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D
it is ’n feit dat die genepoel 
van die Drakensberger oor 
die afgelope 366 jaar wyd 
verweef is in stoet- sowel as 
kommersiële kuddes land-
wyd. Die erfenis van die pio-
niertelers is die hoeksteen 

waarop die Drakensberger van vandag 
gebou is. Nou lê die verantwoordelikheid 
by ons nuwe geslag telers. Daarom is ek 
verheug as ek na die groeiende belangstel-
ling in ons ras kyk.

Hierdie nuwe geslag bestaan uit jong, 
dinamiese telers wat met ’n wetenskaplike 
benadering tot ons ras toetree en geprikkel 
word deur dit wat gebeur. Ons beeste dra 
meer vleis, is langer en breër en voldoen 
aan die markvereistes. 

VOERKRALE
Drakensbergers presteer in die voerkraal, 
as “long weaners” en ook vir uitgroei op 
die veld. Hulle is by uitstek geskik vir die 
“grass fed”-program wat in Australië begin 
is, maar voldoen ook aan die vereistes vir 
swaarder karkasse vir die sogenaamde “box 
beef”. Dit is lankal wetenskaplik bewys dat 
die Drakensberger aansienlik stadiger vet 
aansit in voerkraaltoestande.

Hierdie eienskap is uniek aan die Dra-

LBW

Die suksesse wat kommersiële Drakensberger-telers 
behaal, word weerspieël in die pryse wat die stoetteler vir 
sy geregistreerde diere behaal. In hierdie bylae vertel ons 
juis van die suksesverhale van ons kommersiële boere. 

 Kommersieel of stoet — 
  Drakensberger bly ’n winsbees

DRAKENSBERGER      MAGIEL BLOM

kensberger en dit is tot groot voordeel van 
die voerkraalbedryf, met die nuwe neiging 
om swaarder karkasse te bemark.

KOMMERSIËLE KUDDES
Met die getalle van die kommersiële diere 
wat tienvoudig dié van die getal stoetdie-
re is – en met die gepaardgaande groter 
genepoel van die Drakensberger – het die 
raad op die algemene jaarvergadering van 
26 September 2014 die volgende besluite 
geneem:

■■ Diere vanuit die kommersiële kuddes 
wat voldoen aan die vereistes soos in 
ons standaard van voortreflikheid, kan 
nou in ons kuddeboek opgeneem word, 
sonder enige heffings aan die genootskap.

■■ Die lid sal net verantwoordelik wees vir 
sy aansluitingsgeld, jaarlikse ledegeld en 
die keuringskoste van die diere.

■■ Die koste van SA Stamboek vir diere-aan-
tekening en produksiemeting sal deur die 
lid betaal moet word.

POENSKOPGEEN
Ons het verder gegaan en, op grond van we-
tenskaplike gegewens, besluit dat natuur-
like poenas ook as “eerste aanvaardings” 
toegelaat sal word. 

Genetiese merkers is tans bepaalbaar 

en hoewel die keu-
ringstelsel van die 
Drakensberger-te-
lersgenootskap ge-
loof word vir die 
deeglikheid en die 
instandhouding 
daarvan, word die 
nuwe hulpmiddels 
nuttig ingespan tot 
verbetering van 
die ras. Die beves-

tiging van die poenskopgeen is die bewys 
van allele 303 en/of 305, met die “wild 
gene” wat dan steeds ’n faktor kan wees.

TEELWAARDES
Verpligte produksiemeting sedert 1980 het 
dit moontlik gemaak dat daar reeds ’n uiters 
betroubare bron van inligting bestaan waar-
op beraamde teelwaardes bereken word. 

Die akkuraatheid van teelwaardes styg 
en die waardes word betroubaarder. Dit 
bly egter elke lid se verantwoordelikheid 
om betroubare data aan te teken en in te 
stuur vir verwerking. 

Datahouding word soms genoem as 
’n rede om nié in stoetteling betrokke te 
raak nie. Met boerderyomstandighede wat 
drasties verander, is dit egter nodig om te 
besin oor waardetoevoeging tot die diere 
waarmee jy boer.

Boerdery word wetenskapliker bena-
der en dit geld die teler sowel as die nuwe 
toetreder tot boerdery. Met rekordhouding 
verdien die boer ’n premie op sy diere.

SLUIT AAN BY SUKSES
Ons nooi jou om hierdie bylae tot Land-
bouweekblad te geniet en bewus te word 
van die sukses van velerlei boere wat reeds 
met Drakensbergers boer.

Die genootskap rig ’n hartlike uitnodi-
ging om betrokke te raak by ’n beesras wat 
die geskiedenis van die land ingekleur het, 
wat sy plek regmatig volstaan in die hui-
dige beesbedryf en wat volstoom aan die 
voortbeur is – suksesvol die toekoms in. 
Lank lewe die Drakensbergerras!

My hartlike en opregte dank aan alle 
deelnemers aan hierdie uitgawe, telers, 
maatskappye en suksesvolle boere: Jul be-
trokkenheid word opreg waardeer.
Mnr. Magiel Blom is president van die 
Drakensberger-beestelersgenootskap. 

LINKS: Boerdery word deesdae wetenskap
liker benader en goeie rekordhouding is daar
voor nodig. Mnr. Henk Delport van Ficksburg 
is een só ’n Drakensbergerteler wat reeds by 
hierdie beginsels baat vind. FOTO: LIZA BOHLMANN

ONDER: Mnr. Magiel Blom. FOTO: VERSKAF
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D
ie Drakensberger-bees-
telersgenootskap is op 7 
November 1947 gestig om 
hierdie unieke inheemse ras 
te beskerm. Die genootskap 
het ’n Standaard van Voor-
treflikheid aanvaar waaraan 

Drakensberger-stoetdiere moet voldoen. 
Die nageslag van stoetdiere word jaarliks 

deur keurders van die genootskap op elke 
stoetteler se plaas volgens hierdie standaard 
beoordeel en gekeur. ’n Dier wat hierdie 

keuring slaag, word dan met die gesogte 
“D” op die linkerskouer gebrandmerk. 

Hierdie keuringstoere vind jaarliks gedu-
rende Maart, April en Mei landwyd plaas. 

Die genootskap bied jaarliks opleidings-
kursusse aan waar voornemende keurders 
teoretiese en praktiese opleiding ontvang. 
Individue wat hierdie kursus slaag, kwali-
fiseer dan as keurders-in-opleiding. 

Ná drie keuringstoere onder leiding van 
’n senior keurder kan só ’n leerder tot ’n 
junior keurder vorder. Ná ’n verdere drie 

D’Hofstee
DRAKENSBERGER-
STOET

www.dhofstee.co.za
Jan en Elna Dhooge
Sel 082 892 5762
E-pos: jandhooge67@gmail.com

Verskaffers van:
Topprestasie-bulle
Gehalte-verse
Embrio’s

•  
•  
•  

DRAKENSBERGER      

’n Genootskap wat 
deeglik diens lewer
Vra jy wat die Drakensberger-beestelersgenootskap aan 
sy lede bied, is die antwoord ’n deeglike een – nes die 
diens wat jy van dié genootskap kan verwag.

toere, waartydens die junior keurder deur-
gaans gunstige verslae moet ontvang, kan 
hy as ’n senior keurder aanbeveel word.

’n Jaarlikse opknappingskursus vir keur-
ders word ook in Februarie aangebied.

Die genootskap, saam met ’n streekklub, 
bied jaarliks die algemene jaarvergadering 
aan. Die finansiële state van die vooraf-
gaande jaar word onder meer voorgelê, die 
begroting vir die daaropvolgende jaar word 
goedgekeur en drie raadslede word verkies. 

Die raad bestaan uit nege verkose lede 
wat vir drie jaar in die raad dien, erepresi-
dente asook gekoöpteerde lede. Die presi-
dent kies ’n dagbestuur van vier raadslede 
wat die daaglikse bedrywighede van die 
genootskap bestuur.

BEMARKING
Die genootskap is verantwoordelik vir die 
bemarking van die ras, wat ’n groot verskei-
denheid bedrywighede insluit, soos:

■■ Advertensies in landboutydskrifte;
■■ Die aanbieding van die jaarlikse nasiona-
le Drakensberger-veiling gedurende die 
laaste week van April;

■■ ’n Uitstalling op die Nampo-Oesdag;
■■ Radio- en televisie-onderhoude;
■■ Die samestelling van rasjoernale;
■■ Bylaes tot landboutydskrifte;
■■ Die aanbieding van inligtingsdae;
■■ Die instandhouding van die webwerf en 
Facebook-blad;

■■ Die maak van reklamemateriaal, soos 
naamborde, klere en ras-DVD’s.
SA Stamboek is verantwoordelik vir die 

verwerking en berekening van produksie-
data en die teelwaardes van stoetdiere vol-
gens die nuutste internasionale modelle en 
metodes.

VEILINGS
Die jaarlikse nasionale veiling, produksie-
veilings en klubveilings word onder die be-
skerming van die genootskap aangebied. 
Diere op hierdie veilings is:

■■ Met passie geteel en streng geselekteer;
■■ Geteel uit die koningin van koeie;
■■ Gekeur volgens die Standaard van Voor-
treflikheid en besit die “D”-brandmerk;

■■ Prestasiegetoets deur die teler en aange-
teken deur SA Stamboek;

■■ Gedokumenteer in ’n veilingskatalogus 
opgestel deur SA Stamboek en nagegaan 
deur die genootskap;

■■ Vrugbaar en vry van geslagsiektes, getoets 
en gesertifiseer volgens die standaarde 
van die genootskap.

NAVORSING
Die tegniese subkomitee van die genoot-
skap spits hom toe op navorsing ten gunste 
van die vooruitgang en bevordering van die 
ras. ’n Aantal wetenskaplike studies is in die 
onlangse verlede voltooi en gedokumenteer 
in artikels en/of M.Sc.-studies. Van hierdie 
studies handel onder meer oor:

■■ Die goeie prestasie van die ras in die 
voerkraal.

■■ Die hitte-aanpasbaarheid van die ras, wat 
uitstekend gepresteer het vergeleke met 
ander inheemse rasse en aansienlik beter 
as die Europese rasse. 

NAVRAE: Hierdie aktiwiteite word gekoördineer 
vanuit die genootskap se kantoor in Bloemfontein. 
Vir inligting oor telers in jou omgewing of  
meer inligting oor die ras bel gerus die kantoor  
by 051 401 0968 of besoek die webwerf  
www.drakenbergers.co.za. 

Die ge-
nootskap 
beskerm 
die Dra-
kensberger 
deur streng 
keuring, 
navorsing, 
bemarking 
en deur die 
standaard 
van voor-
treflikheid 
landwyd 
toe te pas.
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O
ngeveer tien jaar gelede 
het ek besef dat ek nie die 
regte vordering maak met 
my stoeterye nie en dat ek 
iets daadwerkliks moet 
doen. Ek het verskeie jare 
aan die Oos-Vrystaatse 

Veldbulklub behoort, maar het verkies om 
bulle op driejarige ouderdom te verkoop. 
(Die Oos-Vrystaatse Veldbulklub se bulle 
word op twee jaar verkoop.)

Ná oorlegpleging met dr. Hannes Drey-
er het ek en my broer, Leonard, twee in-
grypende besluite geneem:

■■ Ons gaan ons eie produksieveiling hou.
■■ Al ons bulle en ramme moet op die veld 
getoets wees.
Leonard het in daardie stadium 

reeds 20 jaar lank Merinoramme by die 
Oos-Vrystaatse Veldramklub ingeskryf, met 
uitstekende resultate.

Die gebruik van veldbulle is een van die 
redes waarom ons Drakensbergerkudde se 
tussenkalfperiode (TKP) binne ses jaar van 

‘Waarom ek veldbultoetse doen’

481 dae tot 391 dae gedaal het. Dit is omdat 
die bulle op die veld getoets word en die 
vroulike diere aangepas is om op die veld te 
presteer. Die bonus is dat ons meer kalwers 
speen en dus ’n beter inkomste as voorheen 
het. Danksy die gebruik van veldbulle wend 
ons die beste bulle doelmatig aan en verkry 
terselfdertyd ’n beter nageslag.

Die grootste voordeel van Veldbul SA 
se indekse is dat dit presies weerspieël wat 

elke bul se waarde is. ’n Voornemende 
koper hoef dus net na die indekse te kyk 
om te besluit watter bul hy of sy wil koop. 
Besigtiging is nie meer so belangrik nie.

Boere wat hul bulle op die veld laat toets, 
kom agter die telers wat hul bulle koop, 
keer terug vir nóg sulke bulle vanweë die 
voordeel dat die bulle op die veld aangepas 
is en dus dadelik onder die koeie kan begin 
werk. Hulle is nie oorvet nie en sukkel nie 
om die mas op te kom nie.

Hierdie funksionele doeltreffendheid 
is vir my baie belangrik omdat my koeie 
aangepas is om in die berge van die Oos-
Vrystaat te wei. Dis boonop suurveld met 
min voedingswaarde in die winter. Die bul-
le moet dus kan byhou en dek. ’n Veldbees 
is nie ’n modebees nie. Dit is sonder fie-
terjasies en beskik oor harde eienskappe 
wat meetbaar is. 

