
SANPO BESOEK DIE NDBV 

 

AGTERGROND: 

1. Dit is nou al ‘n geruime tyd dat die duiweboere onder die vergrootglas is by die NDBV. 

2. Weens verskeie interpretasies asook vreemde aannames  het SANPO dit goedgedink om met 

die NDBV in gesprek te tree. 

3. Die SANPO span het bestaan uit die President Fadiel Hendricks, SANPO 

regsverteenwoordiger Ahmed Cachalia , SANPO veearts Dr Botha en Streek A se SANPO 

verteenwoordiger Willem van Wyk. 

DIE GESPREK: 

1. Met die intree gesprek het die NDBV dit baie duidelik gemaak dat hulle beleid is om alle 

sport met diere te stop. 

2. Enige onderhandelaar wat SANPO se posisie verstaan sal dus onmiddellik besef het dat die 

mense se beleidstelling nie ruimte vir gesprek bevat nie. 

3. Die SANPO span het egter voortgegaan en die gesprek deurgevoer aangesien dit die 

mandaat is van die lede. 

4. Ten spyte van die vooropgestelde benadering teenoor die span en ‘n voorsitter wat by tye 

adamant  was, het ons die gesprek laat vloei en het die SANPO delegasie suksesvol deur die 

verskeie storms voortgeroei. 

5. Namate die gesprek gevorder het , het ons agtergekom dat  daar heelwat onkunde 

aangaande die sport is en dat alle duiweboere verbonde aan SANPO gemeet word aan 

enkele gevalle waar groepe duiwe verliese ‘n teerpunt geraak het. 

6. Hier word spesifiek verwys na die SAMDPR waar die data eensydig geïnterpreteer word 

asook die wedvlug in Taiwan waar daar klaarblyklik 60% van die duiwe verlore geraak het. 

7. So het dit telkemale gebeur dat ‘n spesifieke insident dus geëkstrapoleer is om ‘n sekere 

beeld te skep sonder ons konteks. 

8. Soos genoem was daar minstens drie gevalle waar die voorsitster redelik opgewonde geraak 

het en self gedreig het om die vergadering te beeindig en te loop. 

9. Ons het egter bly sit. So is daar stellings gemaak dat die duiwe wild raak en dan die “Feral” 

duiwe of stadsduiwe se populasie aanvul. Dit is weerlê met feite. 

10. Daar is ‘n baie verdedigende benadering opgemerk teenoor die NDBV se optrede en              

al hoewel dit by alle gevalle weerlê is, kan ons nie seker wees wat die situasie vorentoe sal 

inhou nie. 

11. Die een insident is egter dat die NDBV onder die indruk is dat die duiwe in hokkies van 20cm 

by 20cm aangehou word en reg deur die jaar teel. Daar is dus doelbewus ‘n skewe beeld 

oorgedra, deur wie kon ons nie bepaal nie. 

12. SANPO het egter deurlopend sekere standpunte gehandhaaf. 

12.1 Die sport word in die meeste gevalle as ‘n rekreasie/ ontspannings sport beoefen. 

12.2 Die sport word deur pensionarisse beoefen wat aan geen ander sport kan deelneem 

nie. 



12.3 Die sport dra direk by tot nasie bou en SANPO ondersteun verskeie kinder programme 

waar die sport ‘n positiewe invloed op kinders het aangesien daar wereldwyd bewyse is 

van die positiewe interaksie tussen mens en dier. 

12.4 Die sport skep werk vir duisende mense vanaf telers , na afrigters,  na kos vervaardigers 

, vitamiene en medisyne vervaardigers, sowel as hok bestuurders. 

12.5 Daar is internasionale norme en navorsing  oor alle aspekte van die sport en SANPO sal 

inval by wetenskaplike geformuleerde besluite en internasionale norme. 

12.6 SANPO kan nie lukrake stellings en onwetenskaplike opinies handhaaf nie en is dus ‘n 

voorstaander van geverifieerde navorsing wat in die korrekte konteks plaasgevind het 

om standpunte en vertrekpunte toe te lig. Dit het die ruimte oopgestel om navorsing te 

doen oor die 1000km vraagstuk, en SANPO sal dus die proses  begin en voltooi. 

12.7 SANPO is egter ‘n sport liggaam en nie ‘n polisierings liggaam nie, en alhoewel SANPO 

die riglyne in samewerking met al sy lede opstel, is dit elke SANPO lid se 

verantwoordelikheid om die reëls korrek en volledig uit te voer om sodoende die 

belange van die sport te bevorder en te beskerm. 

13. Die NDBV was egter met geen stelling beïndruk of sigbaar bereid om hulle sienswyses te 

hersien nie. 

14. Alle duiweboere in RSA moet dus besef dat hierdie mense daarop uit is om hulle 

beleidstelling deur te voer en daarom moet ons ‘n paar goed leer en saamneem uit die 

gesprek. 

14.1 Eerstens moet ons almal erns he oor hoe om ons verlore duiwe terug te kry. Daarom 

het SANPO nou ook in die grondwet ‘n plakstrokie aanvaar wat ‘n telefoon nommer het 

wat die publiek kan skakel. 

14.2 Ons almal moet deurlopend verseker dat kos en water altyd op die vragmotor is om die 

duiwe te versorg en daar moet genoeg spaar kos en water wees om oor te staan. 

14.3 Ons moet almal die duiwesport beskerm en diegene wat elke Janrap en sy maat wil 

verkla moet besef wat die NDBV se doelwit is. Die duiwe is nou op die prioriteite lys van 

die NDBV. 

14.4 Almal moet besef dat daar ‘n groot mate van  fundamentele onkunde  is aangaande die 

duiwe sport in sy geheel en dat die NDBV die uitskieter gevalle gryp en daarmee 

hardloop.Dit doen niemand enige gunste nie. 

15. Die feit dat die duiwesport deur pensionarisse as sosiale tydsverdryf bedryf word, dra geen 

sigbare waarde by die NDBV nie en die feit dat SANPO sonder enige regeringssteun self 

kinderprogramme dryf en by die sosiale aspek van menswees betrokke is dra ook geen 

waarde nie. 

16. Inteendeel die NDBV was meer bekommerd omdat hulle nie op die SANPO raad ‘n sitplek 

het nie as om aan die pensionaris en jeug programme  aandag te gee nie. 

17. Dit laat ‘n mens met die vraag of die direkteure en die mense wat geld aan die NDBV 

beskikbaar stel besef watter skade die NDBV se eensydige beleid stelling op mense se 

lewens het, en dat die NDBV dus doelbewus daarop uit is om die enigste aktiwiteit wat die 

pensionarisse met sukses kan bedryf ook te ontneem. 

18. Die duiwe sport word wêreldwyd bedryf, maar met die NDBV se benadering is daar geen 

ruimte om hulle doelwitte te vereenselwig met die doelwitte van SANPO nie. 



19. Ons bly egter in gesprek met die NDBV, maar almal moet wakker loop en alles doen rondom 

ons duiwe met die sorg , liefde en toewyding waarmee ons nog altyd ons geveerde vriende 

gerespekteer het,  teen alle aspekte wat hulle kan skade aandoen. 

20. Daarom doen SANPO dan weereens ‘n beroep op alle duiweboere en duiweliefhebbers om 

die belang van die duif altyd eerste te stel in die beplanning  en uitvoering van die sport. 

21. Opvolg gesprekke sal gehou word oor spesifieke brandpunte, Adv. Cachalia het sy notas 

gemaak tydens die gesprek sodat ons kan voorbereid wees vir wat kom. 

 

 

 

 


