
Met 'n nuusbrief uitgereik deur 
National Hunting and Shooting 
Assosiation (NHSA) op 22 

April 2020 is daar meer duidelikheid 
gegee oor jag tydens die COVID-19 
inperkings-periode en daarna. April is 
oor die algemeen 'n opwindende maand 
in die buitelewe met veelvuldige vis- en 
jagseisoene naby aan die afskop, maar 
onder die COVID-19-uitbraak het die 
lekker buitelewe baie verander. Tydens 'n 
onlangse bespreking tussen verteen-
woordigers van die forum vir Hunting 
and Wildlife Associations Forum 
(HAWASA), the Professional Hunters 
Association of South Africa (PHASA), 
Wildlife Ranching South Africa (WRSA), 
and the Game Meat Industry Forum 
(GMIF) met Minister Barbara Creecy, 
Minister van Omgewingsake, Bosbou en 
Visserye, het die Minister gesê dat jag nie 
'n wettige noodsaaklike diensaktiwiteit is 
nie of dit nou vir verbruik of trofeejag is. 
Sy het egter aangedui dat die wettige 
uitroei van wild vir die spesifieke doel 
om wildsvleis te lewer, toegelaat word. 
HAWASA, voorsitter, mnr. Stephen 
Palos, het na die vergadering berig dat 
“... sy het ook aangedui dat selfs wanneer 
die toename in beperkings begin, sal dit 
nog lank duur voordat ontspannings tipe 
reis vanaf stedelike/metro-streke na 
landelike gebiede sal plaasvind of 
toegelaat word om watter rede ook al. ” 
As gevolg van die verwagte beperkinge 
op reis tussen metropolitaanse en 

Die reënvalmeter het Maandag 
bykans oorgeloop na Sondag-
aand se reën - ja nee, Heilbron 

se rekord reënval vir April wat op 
147 mm staan kan dalk nog oortref 
word - dit bestaan sedert 1938 - daar 
is dus nog 3 dae oor en die 
weervoorspellings lyk gunstig!
 Die reënvalsyfer sedert 1930 wys 
dat daar in die tydperk nog slegs vier 
keer meer as 100 mm aangeteken is 
nl 1938, 1943, 1961, en 1969 toe 
daar 103.9 mm gemeet is. Interessant 
is dat die jare met goeie herfsreën 
ook goeie somerreëns gepaard 
gegaan het.
Die aanplanting van winter groenvoer  
kan vanjaar suksesvol wees - soos 
my vriend Jan Slootkraal tereg gese 
het “jy kan hawer heeljaar plant, net 
nie op Kersdag nie”!
 Dit bring my weer terug na die 
stadsraadslid wat 'n verkiesing 
verloor het omrede hy van mening 
was dat die huidige tehuis vir 
bejaardes daar onderkant die huidige 
OK kruidenierswinkel gebou moes 
word.
 Henk Bogaards wat 'n raadslid van 
Heilbron was en weer beskikbaar 
was met die daaropvolgende 
raadsverkiesing het aanbeveel dat 
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LOCKDOWN SE REENVAL 
OPPAD NA REKORD!
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die oop terrein onderkant die OK 
winkel die geskikste perseel was. 
Gesondheid was ook sy portefeulje 
op die Raad.
 Die bejaardes was hewig ongelukkig 
omrede hulle van mening was dat 
daar in die leegte baie muskiete was 
en dit was ook regoor die 
begraafplaas! Dit was toe ook die 
einde van sy Stadsraad-loopbaan.
 Henk Bogaards was 'n 
vooruitstrewende sakeman en het 'n 
groot rol gespeel om die Geref. 
Kerk op Heilbron te vestig. Hy was 
'n immigrant van Holland en het 
Suid-Afrika as sy vaderland 
aangeneem en hom beywer vir 
Heilbron. Beter bekend as bakker en 
eienaar van Riemland Bakkery was 
sy “hoefies” en ander gebak wyd 
bekend. Sy vloot VW Mikrobussies 
het brood  regoor die Noord-Vrystaat 
versprei.
 Die Hoërskool-leerlinge het saans 
na 'n funksie by hom gaan vars 
warm brood “koop” en dan op die 
sypaadjie gesit en kuier. Hulle moet 
nou nog betaal daarvoor. Dit was 
Henk Bogaards. Dan was hy ook as 
Raadslid beskermheer van Heilbron 
se eerste ambulans.
 Het nogal terugvoering gekry na 