Die teler wat ’n veldbul koop, is die teler 
met ’n produktiewe kudde wat volhoubaar 
op die veld boer. 

Dít is waar ’n veldbul se waarde lê.

Funksionele, winsgewende bulle is die resul-
taat van beter seleksie danksy veldtoetse.

PROMOSIE-ARTIKEL RODNEY NEUMAN, VREDELBW
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Diepgewortelde  
prestasie lê in Drakensberger

DRAKENSBERGER      JOHANN FOURIE

D
ie Drakensberger soos die 
ras vandag daar uitsien, 
verskil in naam en bou-
vorm van die oorspronkli-
ke Khoi-bees waarmee die 
Europeërs in 1652 met hul 
vestiging aan die Kaap van 

Goeie hoop kennis gemaak het.
’n Sanga-tipe bees (skofdraend) is hy be-

slis, inheems sonder twyfel, sterk verteen-
woordigend as vleisbees in Suid-Afrika en 
na raming beslaan Drakensbergers tussen 
8,5% en 10% van die nasionale vleisbees-
kudde. Dit is ’n enorme verteenwoordiging 
van die ras wat bydra tot voedselsekerheid 
in die land.

Die 366 jaar waarin die ras gevorm en 
geneties geweef is, het ’n uitsonderlike ras 
daargestel wat nie nageboots kan word nie. 
Die genetiese eienskappe is uniek en eie 
aan die Drakensberger. Hierdie uniekheid 
skep die perfekte platform om die Drakens-
berger-teelmateriaal te gebruik om heterose 
tot sy volle potensiaal te benut.

’n Demografiese ontleding deur Charl 

Hunlun en Lezanne Bonthuys van SA 
Stamboek toon ’n gemiddelde teeltleeftyd 
van 20,4 jaar in kuddes, wat bydra tot die 
Drakensbergerbevolking. 

KOMMERSIËLE KUDDES GROEI
Toewyding deur telers is dus voor die hand 
liggend en hul verbintenis tot die ras dui 
onteenseglik op lojaliteit en ’n natuurlike 
toevloei van tevrede telers.

Die persentasie “aanhangsel”-diere wat 
aangeteken word, het skerp gestyg, wat ’n 
duidelike teken van vertroue in die ras is. 
Met eerste aanvaardings van stoetdiere is 
daar ’n uiters funksioneel doeltreffende 
deurvloei van genetiese materiaal in be-
staande kuddes in. 

GENETIESE PROFIEL
Die vraag ontstaan of die gewaarborgde 
genetiese profiel en die waarborg van sui-
werheid daardeur verwater word. 

Beslis nie!
Studies toon ’n soliede basis van Dra-

kensbergerteelmateriaal met 550 diere se 

DNS-ontleding wat reeds gedoen is.
Die keuringstelsel van die Drakensber-

ger-beestelersgenootskap beskerm jaloers 
en met trots die uniekheid van dit wat hy 
het en opgebou het, vir praktiese, sukses-
volle aanwending in enige teelprogram, 
suiwer of in kruisteling. 

Die Drakensberger van vandag se gene-
tiese eienskappe is baie besonders en skaars 
– gebruik dit tot jou voordeel.
Dr. Johann Fourie is ’n Drakensberger- 
teler en raadslid van die Drakensberger- 
telersgenootskap. 

Drakensbergers is Suid-Afrika se eie, 
inheemse winsbees wat aangepas is by 
die klimaat en ’n natuurlike weerstand het 
teen siektes en parasiete. Koeie het ’n hoë 
melkproduksievermoë wat vir bogemiddelde 
speenmassas sorg. FOTO: LIZA BOHLMANN

A
s een van slegs drie 
Suid-Afrikaanse inheem-
se rasse waarmee geboer 
word, is die Drakensber-
ger goed aangepas by 
plaaslike veldtoestande. 
Die ras is veral bekend 

vir sy goeie aanpassingsvermoë by die kli-
maat, gehardheid en natuurlike weerstand 
teen siektes en inwendige en uitwendige 
parasiete, veral bosluise. Sy gladde, swart 
haarkleed en swart gepigmenteerde, dik 
vel dra by tot hierdie aanpassingsvermoë.

Hierdie is ’n ware winsbees met ’n goeie 
temperament, wat dit maklik maak om met 

Tien uit tien vir 
SA se eie winsbees
Die Drakensberger se raseienskappe lees soos ’n lang lys 
voordele wat geen beesboer kan ignoreer nie. Dit is ideaal 
aangepas vir die Suid-Afrikaanse toestande. 

die beeste te werk.
Bulle en koeie is besonder vrugbaar. ’n 

Tussenkalfperiode van 360 dae is moont-
lik. Drakensbergerkoeie toon volgens die 
Landbounavorsingsraad die laagste voor-
koms van siektes met die minste geboorte-
probleme. Sy het goeie moederseienskappe 
en lewer baie melk, wat lei tot ’n bogemid-
delde speengewig. Die Drakensbergerkoei 
herstel vinnig nadat sy gekalf het en sit ge-
wig aan selfs terwyl haar kalf aan haar suip.

Kalwers is klein by geboorte (35 kg), 
maar het ’n sterk oorlewingsvermoë. Pres-
tasietoetsdata toon dat die voorkoms van 
kalfvrektes by die Drakensbergers tot 49% 

laer is as by nege ander rasse waarmee dit 
vergelyk is.

Die vleisgehalte is bogemiddeld, met uit-
stekende marmering en die uitslagpersen-
tasie is tot 67%. Op ’n karkasgrootte van 
220 kg tot 230 kg is die ideale vetbedekking 
reeds behaal.

As ideale ras vir ekstensiewe boer-
dery-omstandighede het die Drakensber-
ger uitstekende loopvermoë. Hy benut sy 
weiding optimaal en nie-selektief – selfs in 
bergagtige dele.

Langlewendheid is ’n eienskap wat vir 
’n baie lang produksietyd sorg. Bulle is ak-
tief tot op sowat 12 jaar oud en koeie kan 
tot op sowat 16 jaar nog produktief in die 
kudde wees.

Die Drakensberger is ’n suiwer ras en 
kruisteling is nie nodig nie. Die ras is feno-
tipies homosigoties met eienskappe wat 
hoogs oorerflik is. 

HIERDIE artikel is saamgestel uit inligting van 
die Drakensberger-telersgenootskap en is 
oorspronklik verskaf deur mnr. R.J. van Rensburg. 
Besoek die genootskap se webwerf by www.
drakensbergers.co.za vir nog inligting en die 
artikel “Waarom Drakensbergers?”



Pikkie Uys, 082 057 5022    •    pikkieuyswakkerstroom@gmail.com
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Daar is min kommersiële kuddes én stoeterye wat by die 
Neuman-broers van die omgewing Vrede en Memel in die 
Oos-Vrystaat kan kers vashou as dit by veeboerdery, en 
spesifiek Drakensbergers, kom.

N
euman-broers bestaan uit 
mnre. Leonard en Rodney 
Neuman, wie se boerdery-
belange strek oor duisende 
hektaar waarop hulle met 
Drakensbergers, Merino-
skape en vir hul melkery 

met Holsteins boer. Kontantgewasse word 
hoofsaaklik verbou om in voervloeibehoef-
tes te voorsien. Hulle is reeds sowat 40 jaar 
lank heeltyds aan die boer in dié omgewing.

Trouens, hulle word onder die grootste 
Drakensbergertelers in die land gereken en 
behaal jaar ná jaar van die beste gemiddelde 
veilingspryse in die land.

Hoewel die Neumans saam boer, is Rod-
ney grootliks verantwoordelik vir die Dra-

kensbergers se daaglikse bestuur. Hulle het 
twee Drakensbergerstoetkuddes, Frelon en  
Hymgert, en ’n groot kommersiële kudde. 

In hul stoeterye én kommersiële kudde 
is prestasie in ekstensiewe toestande vir 
Rodney noodsaaklik. Veldbultoetse speel 
daarom ’n belangrike rol. Neuman-broers 
was die eerste Drakensbergerboere wat 
veldtoetse op die plaas onder beskerming 
van Veldbul Ram Suider-Afrika (VBRSA) 
uitgevoer het.

 
WINSGEWENDHEID
Maar die Neumans boer nie vir toeken-
nings, eerbewyse of aansien nie. “Ons be-
mark speenkalwers. Dit is ons eerste be-
sigheidsdoelwit met die Drakensbergers. 

Voerkrale is ons kliënte en ons kalwers 
is van ’n hoë gehalte en daarom gesog,” 
sê Rodney.

“Ek teel eerstens beeste vir die kommer-
siële mark. Voordat ek ’n stoetteler is, is ek 
’n kommersiële boer. Ons toets die beeste 
op die veld, want as hulle hier presteer, sal 
hulle in die voerkraal presteer.”

Hul pa is oorlede toe die Neumans nog 
jonk was. Rodney was 18 en Leonard 20 
jaar oud.

“Boerdery is ’n besigheid en as jy nie 
wins maak nie, maak dit nie sin nie,” sê 
Leonard, wat beaam dat hulle hierdie les 
vroeg-vroeg moes leer. 

“Ons het twee plase geërf: Excelsior waar 
ek boer, en Cork, waar Leonard woon,” sê 
Rodney. “Ons het ’n mengelmoes beeste 
geërf, van Hereford, Angusse en Afrikaners 
tot Drakensbergers.”

Neuman-broers se Drakensbergerstoe-
tery Hymgert is genoem na hul pa, Hymie, 
en ma, Gertie. Dit is is in 1979 begin, maar 
hulle het steeds met ander rasse geboer.

Hulle vertel die waterskeiding het in 
1980 gekom toe ’n verskriklike droogte 
hul gebied getref het. Daar was teen die 
einde van die somer geen weiding op enige 
van hulle plase nie en die enigste beskik-
bare weiding wat te huur was, het tussen 
Winfield en Frankfort gelê. 

“Dit sou ons te veel gekos het om die 
vee aan te ry, toe trek ons maar die trop 
van sowat 1 700 oor ’n afstand van tussen 
120 km en 130 km. Ons het vier dae getrek 

Boerdery gedy 
tussen Memel 
se heuwels
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LINKS: Die wêreld waar die Neuman-broers 
boer, is plek-plek 2 000 m bo seevlak. Hul 
Drakensbergers benut elke moontlike stuk-
kie weiding, selfs diep in die bergagtige dele 
in. Hierdie eienskap van die Drakensberger 
maak van andersins marginale grond ’n 
winsgewende plaas. 

BO LINKS: Koeie en bulle, hetsy in die 
stoet- of kommersiële kudde, móét in 
ekstensiewe omstandighede presteer. Die 
enkeles wat nie die mas opkom nie, word 
uitgeskot.  

BO REGS: Só moet ‘n Drakensberger se ag-
terstewe mos lyk! Bul F0633 is een van die 
breë bulle wat die Neumans in hulle kudde 
gebruik. FOTO: VERSKAF

REGS: Mnr. Rodney Neuman tussen sy 
Drakensbergers op die plaas Excelsior. 
FOTO’S: LIZA BOHLMANN



OORSPRONG
Mnre. Rodney en Leonard Neuman is 
die derde geslag wat in die veebedryf 
betrokke is. Hulle oupa was ’n veespeku-
lant. Hul pa, Hymie, het ernstig begin boer 
en was uit en uit ’n beeskenner. “My pa 
was eerstens ’n Uysbees-man. Vandag is 
die Uysbeeste en Drakensbergers een en 
dieselfde, maar in daardie jare was daar ’n 
groot vete onder telers. 

My pa het geglo in ’n funksionele 
tipe bees met byvoorbeeld ’n effense 
hangkruis wat volgens ervaring vir gemak 
met geboorte sorg. 

Hy was min gepla oor kosmetiese 
eienskappe by die beeste soos ’n kop 
met krullerige hare en horings wat op 
’n spesifieke manier moet draai,” vertel 
Rodney. “Met sy ervaring van ander rasse 
was die Drakensberger die naaste aan ’n 
ideale ras vir ons omstandighede wat my 
pa kon kry.”

BO: In 1974 het mnr. Hymie Neuman, pa 
van mnre. Rodney en Leonard Neuman, sy 
siening oor swart beeste en teelbeginsels 
in Landbouweekblad uiteengesit. 

om al die beeste by die nuwe weidings te 
kry, maar ons swart beeste het die roete 
binne drie dae afgelê,” vertel Rodney met 
bewondering.

“Aangesien ons al ons beeste op een 
plek byeengebring het voor ons eie Groot 
Trek, het die spul soos ’n indrukwekkende 
Smartieboks van beeste gelyk soos al die 
verskillende rasse se kleure gemeng het,” 
beduie Leonard. “Toe ons egter in Frank-
fort ingaan, is dit duidelik hoe ons trop 
swart beeste strate voor enige van die ander 
rasse aankom. Hulle het met gemak geloop, 
ver voor die ander, met my pa se Uys-beeste 
heel voor. Van die ander Europese rasse 
het ons tien stuks vee langs die pad verloor 
en eindelik het die aanvanklike groot trop 
in vyf verskillende troppe oor die vier dae 
aangekom. Tóé het ons mooi gesien dat 
Drakensbergers vasbyters is.”

