordelikheid om as mentors
op te tree om ook die liefde van die natuur oor te dra aan die
huidige en die volgende geslag.”

Boetie se liefde vir die natuur het reeds op die jong ouderdom van 5 jaar begin toe sy Pa hom
saamgeneem het wanneer hy gaan jag het. Dit was op dié jeugdige ouderdom dat hy sy eerste bok gejag
en eerste vis gevang het. Dit het die grondslag gelê vir ŉ strewe om nader aan die natuur te leef en om ŉ
beter begrip te ontwikkel van hoe die verskillende elemente van die natuur inmekaar skakel. Op sy twaalfde
verjaarsdag het sy Ma vir hom die boek “Signs of the Wild deur Clive Walker present gegee, wat hy soos sy
bybel bestudeer het. In 1994 het Boetie ŉ beroepsjagkursus by Johan Calitz se skool vir beroepsjagters
voltooi, ŉ beroep wat hy sedertdien beoefen. Hy was bevoorreg om in agt lande in suidelike Afrika te jag,
en om in Amerika, Meksiko, Spanje en Nieu-Zeeland te jag en vis te vang. Boetie is sedert 1999 lid van SA
Jagters en is in 2019 aangestel as bestuurder van Jagsake by Inyathipark. Hy werk nou saam met die
bewaringsdepartement van die Vereniging wat hom die geleentheid gee om ŉ beter begrip te ontwikkel van
die groter prentjie ten opsigte van die natuur en verantwoordelike volhoubare benutting.
Dr Wynand Vlok

Ons het een omgewing en slegs een kans om
dinge weer op koers te kry. Habitatverandering,
besoedeling en klimaatsverandering is besig om
dinge vir ons moeilik te maak, veral water in ons
pragtige land gaan ‘n beperkende faktor wees.
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Dr Wynand Vlok se belangstelling en liefde vir die omgewing kom van jongs af . Hy was bevoorreg om die
wildtuin te deurkruis, was een keer Namibië toe (1970’s) en het Desember-vakansies aan die Kaapse
suidkus deurgebring. Hy was ook gereeld in Swartruggens op die plaas en dit was die beste, sorglose tye
wat hy kan onthou. Destyds het hy het met beperkte inligting na voëls en diere gekyk (daar was maar min
boeke) en wou graag meer weet oor hulle ekologie (het nie tóé die word geken nie!). Gelukkig was hy lief
vir lees. Uit storieboeke soos In Voetpad se Kloof (PH Nortje) en natuurlik die Fanie-reeks (PJ Schoeman)
en die drie boeke Fanie se veldskooldae, Fanie word grootwildjagter en Fanie se vuurdoop, het Wynand
baie geleer.
Ná sy studies op universiteit het hy meer in die omgewing gewerk en landwyd gereis om op projekte te
doen waar hy veral op varswaterekologie gefokus het. Dit het ook die breër omgewing ingesluit en plante,
diere en voëls was altyd deel van sy lewe. Dr Wynand is die bewaringskoördineerder by Overberg-tak.

Gerhan Archer

Die rol van bewaring raak al hoe groter en as elkeen net sy
klein deeltjie doen, kan ons ‘n groot verskil maak in die
plekke waar ons woon, werk en jag. Dit is belangrik dat ons
die kinders van jongs af leer om daarop ingestel te wees om
‘n lewenstyl te leef wat daarop gefokus is om te bewaar.

Gerhan Arher is in Namibië gebore. Hy is vir die afgelope 16 jaar getroud met Estée en is die trotse pa van
drie kinders, Lihan, Alrie en Laré. Hy is ‘n passievolle jagter en al die afgelope 17 jaar ‘n lid van die
Vereniging. In 2009 het hy die stigtingsvergadering van Tuinroete-tak bygewoon waarna hy betrokke
geraak het by die bestuur. Hy dien die afgelope 10 jaar as voorsitter van die tak. Sy liefde vir jag en die
natuur het aanleiding gegee dat hy homself as beroepsjagter gekwalifiseer het. SA Jagters lê baie na aan
sy hart en hy sê dikwels dat hy alles in sy vermoë sal doen om die Vereniging uit te bou. Hy dien die
afgelope paar jaar reeds op die bewaringskomitee en neem ook leiding in die tak se bewaringsinisiatiewe,
wat onder andere die eerste opnames gedoen het vir die Vereniging se Water vir Lewe bewaringsinisiatief.
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