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Meneer.  

Ek is ‘n nuweling in die geledere van die uithourit familie. Nie dat ek totaal onbekend is met die 

perdry gemeenskap in Suid Afrika nie. Ek ry en versorg perde al vir meer as 50 jaar. Ek onthou nog 

goed die eerste uithourit in die sewentiger jare en hoe ons gestry het of die Volbloed, die Arabier, 

die Boerperd, en, kan jy glo die Saalperd, die rit sal wen.  Ook onthou ek goed die tragiese gebeure 

die volgende jaar.  

Tenspyte van my nuwelingskap, het ek die voorreg gehad om Fauresmith 2 maal klaar te maak en 2 

maal deel  te neem aan SAIC. Daarmee saam het ek verskeie klub ritte al meegemaak en voltooi.  

Die rede vir my skrywe is dat ek vanuit die staanspoor beïndruk is met die deeglike organisasie en 

nougesette administrasie van die uithouritte asook dìe  van die vereniging. Ek dink opreg dat die 

Uithourit Vereniging van Suid Afrika besonders effektief bestuur word en ek is trots om myself deel 

te ag daarvan. Ek wil dit namens myself en vele ander ruiters waarmee ek kommunikeer het met u 

meedeel.  

Met Fauresmith en SAIC , waar die ERASA Raad veral mee betrokke is, kan ek nie fout vind nie. Ek 

kan net die persoonlike tyd, persoonlike opoffering, familie opoffering, kostes wat uit eie sak 

bygedra word, vergaderings, afstande wat gereis word, die omgee en besorgdheid en toegewydheid 

bewonder. Ek kan net met lof verwys na die Raad en die voltydse personeel wat hierdie enorme 

perdesport dissipline beheer en administreer.  

Dan in besonder wil ek noem die gebeure die afgelope jaar. ERASA  het sy Grondwet opgeoffer om 

aan die vereistes van SAEF, die FEI en SASCOC  te voldoen. Die huidige ERASA Raad moes vanuit ‘n 

baie effektiewe en werkende Grondwet die stormagtige waters aandurf van die nuwe SAEF 

Grondwet en die ongemaklike nuwe vereistes en reëls. Groeipyne moes daar uiteraard wees. 

Vreemde en onwelkome navrae, verwagtinge and verskille.  

Ek wil die ERASA Raad gelukwens met die oorbrugging dusver en wens hulle alle sterkte toe vir die 

toekoms  en wil hulle verseker van my volle vertroue in hulle. 
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