Ook met die terugtog in September was 
dit die swart beeste wat ’n dag voor enige 
van die ander beesrasse by Cork se hek 
ingestap het.
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“In daardie stadium was net sowat 50% 
van ons totale kudde Drakensbergers, maar 
dié les het ons laat besluit om die hele kud
de na swart beeste te verander. Ons het die 
ander rasse begin uitskot en ons daarop 
toegespits om die Drakensbergers te ver
meerder,” vertel Rodney.

“Talle van die groot kommersiële boere is 
ook Drakensbergboere, want dit is ’n bees 
wat homself onderhou en min moeilikheid 
gee. Jy kan ekstensief met Drakensbergers 
boer sonder probleme,” sê Leonard.

VEILING
Tot vandag toe benut hulle die Drakensber
ger se uitstekende loopvermoë. Vanjaar hou 
hulle op 6 Augustus weer veiling en hou 
hulle duimvas dat hulle weer geseënd sal 
wees met die land se hoogste gemiddelde 
veilingspryse. Hulle hou die jaarlikse vei
ling op die plaas Newlands, wat naby aan 
die teerpad is. 

“Dit is sowat 25 km se stap van hier af. 
Daardie bulle is reeds afgerond en veilings
gereed, maar stap met gemak daardie pad. 
Bulle met ’n goeie stapvermoë beteken dat 
hulle by meer koeie kan uitkom in dektyd 
en daarom selekteer ons ook vir dié eien
skap,” verduidelik Rodney.

“Ons koop ook bulle in. As daar goeie 
teelmateriaal buite ons kudde is, sal ons 
dit aanskaf. Ek het verlede jaar ’n bul by 
die Gryshoekstoetery gekoop en sien uit 
daarna om te sien hoe hy gaan vaar.”

GESONDHEIDSVOORDELE
Die swart pigment van die vel beteken 
dat Drakensbergers hittetoestande goed 
verdra.

Die vel om die oog is ook swart en pro
bleme met pienkoog of seer oë is vir hulle 
onbekend.

Drakensbergers kan as inheemse ras hitte 
én koue goed verwerk. 

’n Gladde haarkleed en dik vel beteken 
minder probleme met bosluise en daarom 
ook ’n laer voorkoms van bosluisoordraag
bare siektes.

Sterk kloue en pote beteken goeie loop
vermoë. Wanneer weiding skraps raak, 
behou hulle goed kondisie omdat hulle 
weiding in selfs bergagtige dele benut en 
uitstekende voeromset het.

Koeie is goeie moeders met baie melk 
wat vir gesonde, stewige speenkalwers sorg.

LES GELEER
Een van die eienskappe van Drakensber
gers is juis vrugbaarheid en daarom moet 
stoettelers versigtig met dié voordeel om
gaan, meen Rodney.

Wanneer jy teelkoeie wil selekteer, is re
kordhouding juis baie belangrik. Om bloot 
op sigwaarde te kies is gevaarlik, “want 
daardie mooi, vet koei is dikwels die een 
wat nie daardie jaar gekalf het nie of wat 
haar kalf verloor het. Omdat sy oorgeslaan 

het of nie ’n kalf moes speen nie, is haar 
kondisie beter. Om daardie koei te kies, 
beteken ook dat jy haar vrugbaarheids
probleme kies,” sê Rodney, wat sê hy het 
hierdie fout vroeg in sy loopbaan gemaak 
en gou daaruit geleer. 

HOU REKORD
Die Neumans is groot voorstanders van 
veldbultoetse en rekordhouding deur SA 
Stamboek.

In die stoeterye is daar sowat 1 000 
beeste waarvan 600 koeie is. Elkeen het 
’n gebrandmerkte nommer, staalplaatjie 
met haar IDnommer én ’n genommerde 
plastiekoorplaatjie vir rekordhouding. 

Koeie word van November tot Janua
rie gepaar. Die stoetkudde se tussenkalf
periode is gemiddeld 390 dae.

“Op speenouderdom, 12 maande en 18 
maande ouderdom, weeg ek my verskal
wers. Bulkalwers word op speen geweeg, 
op 12 maande en daarna begin ons met die 
veldtoetse waar hulle een keer per maand 
geweeg word. Dr. Hannes Dreyer van die 
VBRSA is hier van groot hulp,” sê Rodney.

Die veldtoets duur van Oktober tot 
Maart. Benewens gewig word ’n kondi
sietelling gegee, ’n punt vir temperament, 
haarkleed, bespiering en aan die einde van 
die toetstydperk word die bekken en skro
tums ook gemeet. Daarna word die bulle vir 
vrugbaarheid getoets voordat besluit word 
om met hulle te teel.

“Ons het groot sukses met hierdie aan
slag, want nou teel ek ’n dier wat ook mooi 
lyk én presteer,” verduidelik Rodney.

Leonard kry die laaste woord in: “Die 
resep vir ’n winsgewende boerdery is een
voudig: Grond en swart beeste, dan het jy 
gewaarborgde sukses!” 

TOPVEEBOERE
In Oktober 2012 is mnre. Leonard 
en Rodney Neuman by die Aldam-
vleisbeesskool aangewys as Molatek 
se Veeboer van die Jaar vir hul 
prestasie met stoet- en kommersiële 
Drakensbergerbeeste, Merinoskape en 
Holstein-melkbeeste. Prof. Frikkie Neser 
het in sy beoordelaarsterugvoering gesê 
die Neuman-broers het dit reggekry om 
hul boerdery te omskep in een van die 
winsgewendste boerderye in die land. “Met 
hul streng teelbeleid en duidelike doelwitte 
het die boerdery met verloop van jare in ’n 
modelboerdery ontwikkel.”

Mnre. Rodney (links) en Leonard Neuman ont-
vang die eerbewys as Molatek se Veeboer van 
die Jaar vir 2012. FOTO: ANDRIES GOUWS

Dié jong bulle is een van tientalle troppe wat aan Neuman-broers behoort. Die hoofdoel van hul 
stoetkuddes is om diere van topgehalte te lewer aan hul kommersiële kudde, wat op speenkalf-
produksie toegespits is. 
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1.  Mnr. Pieter Esterhuizen, vennoot van mnr. Henk 
Delport, is tevrede met hul Drakensbergers.

2. Mnr. Henk Delport.

3. Die bergagtigheid van die gebied skep nie vir 
die beeste ’n probleem nie.

4. Met aangeplante weidings is die doelwit om 
die winsgewendheid per hektaar te verbeter. 

5. Noukeurige rekordhouding vergemaklik die 
bestuur van die kommersiële én stoetkudde, 
wat op dieselfde manier bestuur word.

5

Byna op die grens met Lesotho anderkant 
Ficksburg lê een van mnr. Henk Delport se 
plase waar die Drakensbergers soos swart 
diamante in die namiddagson blink ná reën.

Blinkswart diamante 
van die Maluti’s

M
nr. Henk Delport boer 
heeltyds met gesaaides, 
Drakensbergers en wild. 
Mnr. Pieter Esterhuizen 
is sy sakevennoot wat al 
talle jare by die boerdery 
betrokke is. Dit is juis 

Pieter wat vir Henk instaan tydens Land-
bouweekblad se plaasbesoek, terwyl sy ven-
noot op amptelike Drakensberger-sake in 
Bloemfontein is.

Die plaas is in die streek se kenmerkende 
Malutigebergtes geleë met tientalle damme 
wat deur die afloopwater uit die kranse 
gevul word. Van bo van die bergtop af 
kan ’n mens die verskillende troppe van 
Henk-hulle se swart beeste duidelik sien.

“Dit is nou een ding van die Drakens-
berger, of die veld groen, bruin of wit van 
die kapok is, jy kan jou troppe baie mooi 
van baie ver af sien,” sê Pieter.

Hulle boer egter op ’n baie wetenskapli-
ker manier as om net vir die mooi, blink-
swart beeste te kyk. Hierdie beeste is goud 
werd in dié wêreld.

PRODUKSIEREKORDHOUDING
Oorplaatjies word tydens produksierekord-
houding vir maklike identifisering gebruik, 
maar hulle kyk ook na elektroniese opsies. 
“Ons ondersoek juis die moontlikheid van 
’n hoëfrekwensie-RFID-oorplaatjie, maar 
ons het nog nie op ’n produk afgekom wat 
aan ons vereistes voldoen nie,” sê Pieter.

Met radiofrekwensie-identiteitsplaatjies 
sal rekordhouding baie makliker toegepas 
word. Rekordhouding is vir hulle belangrik 
omdat hul kommersiële kudde op dieselfde 
manier as hul stoetkudde bestuur word. 
Daar is sowat 1 200 diere in die stoetkudde 
en 250 in die kommersiële kudde.

“Rekordhouding en bestuur loop vir ons 
hand aan hand,” sê Pieter. 

Henk en Pieter het ook ander boerdery- 
en sakebelange. Hulle het onder meer ook 
plase met gesaaides by Bothaville en wild 
op ’n buurplaas by Ficksburg.

Die bergagtige dele van die plaas is getem 

 LIZA BOHLMANN

met ’n groot erosiebekampingsprojek en 
die aanplant van weidings om die smuts-
vinger- en oulandsgras wat reeds op die 
plaas voorkom, aan te vul.

Troppe wei in die vallei, teen die voor-
heuwels, teen die kranse en bo-op die top 
van die tafelkop. Trouens, met die tog op 
teen die berg, merk ons ’n paar koeie en 
kalwers wat doodluiters teen ’n krans wei 
– hier gaan veld nie verlore nie, want met 
hul bergklimvernuf benut Drakensbergers 
elke moontlike geleentheid om die streek 
se natuurlike suurveld te benut.

“Ons gee ook van Voermol en Molatek 
se onderhoudslekke, sny hooibale en baal 
ook sowat 30 ha lusern wat ons meestal 
terughou vir die winter. Bykomende rog 
en winterweidings word ook aangeplant 
en ons eksperimenteer met verskillende 
weidingsgewasse.”

GOEIE BULLE
Die afgelope ruk het hulle baie bestee in 

bulle van ’n goeie gehalte om gouer by hul 
ideaal uit te kom om self topklasbulle te 
verkoop. 
“Ons wil aanhou om die kudde te verbeter 
en dit kan jy net regkry met selektiewe te-
ling. Dít is hoekom die produksiesyfers vir 
ons uiters belangrik is,” sê Pieter.

Speenkalwers word op sowat sewe maan-
de in Mei bemark. Hulle is reeds baie naby 
aan hul mikpunt om kalwers op sowat  
230 kg te speen.

’n Verdere mikpunt is om die produkti-
witeit per hektaar te verbeter met aange-
plante weidings van tussen 600 ha en  
800 ha wanneer hulle klaar is.

1 4

22 3
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LBWLBW DRAKENSBERGER      MARIEKE SNYMAN

D
r. Johann Fourie het aan-
vanklik  in die Klerks-
dorp-omgewing begin boer 
op grond wat sy ouers besit 
het. Dit was 286 hektaar 
groot, maar mettertyd het hy 
dit aangevul met grond wat 

hy langs die oorspronklike plaas gekoop 
het. In 2007 het hy grond in die Molopo 
gekoop in die omgewing van Tosca en Bray 
waar hy tans sowat ’n derde van sy Dra-
kensberger-kudde hou.

Die plaas se naam, Jakkalsfontein, kom 
van die oorsprong van die fontein, wat uit 
’n klein skeurtjie in die klippe kom. Die 
fontein is nie standhoudend nie, maar vloei 
slegs in die winter na gelang van die reënval 
deur die somer, verduidelik Johann.

“Die plaas is histories en hier is oorlog 
gemaak tydens die Anglo-Boereoorlog. 
Daar is ’n graf op die plaas van ’n Boe-
rekryger wat verkeerdelik geskiet is deur sy 
eie makkers – hy het die ‘verkeerde’ klere 
aangehad en is nie betyds herken nie. ’n 
Mooi grafsteen merk die plek.” 

Die chirurg dr. Johann Fourie streef na die voortdurende 
verbetering van sy diere. Dit is hoekom visuele 
beoordeling vir hom belangrik is, maar prestasietoetsing 
word nie agterweë gelaat nie.

Drakensbergers 
gee min probleme

Johann boer hoofsaaklik met Drakens-
bergers en het sowat 650 geregistreerde 
diere. Daar is 150 Wit Dorperskape en ’n  
bietjie wild wat hy sommer vir die lekker 
aanhou. Die wild is op die Molopo-plaas 
en bestaan uit onder meer koedoes, gems-
bokke en springbokke.

“Die beesboerdery se lekker is gesetel in 
eienskappe van diereboerdery wat vir my 
min probleme gee,” sê Johann. “Die goeie 
besetting van alle vroulike diere, geboor-
tegemak met ’n lae kalfvrektesyfer, ’n hoë 
speenpersentasie en goeie speengewigte 
dra alles by tot die eienskappe van die 
Drakensberger waarvan ek hou.”

MAKLIKER BESTUUR
Omdat Johann ’n chirurg van beroep is, 
en dus baie besig is met dinge wat nie met 
sy boerdery te doen het nie, is die langle-
wendheid van die Drakensberger – manlike 
en vroulike diere – vir hom baie belangrik. 
“ ’n Ras wat die minste telefoonoproepe 
oor probleme waarborg, is vir my baie be-
langrik.”

