
Behalwe vir die stigterslede met prof. Goos-
sens aan die spits, het ander sleutelpersone 
ook op die toneel begin verskyn. 

George Michael (lid nr. 36) was in die 
1950’s bekend as grootwildjagter. George 
Nell snr. onthou:“Omdat ek, soos elke jong 
jagter in daardie jare, gefassineer was deur 
die lewens van ware grootwildjagters soos 
George Michael, Clyde Sussens en Harry 
Manners, was dit ’n droom om hulle te ont-
moet. Daardie droom het deels waar geword 
toe ek Michael in 1954 by sy wapenwinkel 
in Pretoria besoek het. Hy het toe pas terugge-
keer uit die destydse Suid-Rhodesië waar hy 
vir die regering olifante uitgedun het. Hy het 
my daardie oggend vermaak met jagverhale 
en ’n 16mm-film van die jagtog. Dit was on-
gelooflik! Waarlik ’n goue tydperk, waaraan 
die Vereniging ook deel gehad het.”

Grootwildjag was destyds ’n gewilde nuuswaardigheiden die SAUK het die Vereniging genooi 
om deel te neem aan  ’n aantal radiogesprekke, maar die jagters van weleer was nie te vinde 
vir praatjies nie. Hulle wou jag!

Sewe-en-veertig lede het dan ook daardie jaar in Mosambieken 21 in Betsjoeanaland gaan 
jag.Die bestuur het egter besefdat sommige lede net aansluit om jaggeleenthede te bekom en 
daar is ’n besluit geneem dat ’n lid vir minstens drie jaar moesaansluit. 

Die jaarvergadering van 1954, met dr.Vercuiel as voorsitter nadat hyprof.Goossens opgevolg 
het, is deur 72 ledebygewoon. Die totale ledetal op daardie stadium was 258, waarvan 104 
daardie jaar in Mosambiekgejag het (en vyfongelukki edings begaan het).

’n Interessante punt uit die notule is dat ’n mosie aanvaar is om alle lisensie-owerhede te ver-
soek om nie die jag van vroulike diere toe te laat nie. Dit is destyds as onetiesbeskou.

Bo: In 1954 het George Hoppert se jagvoertuig so gelyk.
Onder: Ek by my twee leeus, stoffel stel ondersoek in of 
die tweewerklik onskadelik is.

Bo: Prof A.P. Goosens en mnr M.G.L Bosman, 
die twee veteraan-grootwildjagters van Potchef-
stroom, hierdie week afgeneem by hul terugkoms 
na nog ’n geslaagde jagtoer deur Betsjoeana-
land.
Links: George Hoppert (Vise-voorsitter van 
1948-1956 van die vereniging) en bestuurslid 
vanaf 1949 tot 1963.

Bo: George Hoppert se gesoute spoorsnyer, 
Willy, by die biltongdrade wat swaar hang.



Links: George Hoppert by sy koedoe.
Onder: Dr. Leon Vercuiel (voorsitter 1954 tot 
1964) saam met José Pandal, proffesionele 
jagter van Mozambiek wat baie van die ver-
eniging se jagters vergesel het.

Regs: Ons kamp; links is die paneelwa wat as 
dispens gedien het; agter die wa is die drom 
met water; en links daarvan die twee dromme 
petrol; regs van die tent is ons klerekas.
Regs onder: G.J. du Plessis, prof Antoon 
Goossen, Dr. Leon Vercuiel, Dr. Mario 
Alcantana.



Grootwildjag was destyds ’n gewilde nuus-
waardigheiden die SAUK het die Vereniging 
genooi om deel te neem aan ’n aantal radio-
gesprekke, maar die jagters van weleer was 
nie te vinde vir praatjies nie. Hulle wou jag!

Sewe-en-veertig lede het dan ook daardie 
jaar in Mosambieken 21 in Betsjoeanaland 
gaan jag.Die bestuur het egter besefdat som-
mige lede net aansluit om jaggeleenthede te 
bekom en daar is ’n besluit geneem dat ’n lid 
vir minstens drie jaar moesaansluit. 

Die jaarvergadering van 1954, met dr.Ver-
cuiel as voorsitter nadat hyprof.Goossens 
opgevolg het, is deur 72 ledebygewoon. Die 
totale ledetal op daardie stadium was 258, 
waarvan 104 daardie jaar in Mosambiekge-
jag het (en vyfongelukki edings begaan het).

’n Interessante punt uit die notule is dat ’n 
mosie aanvaar is om alle lisensie-owerhede 
te versoek om nie die jag van vroulike diere 
toe te laat nie. Dit is destyds as onetiesbe-
skou.

Behalwe vir die stigterslede met prof. Goos-
sens aan die spits, het ander sleutelpersone 
ook op die toneel begin verskyn. 

George Michael (lid nr. 36) was in die 
1950’s bekend as grootwildjagter. George 
Nell snr. onthou:“Omdat ek, soos elke jong 
jagter in daardie jare, gefassineer was deur 
die lewens van ware grootwildjagters soos 
George Michael, Clyde Sussens en Harry 
Manners, was dit ’n droom om hulle te ont-
moet. Daardie droom het deels waar geword 
toe ek Michael in 1954 by sy wapenwinkel 
in Pretoria besoek het. Hy het toe pas terug-
gekeer uit die destydse Suid-Rhodesië waar 
hy vir die regering olifante uitgedun het. Hy 
het my daardie oggend vermaak met jagver-
hale en ’n 16mm-film van die jagtog. Dit was 
ongelooflik! Waarlik ’n goue tydperk, waar-
aan die Vereniging ook deel gehad het.”

Bo: Ek by my twee leeus, stoffel stel 
ondersoek in of die tweewerklik onskadelik 
is. Regs: In 1954 het George Hoppert se 
jagvoertuig so gelyk.