aanleiding van die berig oor 
Heilbron se “1933 Noodhospitaal” 
waar verskeie name van vrywillige 
werkers genoem word.
 Daar word die naam genoem van 
H. Ramsbottom wat 'n geneesheer 
was en ook later as regter aangestel 
is. Hy het as geneesheer praktiseer. 
Die Noodhospitaal is opgerig na 
aanleiding van die dood van 'n vrou 
in 1917 wat ontneem is van alle 
professionele  hulp en omstandig-
hede.
 Daar is destyds twee publieke 
vergaderings gehou om 'n hospitaal 
te bespreek - een vir dorpenaars en 
een vir distriksbewoners. Dr Rams-
bottom en mnr W. Wright het 
aanwesiges toegespreek. Dr Rams-
bottom wat lid was van die komitee 
het dadelik begin fondse insamel in 
die dorp en distrik. Toe die fondse 
dit toelaat is die Provinsiale 
Administrasie genader om Heilbron 
toe te laat as 'n hospitaaldistrik.
 Dit was die begin van die huidige 
hospitaal wat in 1936 tot stand 
gekom het.
 'n  Ander naam wat genoem was 
naamlik Ben Simon, was 'n Joodse 
prokureur. Hy het jare lank op 
Heilbron praktiseer en is ook hier 

teraardebestel. Oom Ben soos hy 
beter bekend geraak het onder 
inwoners was 'n Heilbronner. Hy was 
'n uitstaande sportman wat ook op 
die Vrystaatse tennis-unie gedien het. 
Tennis was sy liefde maar het ook vir 
Heilbron se eerste rugbyspan gespeel.
 Net iets wat ek onthou en indruk op 
my gelaat het was tydens 'n veiling 
wat hy aangebied het met die uitver-
koping van winkel-voorraad. Daar 
staan hy met 'n Bybel in die hand en 
vra wie wil die Bybel hê, wie het 'n 
behoefte, want hy verkoop nie 'n 
Bybel nie. 'n Teruggetrokke man 
steek sy hand beskeie op en oom Ben 
sê “dit is joune”!
 Die lockdown het sy oomblikke – 
Saudade – “a vague and constant 
desire for something that does not 
and probably cannot exist, for 
something other than the present”!
 Time gentlemen! - Tom Watson

Henk Bogaards

JAGSEISOEN stedelike gebiede om in plek te bly, blyk dit dat die kanse op 
jag in 2020, soos ons dit ken, baie skraal is. In hierdie geval 
neem toeriste- en wildplaaseienaars 'n baie ernstige slag. “In 
die geval van wettige DCA of afdankingsaktiwiteite, moet die 
grondeienaar / -boerdery die belangrikste noodsaaklike 
diensinisieerder van die aktiwiteit wees, en die entiteit wees 
wat die nodige toestemmings uitreik wat gedek word deur sy 
eie vrystellingsertifikaat. Die deelnemers aan die uitwissing 
of bestuur van die DCA-aktiwiteit val dus onder daardie 
wettige toestemmings en sal die nodige briewe benodig om 
dit te bevestig,” het Palos berig. Die voorstel is dat, as lede 
betrokke is by bogenoemde aktiwiteite, “... hulle versigtig 
moet wees en waar moontlik moet hulle probeer om 'n vorm 
van goedkeuring van plaaslike wetstoepassing te kry as 'n 
ekstra voorsorgmaatreël, selfs al is dit slegs mondelings van 
'n senior  amptenaar ...".   In terme van die voedselproduksie-
ketting met wildsvleis wat as 'n noodsaaklike kommoditeit 
(voedsel) gekwalifiseer is, vervaardig binne die noodsaaklike 
diens van wildbestuur, het Me Adri Kitshoff-Botha, 
uitvoerende hoof van WRSA en voorsitter van die GMIF, die 
volgende aangedui tydens bogenoemde vergadering: '... die 
Minister het aangemoedig dat die produksie van wildsvleis 
soos normaal verloop. Wildsboere moet dus voortgaan om 
hul diere aan geregistreerde slagpale te verkoop, soos 
voorheen, of alternatiewelik gebruik te maak van 
geregistreerde uitdunspanne. Dit is belangrik om daarop te let 
dat die uitdun van wild vir wildsvleisdoeleindes ... ” nie die 
uitdun insluit vir eie gebruik of deur trofeejagters onderneem 
word nie”. Lede vir wie bogenoemde van toepassing is, moet 
asseblief onthou dat wetstoepassers dikwels nie beskik oor 
feitelike inligting nie en nie altyd die presiese besonderhede 
verstaan   van elke jag, uitdun of skade beheer waarby jagters 
betrokke is nie. Daarom is dit heel moontlik dat selfs in 
wettige omstandighede jagters in ernstige probleme op 
ongewenste tye en plekke kan laat. Ons raai u aan dat jagters 
na wie hierbo verwys word, net moet deelneem aan die mees 
noodsaaklike aktiwiteite, en verkieslik in die nabye omgewing 
van waar u is. Sorg ook dat alle dokumente in plek is, en dat 
die gedetailleerde adresse aangedui is. Dit is belangrik om die 
wildspraktyk in Suid-Afrika nie met dié van China, die 

Midde-Ooste en Afrika te vergelyk in terme van die Covid-19 
pandemie nie. 