Vir weiding het Johann gemengde veld, 
suurveld en rantjieveld wat goed is in die 
somer, maar baie onsmaaklik in die winter. 
Daar is dele wat soetveld is, “vir die win-
ter natuurlik”. Ook sowat ’n vyfde van die 
oppervlak is aangeplante weiding wat in 
die jaarprogram inpas. Die Molopo-plaas 
is sowat 20% aangeplante weiding, bor-
seltjie- en bloubuffelgras. Johann huur  
1 400 hektaar vir weiding en die drakrag 
wissel van 6,5 hektaar tot 10 hektaar per 
grootvee-eenheid.

Die Drakensberger is  inheems en uniek 
in baie opsigte, met gehardheid en behoue 
vrugbaarheid in droogtetoestande. Johann 
sê dit is die kenmerk wat vir hom tot groot 
voordeel gestrek het deur die afgelope paar 
jaar se voortslepende droogtes. 

SUPERKOEI
“Met al die diere in albei streke in bereke-
ning gebring, is my kudde se dragtigheids-
persentasie 94. Die afgelope jaar is geen 
kalf dood tydens geboorte nie. Slegs een 
kalf is dood voor speen en dit is net omdat 
die weerlig dit doodgeslaan het.” 

Dit is bewys dat die Drakensberger-koei 
swaarder word tydens laktasie. Die ampteli-
ke syfer wat deur die SA Stamboek gedoku-
menteer is, is gemiddeld 39 kg. “Dit is nog 
’n eienskap wat vir my die boerdery minder 
intensief, maar tog doeltreffender maak.

Die Drakensberger pas goed in droogtetoe-
stande aan. Dr. Johann Fourie meen dit is 
een van die ras se beste eienskappe in die 
afgelope droë jare wat hulle beleef het. 
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“Wanneer na beesboerdery oorhoofs 
gekyk word en nie net na spesifieke eien
skappe nie, maak die Drakensberger sin.”

Johann het net stoetdiere. Diere wat nie 
verder in die stoetery gebruik gaan word 
nie, word as kommersiële diere verkoop. 

Hy maak slegs van een teeltyd gebruik – 
’n somerkalftyd – hoofsaaklik geskoei op 
die beskikbaarheid van weiding. 

“Hoewel ek tevrede is met die mense 
wat my boerderybelange behartig, mnre. 
Marius Tromp en Jaco Venter, is dit vir my 
moeilik om twee kalftye te behartig. Die 
plase is 400 km van mekaar. Voeg daarby 
groeitoetse, bemarking, vervoer en wat nog 
en dit is vanselfsprekend logisties moeilik.”

Vroulike diere moet produktief wees, dit 
is tog haar hoofdoel. Diere wat nie dragtig 
is tydens ondersoek nie en waarvoor daar 
geen onderliggende rede vir niedragtigheid 
is nie, word uitgeskot. 

Vroulike diere word gepaar op 20 tot 21 
maande. Hy verkies om nie vroeër te begin 
nie omdat hy nie tyd vir ekstra probleme het 
nie. “Ek verpes die oproep wat my meedeel 
dat daar probleme met ’n geboorte is. Dit 
gebeur gelukkig min en ek wil dit so hou.”

Johann gebruik kunsmatige inseminasie 

(KI) en het al groot sukses daarmee gehad. 
“Ek insemineer vir ’n seisoen met ’n spe

sifieke bul en glo nie daaraan om te ‘speel’ 
met ’n klomp verskillende bulle ‘om te kyk 
wat gaan gebeur nie’.” 

STOET EN PRESTASIE
Dit is vir Johann belangrik dat daar na pro
duksiedata gekyk word wanneer stoetteling 
ter sprake is. Visuele voorkoms word eerste 
raakgesien. “Van ver af sien jy dit mos eerste 
raak, die bouvorm, die bespiering, lengte. 
Dán eers kyk jy na die syfers. En dit moet 
vir die stoetboer die bees wat hy voor hom 
sien, komplimenteer en verbetering in jou 
kudde verseker.”

Daarom, meen hy, moet die bees ook vir 
die koper ’n verbeterde dier wees op die 
pad vorentoe. “Dit is tog waaroor stoette
ling gaan – die voortdurende verbetering 
van diere.”

Die bulle word aan ’n opdieplaasgroei
toets onderwerp. Dit is ’n groeitoets wat op 
die plaas gedoen word om die beste diere 
uit te wys. Dit word dikwels as gesamentli
ke toetse met ander telers gedoen. Daarna 
word die diere aan die keuringsvereistes en 
standaarde van die genootskap onderwerp. 

Die diere wat nie die keuring slaag nie, 
word bemark.

VOERKRALE
Volgens Johann moet die kritiek op Dra
kensbergers deur sekere voerkrale in per
spektief gesien word en om te verduidelik, 
het hy chirurgie as ’n voorbeeld geneem. 

“Alle operasies het een uitkoms ten doel: 
Sukses. Tog praat ’n mens nie sommer 
oor suksesvolle operasies nie, maar sodra 
daar iets skeefloop, weet almal daarvan. 
Die Universiteit van Pretoria het hierdie 
kritiek teen die bees ondersoek en kon, 
uit die data van digby 600 000 diere, geen 
bewys vind wat die diskriminasie teen die 
Drakensberger regverdig nie.

“Studies is verlede jaar gedoen van 1 500 
kalwers wat vooraf met verskillende mid
dels vir verskillende groepe geïmmuniseer 
is. Die vrektesyfer was 0,4% met goeie 
groeisyfers. Die groot geheim is die skep 
van ’n werkende verhouding met die koper 
by die voerkraal. Kommunikasie van die 
verkoop tot die slag van die diere is 
noodsaaklik. Die teler wat trots is op sy 
kalwers en homself, sal ’n produk aanbied 
wat goed sal presteer.” 

REGS: Dr. 
Johann 
Fourie en 
sy vrou, 
Marianne. 

ONDER:  
Johann 
meen ’n 
bees se  
visuele 
voorkoms 
is belangrik 
omdat ’n 
boer dit 
eerste raak-
sien.  FOTO’S: 
VERSKAF
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BKB Beperk
Geregistreerde Kredietverskaffer 
NCRCP2545

Praat gerus met ons 
en maak seker dat jy 
onbeperkte voordeel 
uit BKB se volledige 
reeks produkte en 
dienste kry.
Kontak BKB 
AgriFin vandag vir 
jou nommerpas 
finansieringsoplossing. 

Skandeer ons  
QR-kode met jou 
slimfoon om meer oor 
BKB uit te vind.

BKB Westelike Streek
Tel: 021 807 8900
BKB Sentrale Streek
Tel: 048 881 3030
BKB Van Wyk
Tel: 017 712 2132
BKB Louwid Noord
Tel: 058 813 1071
BKB Louwid Oos
Tel: 058 303 4466

bkb@bkb.co.za

handel

finansiële dienste

graan

lewende hawe

wol & bokhaar

eiendomme

Maak landswyd staat op 
volgehoue kwaliteitdiens in die 
afslaersbedryf. 
BKB, BKB Louwid, BKB VAN WYK 
en BKB Wildlife verskaf die wydste 
afslaersinfrastruktuur in die Suid-
Afrikaanse landboubedryf. 

Ons besigheid fokus op die 
suksesvolle waarneming van uit-
die- hand-verkope, spesiale - en 
vastepuntveilings, internet - en 
videoveilings; asook algehele 
uitverkopings, boedel, produksie, 
stoetvee - en wildveilings. 

Familie 
Besigheid 
Boerdery

Tuiste van Landbou

Lewende hawe
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Die vraag is nie óf jy gaan wins maak met jou 
Drakensbergers nie, maar hóéveel, sê die manne 
wat weet.

Winsbees pas aan 
by jou bestuurstyl

T
wee van dié manne met wie 
Landbouweekblad oor Dra-
kensbergers gesels het, is 
mnre. Klaas Venter en Abrie 
Cronjé. Klaas is ’n groot saai-
boer in die distrik Grootvlei 
en Abrie boer ’n ent van 

Vrede af saam met ander familielede.
Die ooreenkomste tussen Klaas en die 

Cronjés is dat hulle suksesvol is en onder 
meer met Drakensbergers, mielies en soja-
bone boer. Maar hier hou die ooreenkomste 
op. Hul sukses met Drakensbergers word 
op uiteenlopende maniere behaal, elkeen 
op sy eie manier wat by hulle betrokke 
boerdery-ondernemings inskakel.

GROTER, MAKLIKER
Vir Klaas is die voordele van ’n groot kudde 
’n faktor wat by sy saaiplaas inskakel en 
kontantvloei verseker met die verkoop van 
speenkalwers. 

Sy kudde van sowat 3 500 tot 4 000 Dra-
kensbergers benut sy plaas se natuurlike 
weiding, wat hoofsaaklik uit rooigras in 
die somer en die bykomende hektare van 

LINKS BO: Bulle met ’n goeie werkvermoë 
en wat in die veldtoetse goed gepresteer het, 
word in mnr. Abrie Cronjé se kudde gebruik. 

HEEL BO: Mnr. Klaas Venter van Grootvlei.

BO:  Mnr. Abrie Cronjé tussen sy Drakens
bergers in die omgewing van Vrede.   
FOTO’S: LIZA BOHLMANN

sy gesaaides se mieliereste in die winter 
bestaan.

Klaas se skuur staan vol John Deere-trek-
kers, stropers en werktuie. Hy is vanjaar 
bekommerd oor die reën wat maar net nie 
wou val toe dit moes nie. Sy gesaaides is 
die hooffokus in sy boerdery wat hy op eie 
houtjie van die grond af opgebou het. Die 
een deel van sy boerdery waaroor hy nie 
bekommerd is nie, is sy Drakensbergers.

En dit is juis hoekom hy so lief is vir 
dié taai, inheemse ras wat sy hande los-
maak om sy gesaaides te bestuur en graan 
te verhandel.

Ten spyte van die minimale bestuur wat 
hy toepas, tel sy kommersiële kudde van-
dag onder die grootstes in die land en hy 
is tevrede met die inkomste wat sy speen-
kalwers vir hom inbring. “Ons speen hulle 
op sowat ses of sewe maande en mik vir ’n 
speengewig van tussen 200 kg en 230 kg.”

CRONJÉS MEET OM TE WEET
Abrie boer saam met sy pa en broer wat 
hoofsaaklik na die gesaaides omsien, en sy 
neef, wat die hoenderplaas bedryf.

Die Cronjés het ’n kommersiële beeskud-
de wat bestaan uit Drakensbergers, rooi 
beeste en Bovelders. Met sy doelwit om self 
bulle te bemark en om die stoettelery wat 
hulle eens gehad het, weer op die been te 
bring, gebruik Abrie ’n wetenskaplike be-
nadering tot sy kudde. Prestasiemeting en 
’n noukeurige teelbeleid geld op dié plaas.

“Hoewel ons tans net kommersieel met 
Drakensbergers boer, neem ons deel aan 
veldbultoetse,” vertel Abrie, wat byvoeg dat 
hulle tans ’n groep van 40 jong bulle in die 
veldtoets het.

Hulle spits hulle daarop toe om diere met 
goeie bespiering, gehardheid, loopvermoë 
en karkasgehalte te teel en gebruik bulle 
én kunsmatige inseminasie. Sowat 350 van 
hul vroulike diere word jaarliks kunsmatig 
geïnsemineer. Hulle gebruik hoofsaaklik 
bulle wat hulle by mnr. Rodney Neuman 
as KI-bulle koop.

Abrie spits hom juis daarop toe om die 
raseienskappe waarvoor die Drakens-

LBW
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1. Moeders met baie melk lewer swaar speen-
kalwers wat die Cronjés se wins per hektaar 
weidingsveld op ’n gesonde peil hou.

2. Hierdie koei en jong kalf van mnr. Klaas 
Venter is in uitstekende kondisie, ten spyte 
van die min reën wat tot dusver vanjaar in die 
omgewing geval het.

3. ’n Reusekudde wat min sorg nodig het en 
duisende speenkalwers per jaar lewer, is deel 
van mnr. Klaas Venter se suksesverhaal met 
Drakensbergers.  FOTO’S: LIZA BOHLMANN 

berger bekend is, in sy kudde te behou 
deur bulle vooraf goed te bestudeer. “Die 
haarindeks vir ’n gladde haarkleed is vir 
ons belangrik om natuurlike weerstand 
teen bosluise te bied. Drakensbergers kan 
ook uiterse hitte én koue goed hanteer en 
ons soek daardie natuurlike gehardheid. 
Ons selekteer ook vir loopvermoë en 
vrugbaarheid, wat vroegrypheid insluit. 
Die aanpasbaarheid en gehardheid van 
die bees is die grootste suksesstorie van 
die Drakensberger,” sê Abrie.

Vroulike diere se prestasie word ook fyn 
dopgehou en bekkenmeting is noodsaaklik, 
meen Abrie. Hulle het die afgelope seisoen 
by slegs 3% van die geboortes probleme 
gehad waar hulle moes hand bysit.

“Koeie moet goeie moedereienskappe 
en ook genoeg melk hê. Ons kyk na elke 
koei in die kudde en moniteer elkeen se 
prestasie noukeurig – veral die 350 koeie 
wat ons vir KI selekteer.”

Hul sukses met KI (die eerste strooitjies 
word in November toegedien) is tussen 
60% en 65%. Vir die res van die kudde 
geld ’n dektyd van twee maande by die bulle 
tussen Desember en Januarie. “Koeie be-
gin teen laat Augustus kalf. Omdat ons vir 
vroegrypheid selekteer, sal ons koeie wat 
laat kalf, dus ná middel Oktober, uitskot. 
Dragtigheid word in Mei bevestig. 

“Vroulike diere bly gemiddeld nege jaar 
in die kudde en op agt jaar begin ons hul 
bek ondersoek. As ’n koei nie meer lekker 
kan vreet nie, gaan ons haar nie straf deur 
haar in die kudde te hou nie.”

GOEIE TEMPERAMENT
Sy beeste word elke dag getel en redelik 
dikwels in krale en drukgange gehanteer. 
“Almal op die plaas weet dat die beeste 
so stresvry as moontlik gehanteer moet 
word en hul goeie temperament maak dit 
maklik. As ek sien dat ’n bees vir my in 
drukgang blaas, wéét ek iewers is die dier 
se stresvlakke opgejaag. Op hierdie plaas 
verskree of slaan ons nie beeste nie: Dit 
word glad nie geduld nie.”

Selfs in die veld is die beeste byna hand-
mak en laat poseer Abrie een van sy bulle 
maklik vir ’n foto. 

Abrie glo in goeie weidingsbestuur en ’n 
produksielek. Hy werk ook nou saam met 
die veearts dr. Rudolf Fourie. Hy volg ’n 
inentings- en doseringsprogram om siektes 
te voorkom. Bulle word getoets vir vrug-
baarheid en vir geslagsiektes.

Eerstekalfverse kry ’n reproduksielek 
van nadat hulle gekalf het tot ná die win-
ter en volgens Abrie het hulle met hierdie 
eenvoudige stap hul besettingsyfer by verse 
van 68% tot 88% verbeter. En omdat hy 
hierdie dinge meet, wéét hy dat sy uitgawes 
aan bedryfsmiddele, soos die reproduksie-
lek, absoluut die moeite werd is.

Hul speenkalwers word tans op ’n gemid-
delde gewig van 239 kg bemark en hulle 
streef daarna om op 210 dae speenkalwers 
van 245 kg te lewer.

“Ons doelwit is egter om binnekort ons 
eie bulle te begin bemark,” sê Abrie. 

‘Die aanpasbaarheid en gehardheid van die bees is die 
grootste suksesstorie van die Drakensberger.’ 
– ABRIE CRONJÉ
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Groter en beter 
kommersiële kuddes 
vir die toekoms
Hierdie boer in Mpumalanga spits hom toe op 
die produksie van speenkalwers, maar danksy 
prestasiemeting is die gehalte van sy kommersiële 
Drakensbergers so goed dat ’n groot aantal as stoetdiere 
gekeur sou kon word.

D
aar is beslis ’n verskuiwing in 
die rol van die kommersiële 
teler in die veebedryf. Kom-
mersiële kuddes word nie net 
groter nie, maar ook beter, sê 
mnr. Hannes Lombard, eie-
naar van West end-landgoed 

en Drakensberger-teler van formaat. 
Een van die groot geeste in die Drakens-

berger-gemeenskap, mnr. Piet de Villiers, 
het per geleentheid laat blyk hoe baie West-
end se Drakensbergers hom beïndruk. 

Piet is vol lof vir die wyse waarop West-
end se eienaar, mnr. Hannes Lombard, en 
sy seun, Hano, hul Drakensberger-vertak-
king bestuur en die hoë gehalte diere wat 
uit die kommersiële Westend-kudde kom. 

“Ek sou sonder twyfel verreweg die mees-

HEEL BO: Bewese prestasie en goeie kon-
disie in strawwe veldtoestande verseker op 
veilings toppryse vir Westend Drakensber-
gers. Hierdie eienskappe verseker natuurlik 
ook dat hulle ’n goeie prys vir hul speenkal-
wers kan behaal.

BO: Dr. Hannes Dreyer.

te van die diere by Hannes-hulle se veiling 
kon keur as stoetdiere, só goed is hulle,” 
het Piet in ’n onderhoud by SA Stamboek 
se kantoor in Pretoria gesê.

Dit is ook nie net hy wat meen Westend 
se diere is van topgehalte nie. 

Die mees onlangse produksieveiling op 
11 Maart – die agtste in sy soort vir West-
end-landgoed – is weer ’n bewys van die 
gehalte diere wat dié kudde lewer. 

“In ’n jaar soos vanjaar waar die droogte 
’n groot rol speel het ons goed gevaar ten 
spyte van effens laer gemiddelde pryse,” het 
Hannes gesê. Hulle het 350 vroulike diere 
en 100 kalwers op die veiling aangebied.

Op ’n vorige veiling in 2012 het Westend 
480 vroulike diere en kalwers aangebied 
en ’n baie goeie gemiddelde prys behaal. 

Benewens Drakensbergers het die West-
end-landgoed, wat naby Morgenzon, Mpu-
malanga, geleë is, ook ’n hele paar ander 
boerderyvertakkings wat uit eie reg hoog 
geag word. Dit sluit ’n Merino-kudde in, 
sowel as ’n melkbeesvertakking met Hol-
steins. Gesaaides vir voer- en markdoelein-
des word ook verbou.

Hannes is ’n ingenieur van beroep, maar 
geniet al talle dekades die besondere werks-
omgewing wat boerdery bied. 

Vir hom is die lekkerste deel van sy boer-
dery om stelsels te ontwikkel wat werk, en 
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LINKS: Mnre. 
Hannes en Hano 
Lombard van 
Westend-land-
goed.

REGS: Bulle 
word aan 
veldtoetse 
onderwerp. 
Temperament 
en gemak van 
hantering van 
die bulle word 
hoog op prys 
gestel.

om die uitdagings op sy plaas met ’n goeie 
plan die hoof te bied. Sy seun, Hano, is ook 
heeltyds by die boerdery betrokke en spits 
hom meer toe op die gesaaides. 

Hannes en Hano glo daarin om die kun-
digheid van ander te benut tot voordeel van 
hul boerdery en dit is dan ook so met die 
Drakensberger-kudde, waar ’n konsultant 
soos mnr. Frans Duminy hulle help met 
die seleksie van diere.

Hier gebruik hy dikwels die raad en kun-
digheid van dr. Hannes Dreyer, veekundige, 
konsultant en ook direkteur van Veldbul 
Ram Suider-Afrika.

Hannes Lombard het reeds 35 jaar gelede 
met ’n kommersiële beeskudde begin. “Ons 
het op grond van die bewyse wat destyds tot 
ons beskikking was, op Drakensbergers be-
sluit. Vir hierdie omgewing op die Hoëveld 
is ’n geharde bees nodig,” sê Hannes. 

‘Ek sou sonder twyfel verreweg die meeste van die diere 
by Hannes-hulle se veiling kon keur as stoetdiere.’
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die data besluit watter bulle hy wil hou en 
watter hy wil verkoop of uitskot. In enige 
groot genepoel kan jy slegs met meting en 
rekordhouding die beste diere uitsoek. 

“Ons gebruik HerdMaster se program 
om rekord te hou van ons kudde se pres
tasie en daarvolgens kan ons ook ’n oog 
hou op vrugbaarheid en die speenindeks 
van elke kalf,” sê Hannes.

“Ons teel grotendeels self bulle vir ons 
kommersiële kudde, maar koop ook goeie 
bulle in om genetiese diversiteit te verseker.”

Westend se kommersiële Drakensberger
kudde is gemik op vooruitgang. Die saad 
van topgehalte bulle word met kunsmatige 
inseminasie by bykans al die verse in die 
kudde gebruik.

Die toename in diere van topgehalte be

teken nou dat Westend beoog om voortaan 
nie meer elke 24 maande ’n produksievei
ling te hou nie, maar elke jaar. Hulle sal ook 
vanjaar op die Drakensbergers se nasionale 
veiling gedurende April in Parys wees om 
die beste van Westend aan kopers te bied.

WINSGEWEND
Die veilings is egter soos ’n bonusronde en 
die kommersiële speenkalfproduksie is die 
eerste voorkeur by Westend.

Die kudde word ekstensief aangehou. 
In die winter bewei hulle die oesreste en 
dan word hulle aanvullende hooi gevoer.

“Daar is geen twyfel dat ons Drakensber
gers ’n wesenlike rol speel in die sukses van 
Westend se boerdery nie. Veeboerdery is ’n 
stabiele vertakking en noodsaaklik vir die 
boerdery se winsgewendheid.”

By Westend selekteer hulle spesifiek vir 
goeie kondisie in veldtoestande. “Die eko
nomiese waarde van ’n vleisbeesstelsel lê 
daarin om vleis te produseer. Daarom móét 
die kondisie goed wees.” 

“Deur sedert 2007 deel te neem aan 
veldbultoetse en met die bystand van dr. 
Hannes Dreyer word Westend se bulle in 
plaaslike omstandighede getoets. Gewoon
lik speen ons teen Mei en dan soek ons die 
beste bulkalwers uit. Normaalweg is tussen 
60 en 70 bulle deel van die veldtoets.”

Hannes Dreyer verduidelik verder: “Met 
elke weging gee ons ook ’n punt vir kon
disie, haarkleed en temperament. Bulle is 
sowat 180 tot 200 dae in die toets, na ge
lang van elke boer se omgewing en plaas. 
Ons sluit die toets in Februarie of Maart af. 
Teen dié tyd neem ons ook pelvismetings, 
ondersoek en meet ons testisgrootte en gee 
’n bespieringspunt. 

“Daarvolgens word ’n ekonomiese indeks 
uitgewerk. Die teler kan dan op grond van 

LINKS BO: Of dit nou Westend se Drakens-
bergers of Merino’s is, help rekordhouding 
en prestasiemeting om die veevertakking  
so winsgewend moontlik te hou. 

BO: Drakensbergers het bewys dat hulle 
 veld goed kan benut, selfs in strawwe 
weidingstoestande.

LINKS: Westend Drakensbergers se  
groot groep teelkoeie is verantwoordelik vir 
hierdie boerderyvertakking se speenkalfpro-
duksie.
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Die doeltreffendste 
manier om groot areas 
te besproei;

Verseker konstante 
hoë opbrengste;

Meer as 96% akkurate 
waterverspreiding;

Senter360 het die 
sterkste spilpunt-
pyplynstruktuur wat 
tans beskikbaar is;

Ons hou baie voor-
raad aan ... om aan jou 
te bied wanneer jy 
dit nodig het;

10-jaar-struktuur-
waarborg;

Senter360 is ’n 
diensgeoriënteerde, 
gebruiksklaar-
besproeiingsoplossings-
maatskappy;

Ons lewer en stel 
besproeiingstelsels in 
diens regoor Afrika! Skakel ons:
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Die Drakensberger is ’n inheemse ras wat die mas  
opkom in moeilike toestande. Die ras kruis goed met 
Europese vleisbeesrasse, wat ’n nageslag lewer wat  
goed in voerkrale presteer.

Teel Drakensbergers 
vir beter vleis
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M
nr. Dennis Dedwith het 
sowat 20 jaar gelede met 
die Diamond D Cattle 
Company begin boer. 
Hy boer nou op 6 000 
ha met 1 500 teelkoeie. 
Die boerdery is ’n kom-

mersiële beesboerdery en die vroulike diere 
bestaan uit Brahman- , Beefmaster- en Dra-
kensbergerkruisings. Hy bemark sy kom-
mersiële diere ná afronding in sy voerkraal 
tussen Parys en Vredefort. 

Die bestuurder op die plaas is mnr. Adri-
aan Strong en die assistentbestuurders is 
mnre. Jors Mphora en Riaan van Rensburg. 
“Hulle bestuur die hele beesoperasie. Ons 
het ook ’n voerkraal op Vredefort waar 
ons ons eie diere afrond en bemark aan 
slagplase,” sê Dennis.

’n Deel van sy koeikudde bestaan uit 
Drakensbergers van topgehalte. Hy gebruik 
Angus- en Brahmanbulle by die Drakens-
bergerkoeie as deel van sy kruisteelpro-
gram. Die resultate van die kruising was, 
om die minste te sê, indrukwekkend.

“Die bydrae wat die Drakensberger le-
wer, is die feit dat dit ’n soliede, inheemse 
beesras is met goeie melkeienskappe wat 
goed kruis met Europese vleisbeesrasse. Jy 
geniet dan ’n dubbele voordeel.”

Vir die boerdery is die oogmerk om die 

LINKS: Mnr. Dennis Dedwith sê deur die Dra-
kensberger met ’n Europese ras te teel, geniet 
hy ’n dubbele voordeel. 

REGS: Mnr. Dennis Dedwith.

maksimum hoeveelheid vleis per hektaar 
te kry, sê Dennis. “Wat ons soek, is die 
bees wat die beste groei in die voerkrale 
gee, dus die hoogste gemiddelde daaglikse 
gewigstoename teenoor die beste voerom-
settingsverhouding.” 

MOEDERLYN
Dennis hou van die Drakensberger as 
moederlyn. 

“Ons soek koeie wat in moeilike toe-
stande kan aanpas. Hulle moet droogtes 
kan weerstaan en elke jaar ’n kalf in daar-
die toestande kan grootmaak. Ons soek 
’n moederlyn met goeie melkeienskappe. 
Die beeste moet geharde, mediumraam-
tipe beeste wees. Vir verse wat ons hou, 
kruis ons Drakensbergers met Brahman- of 
Angusbulle en vir terminale kruisings wat 
voerkraal toe gaan, kruis ons hulle met 
Limousin- en Charolaisbulle.” 

Die rede hoekom Dennis die Drakens-
berger met van die Europese rasse kruis, is 
vir maksimum vleis. “Die Europese rasse 
is sagte rasse. Hulle verduur nie droogtes 
so goed nie, maar is by uitstek beeste wat 

’n groter volume vleis van ’n goeie gehalte 
produseer.” 

Dennis pas twee teeltye toe – op 1 No-
vember word die bulle na die koeie toe 
gevat en einde Januarie word hulle weer 
uitgehaal. Daar word dan in Mei dragtig-
heidstoetse gedoen en die koeie wat nie 
dragtig is nie, word uitgeskot. Dan sit hulle 
weer die bulle van 1 Julie tot 31 Augustus 
terug by die koeie.

“Die voordeel daarvan is maksimum 
kalfpersentasies. Ons voel as jy net een 
teeltyd toepas, is dit te swaar vir die kudde. 
Jy gee die koei geen kans nie. Deur twee 
teeltye toe te pas, het jy dus ’n maksimum 
kalfpersentasie en speenkalwers deur die 
hele jaar.”

INENTINGS
Elke jaar word Dennis se beeste met ’n al-
gemene gesondheidsmiddel ingeënt. “Ons 
spuit die vroulike diere twee keer per jaar 
met Multimin. Een keer per jaar ent ons 
al die beeste in teen miltsiekte, lamsiekte, 
knopvelsiekte en rooiwater.”

Die bulle word twee keer per jaar vir ge-
slagsiektes en vrugbaarheid getoets voordat 
hulle na die koeie toe gaan. Die koeie word 
ook gereeld vir beesvirusdiarree getoets.

Bosluise kan ernstige verliese veroorsaak 
en daarom word Dennis se beeste deuren-
tyd daarvoor behandel. 

“Ons wag nie tot die dier amper opgeëet 
is deur die goed nie. Ons behandel hulle 
deurentyd daarvoor om te verseker dat 
hulle gesond is.

“Ons is skepties om vroulike diere in 
te koop. Ons hou eerder ons eie vervan-
gingsverse terug en gebruik net die beste 
stoetbulle by die koeie. 

“Die kruisdiere is van topgehalte, aange-
pas en op die plaas geteel. Met die 1 500 
koeie in die kudde pas ons al baie jare 
hierdie program toe. Ons probeer die kudde 
geslote hou om die risiko van ingevoerde 
siektes te beperk.”

Die verse wat teruggehou word, word op 
14 maande by die bulle gesit en die verse 
wat nie dragtig raak nie, word uitgeskot. 
“Ons hou net die vrugbaarste verse terug. 
Daarom is geslote kuddes produktiewer. 
Omdat ons topstoetbulle gebruik, is daardie 
aanteel van topgehalte.”

Dennis boer ekstensief op die veld met 
die beeste op natuurlike weidings in rustige 
omstandighede. “Die slagdiere word in die 
voerkraal met gras en graan afgerond en 
aan die slagplase bemark.”

Wanneer Dennis nie op die plaas doenig 
is nie, bestuur hy sy staalfabrieke (George 
Stott & Co.) in Johannesburg waar ver skeie 
staalprodukte vervaardig word. 

DRAKENSBERGER      MARIEKE SNYMAN
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Bespiering
Gehardheid
Vrugbaarheid
Prestasie 
Veld-aangepas

Die twee verse op die foto sal op van-
jaar se nasionale veiling aangebied word 

(een is 94% gepunt deur keurders).

Drakensbergerstoet
MAMBANEMAMBANE
Louis Botha
Tel. 058 913 1918 
Sel 082 825 2431 
E-pos: louisbotha@zippnorth.co.za

VREDE

Skakelpersoon: Lizanne Vermeulen

Tel. 051 410 0968  •  Faks: 086 519 5874

E-pos: drakensberger@studbook.co.za

Webwerf: www.drakensbergers.co.za

SUKSESVOLLE BOERE KIES DRAKENSBERGERS
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In die geskiedenis van die 
Drakensberger-beesras was 
daar altyd vooraanstaande 
rolspelers wat ’n enorme 
bydrae tot die behoud en 
vooruitgang van die ras 
gemaak het.

6+ Telers van Drakensbergers
is manne met ’n plan

Vroulike diere van topgehalte lewer puik kalwers. Haak aan by 6+ Telers se teeldoelwitte vir 
kommersiële diere van ’n goeie gehalte. 

A
s dit nie was vir die waag-
moed van mense soos oom 
Joey Uys nie – wat selfs die 
Departement van Land-
bou gedurende 1947 aan-
gevat het in ’n tyd dat slegs 
Europese bulle gebruik 

kon word nie – het die Drakensberger, ’n 
kosbare, inheemse beesras, waarskynlik 
vandag nie bestaan nie.

Saam met hom was daar ’n span wat 
waarlik baanbrekerswerk gedoen het om 
die Drakensberger as ras te vestig: Mnre. 
Koos Botha, Dirk en later Jaap van Nie-
kerk, John de Jager, Freddie Beneke, Laf-
frie Moolman, M.K. Wessels, Niel Reinecke 
en natuurlik tannie Raai Hills, die eerste 
sekretaresse.

Nie een van hulle is vandag meer met 
ons nie, maar hul nalatenskap leef voort.

STANDAARD VAN 
VOORTREFLIKHEID
Hierdie mense het nie net die grondwet 
van die Drakensberger-telersgenootskap 
geskryf nie. Hulle het tóé al ’n Standaard 
van Voortreflikheid opgestel wat vandag 
nog woordeliks onveranderd bly staan. 
Net sekere punte van onderafdelings het 
verander soos wat die klem op beter vleis-
eienskappe geval het. 

Hierdie Standaard van Voortreflikheid 
is voorwaar ’n unieke erfenis om op trots 
te wees.

6+ TELERS SKIET WORTEL
Drakensbergers was hoofsaaklik beperk 
tot gebiede op die Suid-Afrikaanse Hoë-
veld en vreemd genoeg ook in die Sen-
traal-Vrystaat. Die ras se koms na hierdie 
gebiede is eintlik ’n wonderwerk en sy groei 
fenomenaal.

Binne tien jaar is 21 stoeterye in die 

Nie net móét ons steeds die bees teel soos wat sy 
grondleggers bepaal het nie, ons móét ook in elke opsig 
van reproduksie die skroewe stywer aandraai.

Sentraal-Vrystaat gevestig, waarvan 11 in 
Brandfort en omliggende distrikte is.

Die meeste van hierdie stoeterye was te 
klein om hul eie produksieveiling te hou 
en dit is hoe die groep 6+ Telers sy beslag 
gekry het.

Hoewel ’n jaarlikse veiling van deurslag-
gewende belang vir ons telers was, is daar 
’n onderlinge bewustheid en samehorigheid 
gevestig wat gerig is op die verbetering van 
elkeen se kudde. 

Nie net móét ons steeds die bees teel 
soos wat sy grondleggers bepaal het nie; 
ons móét ook in elke opsig van reproduksie 
die skroewe stywer aandraai. 6+ Telers wil 
nie maar net nog ’n veiling aanbied nie. 
Ons wil aan ons kliënte meerderwaardige 
teelmateriaal verskaf sodat hulle kan deel 
in verbeterde produktiwiteit met finansiële 
voordeel.

DOELWITTE
Om hierdie doelwitte te bereik, het die  
6+ Telers al verskeie projekte aangepak 
om verbetering te verseker.

■■ Lede van die groep het al gesamentlik 
embrio’s gespoel en oorgeplant; 

■■ Teelbulle word uitgeruil om onderskeie 
behoeftes aan te pak;

■■ Die gesamentlike gebruik van aange-
koopte topteelmateriaal en op-die-plaas-
groei toetse;

■■ Ons geniet onderlinge steun met gesonde 
onderlinge mededinging;

■■ Ons stel self ’n hoër standaard vir ons 
veilingsdiere as wat voorgeskryf word, 
en ons onderwerp ons aan ons medelede 
se oordeel.

TROTSE NALATENSKAP
Die 6+ Telers se missie is om doelgerig 
voort te bou op die grondslag wat die stig-
ters van die Drakensberger-telersgenoot-
skap vir ons gelê het en om nooit op te hou 
om die ras steeds te verbeter nie.

Ons wil hulle trots maak, maar ook uit 
eie reg trots wees oor wat ons ook vir die 
volgende geslag sal nalaat.

Die volgende veiling van die 6+ Telers 
word op 10 September op Bultfontein se 
skouterrein aangebied. 

NAVRAE: Mnr. Petri Bezuidenhout, sel 082 859 
7023; Facebook-blad 6+ Drakensberger Telers.

PROMOSIE-ARTIKEL LBW
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Waardetoevoeging is een 
van die maniere om ’n 
boerdery winsgewender te 
maak. Mnr. Gert du Preez 
het daarom voerkrale 
gevestig waar hy sy beeste 
afrond en regstreeks 
bemark.

Drakensberger gee 
wins in voerkraal

BO: Drakensbergers speel ’n groot rol in die 
sukses van die Langspruit-voerkraal buite 
Standerton.

REGS: Mnre. Frans Kasselman (links), een 
van die kuddebestuurders, en Gert du Preez 
van die plase Vogelstruisfontein en Lang-
spruit. FOTO’S: LIZA BOHLMANN

D
ie Du Preez-familie boer 
sedert 1920 op die plaas 
Vogelstruisfontein en Lang-
spruit by Standerton nadat 
mnr. Gert en me. Dinah 
du Preez hulle daar geves-
tig het. Mnr. JT (Koos) du 

Preez het as jong man saam met sy ouers 
geboer. Sy liefde vir boerdery en die natuur 
het die man nooit ondergekry in swaar tye 
nie. “Hy het deur sy geloof, harde werk en 

deursettingvermoë die boerdery uitgebrei 
tot die gediversifiseerde en ekonomiese 
boerderyeenheid wat dit vandag is,” sê 
mnr. Gert du Preez, die derde geslag wat 
op die plaas boer.

Meer as 30 jaar al boer hulle slegs met 
rasegte Drakensbergers. Die Drakensber-
ger se gehardheid, aanpasbaarheid en die 
vermoë om die Hoëveld se koue en droë 
wintermaande te deurstaan, asook die 
koeie se uitsonderlike moedereienskappe 

maak van die Drakensberger die ideale ras. 
“Ons het nie nodig om met kruisteling en 

ander rasse te eksperimenteer nie, want die 
Drakensberger se winsgewendheid vanaf 
die veld en in die voerkraal spreek vanself. 
Al hierdie eienskappe dra by tot die sukses 
van ons beesboerdery,” sê Gert.

Langspruit gebruik twee teeltye. Ge-
durende Junie en Julie word verse vir 63 
dae gepaar en die koeie word gedurende 
November tot Januarie vir 84 dae gepaar. 

“Vee- en diereproduksiekundiges stem 
nie noodwendig saam met die gebruik 
van twee teeltye nie, maar vir Langspruit 
werk dit baie goed omdat oesreste reeds 
van Maart af beskikbaar kan wees wanneer 
die eerste verse kalf. Tweedens is daar ’n 
verspreiding van speenkalwers deur die jaar 
wat die voorsiening van kalwers aan die 

DRAKENSBERGER      MARIEKE SNYMAN
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R
ouvus-boerdery onder lei-
ding van oupa Frik het met 
alle soort beeste geboer. 
Nadat pa Gawie in 1968 
Drakensbergers aangeskaf 
het, het die ras strate beter 
gepresteer as al die ander 

rasse waarmee ons geboer het. Daarom 
die oorskakeling na net Drakensbergers, sê 
mnre. Gawie en Frik Roux, die pa-en-seun-
kombinasie van Rouvus Drakensbergers.

“Bykomende oorwegings was dat die 
Drakensberger gereeld kalf en vinnig ná 
droogtes en winters herstel,” sê Gawie.

In 1976 is pa Gawie se eerste stoetkalwers 
gebore. “Toe ek in 1986 ’n Farmers’ Weekly- 
eerbewys vir een van ons koeie ontvang, 

PROMOSIE-ARTIKEL LBW

Kies Rouvus   
se teelmateriaal vir 
goeie vleisproduksie

het ek verneem van fase C-toetse waar die 
voeromsettingsverhouding (VOV) gemeet 
word. Sedert 2007 word fase C-toetse by 
die Rouxvus-vergelykingsentrum gedoen.”

Deesdae speel tegnologie ’n belangri-
ke rol vir die veeboer. “Dit is maklik om 
die beter diere vinniger te identifiseer op 
grond van hul teelwaardes en produksie-
data. Rekenaarprogramme vergemaklik die 
paringsproses aansienlik en daarom kan 
ons met gemak selfgeteelde bulle gebruik.”

Die bulle word volledig geëvalueer. Die 
gemiddelde daaglikse gewigstoename, 
VOV, hoogte, lengte, oogspiergrootte, vel-
dikte, skrotumomtrek asook vetneerslag 
en marmering word bepaal ná die toets 
van 84 dae. Diere wat slaag word deur die 

genootskap gekeur, en dié bulle word dan 
in veldtoestande aangehou met ’n somer- of 
winterlek na gelang van die seisoen. Van 
die top-bulle word dan met verse gepaar.

In die daaropvolgende seisoen word met 
uitgesoekte bulle geteel. Rouvus gebruik een 
teeltyd – van die laaste week in November tot 
aan die begin van Maart. “Ons pluk nou die 
vrugte van diere met ’n beter VOV. Die kudde 
se kalf- en speenpersentasie is bo 88. Die 
grootste demper op dié syfer is veediefstal.”

Twee jaar oue bulle word gepaar met 
stoet- en kommersiële vroulike diere, en op 
drie jaar word bulle op Rouvus se jaarlikse 
produksieveiling aangebied.

Met ’n Rouvus-bul wen jy gemete VOV 
met betroubare teelwaardes. VOV is die 
ekonomiesste waarde van beesboerdery. 
Vanjaar is die veiling op 21 Julie op Kalk-
fontein, Ventersburg. Kom oortuig uself van 
Rouvus se Drakensberger-teelmateriaal en 
vleisproduksie-eienskappe. Baie dankie 
aan al ons kliënte. Ons waardeer dit dat u 
Rouvus-teelmateriaal kies.

NAVRAE: Bel mnre. Gawie Roux, sel 083 264 
5487, of Frik Roux, sel 083 455 1264; e-pos: 
rouvus@gmail.com.

U kan net bestuur wat u kan meet.  
Kom koop GEMETE en GESELEKTEERDE diere.

Kom
kuier saam by 

ROUVUS 
en maak jou keuse 

van 
TOP-GENE.

19de 

PRODUKSIEVEILING

AANBOD:
70

25

DINSDAG, 21 Julie 2015
Kalkfontein, Ventersburg

INLIGTINGSESSIE, 
Danie Bosman

Peter Milton - 09:00

PRODUKSIEVEILING - 11:30

 vroulike diere 

en

 prestasiegeselekteerde 

bulle

D R A K E N S B E R G E R S

NAVRAE:

Gawie Roux, Sel 083 264 5487
Frik Roux, Sel 083 455 1264

E-POS: 
rouvus@gmail.com

0834551264@mtnloaded.co.za

Hier is die bul wat gemeet is, sodat hy die verskil in jou kudde kan maak.

Wen met Rouvus!
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Langspruit-voerkraal dan saam met die 
koeie se kalwers oor vyf maande versprei 
pleks van die tradisionele drie maande per 
jaar,” sê Gert.

“Verse wat die eerste keer kalf, kry dan 
ook ’n ekstra drie maande om te herstel 
voordat hulle as koeie gedek word.”

Verse wat nie gedurende die eerste paring 
van 63 dae dragtig raak nie, word dadelik 
uitgeskot, afgerond en geslag. Koeie wat 
’n jaar oorslaan, word slegs nog een keer 
gepaar en as sy dan nie dragtig is nie, word 
hulle saam met die ou koeie uitgeskot.

SA VELDBULTOETS
Tydens die speentydperk word daar ’n groep 
bulkalwers uitgesoek vir die jaarlikse SA 
Veldbultoets wat op die plaas gedoen word. 
Daaruit word vervangingsbulle gekeur vir 
die kudde. Daarna gaan alle speenkalwers 
na uitgroeikampe. 

Kalwers se voerinname word beperk om 
te voorkom dat veral verskalwers te veel 
vet aansit. Die kalwers moet nie meer as 
’n kilogram per dag groei nie. 

“Kalwers word tipies uitgegroei tot tus-
sen 210 kg en 250 kg. Vervangingsverse sal 

dan ná die winter uitgesoek word. Sodra die 
verse biologies gereed is en ’n teikengewig 
van ten minste 320 kg behaal het, sal hulle 
die eerste keer gepaar word,” sê Gert.

Die voordeel met dié metode is dat die 
verse wat oorbly, reeds uitgegroei en aange-
pas is vir die voerkraal en dan kan die diere 
vinniger afgerond en geslag word. “Pleks 
daarvan om weiding ten duurste aan te 
koop om die kudde nóg uit te brei, word die 
kapitaal aangewend om diere uit te groei 
in kampe en gouer in produksie te bring 
en vinniger meer vleis te produseer. Dit 
verhoog die omset en produksie van vleis.”

Langspruit bring gereeld topstoetbulle in 
die kudde in en teel daarmee hoofsaaklik 
vir vervangingsverse en bulle vir die kudde.

Gert het reeds vroeg die waarde en 
belangrikheid van skaalekonomie besef. 
Hoewel skaalekonomie nagestreef is, het 
hy alles wat hy aangepak het, steeds binne 
sy vermoë en beheer gedoen. Dit is volgens 
Gert sy resep tot sukses in boerdery.

WAARDE TOEVOEG
Langspruit-landgoed produseer graan, 
beesvleis en braaihoenders. Met die wegval 
van bemarkingsrade en die klem op die vrye 
mark het die boerdery reeds in 1996 begin 
om soveel moontlik waarde toe te voeg tot 
die graan en vleis wat geproduseer word. 

Toe reeds is met die opberging en bemar-
king van graan regstreeks van die plaas 
af begin. 

Speenkalwers word ook in hul eie voer-
kraal afgerond en regstreeks bemark. Alle 
grondstowwe, buiten die proteïenkonsen-
traat, word deur die boerdery verbou en in 
die voerkraal gebruik. 

“As ’n mens beheer behou oor die pro-
dukte wat jy produseer, dit verkoop wan-
neer markpryse gunstig is en oor ’n tydperk 
bemark, sal die gemiddelde gerealiseerde 
pryse winsgewender wees,” sê Gert.

Langspruit doen regstreekse bemarking 
aan slagplase, uitgesoekte slaghuise en ket-
tingwinkels. 

Kalwers se voerinname word beperk om te voorkom dat 
veral verskalwers te veel vet aansit. 



Meng self en spaar
Bespaar op lekkoste dié winter deur self te meng. Meng winterlekke deur 
optimaal gebruik te maak van jou eie plaasgeproduseerde produkte, saam met 
KK Animal Nutrition se produkte en beproefde selfmengresepte. Winterlekke 
help met die instandhouding van diere se liggaamsmassa en kondisie.

Winterlek 

Mieliemeel / Hominy Chop 250 kg

KKAN Voergraad Ureum* 150 kg

Kimtrafos 12 Grandé / PhosSure 12 150 kg

Kalori 3000 50 kg

KKAN Voergraad Swael 7 kg

Sout 350 kg

Totaal 957 kg

Samestelling:

Ruproteïen 47,5%

Vanaf NPN 95,6%

ME (MJ/kg) 3,8%

Kalsium (Ca) 4,1%

Fosfaat (P) 2,0%

Swael (S) 0,8%

Aanbevole inname: 350-500 g/dag

Voorbeeld van ‘n winterlek vir beeste:

* Voergraad Ureum kan lei tot ureum vergiftiging indien dit onoordeelkundig gebruik word.  
 Lees aanwysings op sak noukeurig.

Vir verdere inligting kontak u naaste KK Animal Nutrition-verteenwoordiger 
of skakel ons tegniese kantoor by: 082 322 0333

Kalori 3000 - Reg. Nr. V2809, Voergraad Ureum - Reg. Nr. V15681, 
Voergraad Swael - Reg. Nr. V16738, Kimtrafos 12 Grandé - Reg. Nr. V18670, 
PhosSure 12 - Reg. Nr. V12858. Alle produkte geregistreer onder Wet 36 van 1947.

KK Animal Nutrition (Edms) Bpk. Reg. Nr. 2001/025850/07  •  Posbus 449, Umbogintwini, 4120
Tel: +27 (0)31 910 5100  •  Faks: +27 (0)31 904-3741  •  E-pos: kk@kkan.com

www.kkan.com

Innoverende oplossings in dierevoeding!

A
11

57
4
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Beeste loop op strawwe rooiwater-, galsiekte- en 
suurveld vir 10½ maande per jaar, daarna ses 
weke hooi. P6-fosfaatlekke in die somer en onder-
houdslekke in die winter. Geen produksielekke 
word gegee nie.

Ná 48 jaar onder hierdie toestande en deur middel 
van die uitskot van nie-dragtige diere ná 'n 3-
maande-dekseisoen, is 'n mediumraam-vroeg-
ryptipe met goeie bespiering ontwikkel.

Lynteling en inteling met behulp van teel-
waardes word gebruik.

Die BV-missie is om 'n Drakensbergerkoei te teel 
wat elke jaar 'n kalf vanaf die veld sonder duur 
byvoeding lewer en wat die Telersgenootskap se 
inspeksie slaag; om bekostigbare bulle vanaf die 
veld te voorsien wat 30+ koeie binne 3 maande 
sonder byvoeding dek en om 'n positiewe bydrae 
te lewer tot die verbetering van die ras.

Bulle word onderwerp aan veldtoetse wat oor 2 
jaar strek, sonder produksielekke. Daarna word 
hulle vir 6 weke afgerond met kragvoer op spaar-
veld vir ons jaarlikse produksieveiling.

Die produksieveiling word elke jaar op die 4de 
Woensdag in Mei gehou. Die hoogtepunt van die 
veilings is die algehele aanbod van die koeie wat 
8 jaar oud word deur die jaar (goue oues).

Alle beskikbare diere word eerstens op die BV-
veiling aangebied.

Diere is ingeënt teen en getoets vir al die heersen-
de siektes.

Buffalo Valley Farms
John Roos, 082 809 7941

E-pos: buffalovalley@skyafrica.co.za
Weblad: www.buffalovalley.co.za

Tuiste van die Drakensberger
BUFFALO VALLEYBUFFALO VALLEYBUFFALO VALLEY

Lot 1 

Lot 2 

34 ste Veiling op 27 Mei 2015

gene: Daar is nie beter nie! -
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Omdat die saaiery ’n groot deel van JD 
Botha en Seuns se boerdery uitmaak, wil hy 
’n bees hê wat eintlik vir homself kan sorg. 
Dit maak die Drakensberger vir hulle ideaal.

Siektes skaars  
op dié plaas

M
nr. Johan Botha boer 
saam met sy twee seuns, 
Jannie en Izak, op hul 
plaas Spandekroon, 
naby Standerton. Hy 
boer reeds sedert 1975 
met Drakensbergers, 

maar het aanvanklik twee kuddes gehad: 
Drakensbergers en Afrikaner-Devon.

Johan reken die Drakensberger is ’n meer 
geharde bees en omdat hulle ook ’n rede-
like groot saaikomponent in die boerdery 
het, werk dit vir hulle goed om met die 
Drakensbergers te boer. “Die bees sorg vir 
homself. Dis nie ’n bees wat jy vreeslik hoef 
op te pas nie.”

Hulle het ’n stoetery, Janzak,  en boer ook 
kommersieel. Hulle het sowat 2 500 koeie.

Hulle teel net vir hulself bulle, maar 
wanneer hulle bulle inkoop, verkies hulle 
om van die beste bulle vir aanteel te koop.

Omdat hulle self die beeste afrond 
voordat die beeste verkoop word, het die 
boerdery JD Botha en Seuns ook sy eie 
voerkraal.

Jannie sê hulle maak hoofsaaklik van 
natuurlike weiding gebruik en doen aan-
plantings vir die voerkrale.  Hulle meng 
wel hul eie mielies in die voer in.

Die saaikomponent van hul boerdery 
is net so belangrik soos die veegedeelte. 
Daarom kan hulle nie hul aandag toespits 

op dinge soos geboorteprobleme nie. “Die 
diere word volgens bouvorm en vrugbaar-
heid geselekteer en as die bees nie met ge-
mak kalf nie, word sy gemerk en uitgeskot.”

Die verse word op 18 maande vir die eer-
ste keer gedek, hoewel daar boere is wat nog 
vroeër met hierdie proses begin. “Vernaam 
omdat die bees so jonk is wanneer sy die 
eerste keer kalf, is die tweede dekking 

HEEL BO LINKS: Die Bothas boer saam op 
hul plaas Spandekroon naby Standerton. Van 
links is mnre. Jannie, Johan en Izak Botha. 

HEEL BO REGS: Die Bothas teel bulle net vir 
hulself en koop die beste bulle vir aanteel in. 

BO: Die rede hoekom die Bothas van die 
Drakensbergers hou, is omdat die bees vir 
homself sorg en nie baie opgepas hoef te 
word nie.
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BONHEIM
Stoetkudde     

Magaliesburg

•

•

•

Eerste fase C-bul, ’n platinumbul.

Hurland-voerkraal (Bullbrand), die groei-
toetsrekord vir 20 kalwers, GDT van 2,36 
oor 105 dae.  Geen siektes.

Saad van uitstaande bulle beskikbaar.

Bulle op die plaas beskikbaar.

5de plek in restaurant-karkaskompetisie.

•

•

• Besoekers welkom.

Johan van Staden
Sel 083 629 4540

11.218

Philip van Staden
Sel 083 406 9723

11.218 sal by die 
NASIONALE VEILING 2015 

aangebied word.

•

•

speenverse jaar-
liks beskikbaar.

Bulle word een maal per jaar in die Kalahari 
afgelaai.

300 uitstekende

Kommersiële kudde   

( )Griekwastad / Groblershoop Witsand

KALAHARI

INHEEMS, MET VLEIS - DIE AFRIKABEES SONDER HITTE- OF VOERKRAALVREES! 

’n Geharde bees
vir ’n harde wêreld !

15 jaar 
van kommersiële

elingt  

Drakensbergers

Die Winsbees !

40 jaar 
an o ev  st ett ling
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nie altyd suksesvol nie. Ons gee dan die 
vers ’n tweede kans. ’n Ouer koei wat nie 
vat nie, word egter uitgeskot,” sê Johan.

Die dektyd is van Oktober tot Februarie, 
verduidelik Jannie. 

“Vir rekordhouding het elke trop ’n 
jaargetal. Dan weet ons watter bulle loop 
by watter jaargroep. Ons gebruik ’n brand-
merkstelsel en ’n oorplaatjie.”

Die speengewig van die Bothas se beeste 
is gemiddeld 210 kg en hulle rond die beeste 
sélf af. Op 470 kg word die beeste verkoop. 
Volgens Johan het hulle ’n agent wat vir 
hulle kopers werf en die bemarking doen.

Johan sê hulle is tans tevrede met die 
prys, maar op ’n tyd is daar teen hul Dra-
kensbergerspeenkalwers gediskrimineer. 
“Dis grotendeels hoekom ons self ons bees-
te begin afrond het, want ons het besef dit 
wat oor die bees gesê word, is nie waar 
nie. Om dit te toets, het ons selfs kalwers 
van ander rasse gekoop om te vergelyk hoe 
geneig is hulle om byvoorbeeld longontste-
king te kry.”

Jannie sê hulle het ook ’n rooi kudde  
Bovelders en daar is nie ’n geval dat een 
bees sieker word as die ander nie. 

“Drakensbergers is van die beste ma’s, in-
dien nie die beste nie, wat ’n kalf in die veld 
kan hê. Sy kyk self na haar kalf en jy kry 
selde dat ’n ma haar kalf sal weggooi. Ver-

geleke met ander rasse is die Drakensberger 
se temperament baie goed,” sê Johan.

Jannie sê hulle het ’n inentingsprogram 
vir sponssiekte en rooiwater, maar hy meen 
dit is maar ’n algemene probleem.

Ander siektes waarvoor hulle dophou, is 
knoppiesvel, slenkdalkoors en drie-dae-sty-
wesiekte. “Ons het wel vanjaar entstof 
daarvoor gekry,” sê Johan. “Ons ent nou, 
want ons wil nie graag die siektes in ons 
kuddes hê nie. Maar dis nie regtig nou ’n 
probleem nie.”

UITWENDIGE PARASIETE
Wat verdraagsaamheid van uitwendige 
parasiete, soos bosluise betref, presteer 
die Drakensberger baie goed. “Dit is ’n in-
heemse ras. Selfs met rooiwater het hy nie 
veel probleme nie. Ander rasse is makliker 
vatbaar daarvoor,” sê Johan.

Jannie verduidelik dat hulle op ’n tyd 
twee rasse gehad het wat saamgeloop het 
toe drie-dae-stywesiekte vir hulle ’n pro-
bleem was. “Nie eens 10% van die beeste 
wat siek geword het, was Drakensbergers 
nie. Dit is omdat dit ’n inheemse ras is. Oor 
die jare het hy ’n goeie weerstand opgebou.

“Hier was baie lank laas ’n veearts op 
die plaas. Indien daar ’n siekte is waarvan 
ons nie bewus is nie, sal ons toetse laat 
doen, maar meestal behandel ons die siek 
diere self.”

As ons nie self die dier kan behandel nie, 
sal ons hulp vra by ’n veearts, sê Johan. “Die 
feit dat ons die kans het om aan die ander 

komponent van ons boerdery aandag te 
kan gee, maak dit winsgewend.”

Hulle gebruik kunsmatige inseminasie 
by verse, verduidelik Jannie.

“Dis makliker om KI met verse te ge-
bruik, want jy kan die proses sinchroniseer. 
Ek en my voorman, Simon, doen dit.

“Elke dag moet ’n mens kyk wanneer 
die verse gereed is en wanneer hulle vat. 
Ons  plak daarom Kamar-plakkers op hul 
rug sodat jy presies weet wanneer hulle 
gereed is vir KI. Prosesse wat ons voorheen 
gevolg het, was nie suksesvol nie, want die 
meeste van die tyd is 50% van hulle nog 
nie gereed nie.”

Van die twee broers is dit Jannie se ver-
antwoordelikheid om na die beeste en 
skape om te sien, waar Izak dit weer meer 
geniet in die saaikomponent. “Ek geniet 
egter ook die beeste. Ons help maar al twee 
waar dit nodig is,” voeg Izak vinnig by.

Jannie sê hy en Izak was elkeen vir so 
ruk lank oorsee na skool. 

“My broer was in Engeland en ek in Ame-
rika en het daar op plase gewerk. Nadat 
ons teruggekom het, het ons saam met ons 
pa kom werk.” 

Johan sê daar is opkomende boere in die 
omgewing met wie hulle hulle ’n aanteel-
ooreenkoms aangegaan het sodat die boere 
hulle eie aanteelmateriaal kan bekom. 

“Dit gebeur nie gereeld dat ons so ’n 
projek aanpak nie, maar in hierdie geval 
is daar ’n geleentheid om iemand anders 
te help.”

BO: Mnr. Jannie Botha hanteer enigiets wat 
met die beeste op die plaas te doen het.
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VERKOOPSBESTUURDER
Willem Volschenk
082 414 1886
Middelburg MP, 
KwaZulu-Natal

Mpumalanga, Laeveld
Chris van der Merwe
Kantoor: Lydenburg
082 826 1058
Mashishing, Badplaas, 
Carolina

Mpumalanga
Enlin Neveling
Kantoor: Ermelo
082 820 5858
Ermelo, Piet Retief, Bethal, 
Morgenzon, Hendrina

KwaZulu-Natal, Vrystaat
Gawie Bester
Kantoor: Newcastle
079 492 2244
Newcastle, Volksrust, 
Memel, Amersfoort

KwaZulu-Natal, Swaziland 
Espee Olivier
Kantoor: Vryheid
082 771 4035
Dundee, Vryheid,  
Paulpietersburg, Swaziland

KwaZulu-Natal, 
Griekwaland-Oos 
Danie Hugo
Kantoor: Port Shepston
082 779 3197
KwaZulu-Natalse Middelland, 
Griekwaland-Oos

Mpumalanga
Pieter Smit
Kantoor: Middelburg
082 467 5549
Middelburg, Delmas, 
Bronkhorstspruit

Mpumalanga, Gauteng 
CP de Vos
Kantoor: Standerton
082 415 8239
Standerton, Heidelberg, 
Leandra

KwaZulu-Natal, Vrystaat
Neale White
Kantoor: Bergville
071 302 0706
Bergville, Winterton, 
Mooirivier, Harrismith, 
Eram, Ladysmith
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Botswana, Noordwes
Nardus van Wyk
Kantoor: Lichtenburg
082 775 9437
Lichtenburg, Zeerust, 
Delareyville, Sannieshof

Noordwes
Koos van Rensburg
Kantoor: Klerksdorp
082 781 3825
Potchefstroom, 
Vereeniging, Ottosdal, 
Hartbeesfontein

Limpopo 
Jan Muller
Kantoor: Potgietersrus
082 771 4032
Potgietersrus, Pietersburg, 
Naboomspruit

Noordwes, Gauteng
Willie Raath
Kantoor: Ventersdorp
082 823 8201
Ventersdorp, Pretoria, 
Rustenburg

Noordwes
Kudu van Aswegen
Kantoor: Vryburg
082 376 9864
Stella, Tosca, Vryburg

Namibië
Paul van der Merwe
Kantoor: Windhoek
081 129 4418
Namibië

Noordwes, Vaalhartsskema
Janneman Aucamp
Kantoor: Schweizer-Reneke 
082 315 0916
Schweizer-Reneke, 
Wolmaransstad, Reivilo, 
Hartswater

Noord-Botswana, Limpopo 
Pierre Marais
Kantoor: Ellisras
082 413 4166
Ellisras, Thabazimbi, Warmbad

VERKOOPSBESTUURDER
Henk van der Westhuizen
082 771 4031
Bloemhof, Botswana,
Namibië & Limpopo
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VERKOOPSBESTUURDER
Dev Olivier
082 850 2700
Kroonstad

Noord-Vrystaat
Leon Riekert
Kantoor: Parys
082 771 4044
Kroonstad, Heilbron, 
Koppies, Parys

Noord-Kaap
Gerrit Naudé
Kantoor: Upington
082 781 3827
Kimberley, Upington,
Kuruman

Noordoos-Vrystaat
Gavie Gertenbach
Kantoor: Vrede
082 773 8402
Vrede, Villiers, Frankfort

Oos-Vrystaat, Noord-Vrystaat
Frikkie Nel
Kantoor: Senekal
082 771 4033
Arlington, Marquard, 
Ventersburg

Noord-Vrystaat, Wes-Vrystaat
Neels Muller
Kantoor: Hoopstad
082 467 5573
Hoopstad, Bultfontein, 
Wesselsbron, Bothaville

Sentraal-Vrystaat, Suid-Vrystaat
Arno Ferreira
Kantoor: Dewetsdorp
082 829 3887
Petrusburg, Bloemfontein,
Colesberg, Ladybrand

Oos-Vrystaat
Danie Fourie
Kantoor: Reitz
082 451 7573
Reitz, Petrus Steyn, 
Warden, Bethlehem
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VERKOOPSBESTUURDER
Gerhard van As
082 771 4037
George

Overberg
George Traut
Kantoor: Bredasdorp
082 776 4890
Overberg, Caledon, 
Bredasdorp

Suid-Kaap
Kobus Gerber
Kantoor: Riversdal
082 452 4031
Riversdal, Swellendam, 
Heidelberg

Oos-Kaap
Hennie Slabbert
Kantoor: Jeffreysbaai
082 336 6442
Port Elizabeth, Humansdorp, 
Cookhouse, Alexandria, 
Grahamstad, Adelaide

Swartland, Karoo
DW Giliomee
Kantoor: Moorreesburg 
082 774 2579
Swartland, Boland, 
Calvinia, Loeriesfontein

Noordoos-Kaap
Peter Webster
Kantoor: Oos-Londen
083 232 1249
Queenstown, Dordrecht, 
Oos-Londen

Noordoos-Kaap, Suid-Vrystaat 
Louwtjie de Beer
Kantoor: Aliwal-Noord
082 337 3634
Cradock, Barkley-Oos, Zastron, 
Bethulie, Aliwal-Noord

Karoo
Charl Vorster
Kantoor: De Aar 
084 812 7378
De Aar, Hanover, Victoria-Wes, 
Carnarvon, Aberdeen, 
Middelburg
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Zet Wapi
071 609 5043

Beesvet 33+ is ’n konsentraat wat met die laagste 
koste per kg die meeste vleis produseer! Dit is ’n 
spesifiek-geformuleerde proteïen-konsentraat wat 
lei tot ekonomiese vleisbeesafronding. Beesvet 33+ 
bevat ’n groeibevorderaar wat voeromset en groei 
in jou beeste bevorder, asook voedingsteurnisse 
en koksidiose teenwerk om maksimum wins te 
verseker. Maak seker jou diere geniet hierdie 
seisoen Beesvet 33+ - jy sal die verskil síén en 
aan jou sak vóél!

Groei jou wins aansienlik met die 
tegnologie van Beesvet 33+

BEESVET 33+ 
NUWE TEGNOLOGIE ... 
BETER PRESTASIE!
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MOLATEK VERKOOPSMANNE

Skakel ons vir Kundige Diens!
Tel: +27 (0)13 791-1036  •  Faks: +27 (0)13 790-0095  •  E-pos: molatek@tsb.co.za  •  www.molatek.co.za

Beesvet 33+ Reg. Nr. V17357 (Wet 36 van 1947)



Vir die behandeling van rondewurms, parafilaria, volwasse 
lewerslakwurms, luise, skurftemyte, sandtampans, bloubosluise, 
spykerwurms, oogwurms en nawerking teen herbesmetting deur 

rondewurms by beeste. Vir die behandeling van rondewurms, 
neuswurms, volwasse lewerslakwurms, Australiese jeukmyte en 

brandsiektemyte by skape.

Die regte keuse  
vir jou kudde!

Merial South Africa (PTY) Ltd.
Reg No. 1997/022402/07 PO Box 5924 
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