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Deur Koos du Pisanie

“Die Drakensberger-ras is volgens 
my een van die beste rasse om in my 
gebied mee te boer. Met ons warm 
somers en koue winters het die  
Drakensbergers geen probleem om 
aan te pas nie. Hul rustige geaard-
heid maak dit ’n loutere plesier om 
met dié diere te werk.”

Só gesels Schalla van Schalkwyk met pas-
sie oor sy gemengde boerdery. Hoewel hy 
nie ’n stoetboer is nie, glo hy en sy seuns, 
Willem en Charlie, daaraan om die kudde 
suiwer te hou en maak hulle net van 
suiwer bulle gebruik in hul kommersiële 
kruisrasteling.

Volgens hom is die Drakensberger 
die ideale bul om op verskillende koeie 
te gebruik omdat die dier soveel unieke 
eienskappe het en so maklik aanpasbaar is.

Eers in die onderwys
Schalla vertel dat hy hom as jong man as 
onderwyser bekwaam het en vir 'n baie 
kort tydjie eers in die onderwys was. Sy 
hart het egter altyd na die natuur en diere 
gehunker, en in 1972 het hy besluit om te 
begin boer. Hy en sy vrou, Hermien, het 
aanvanklik in die Thabazimbi-omgewing 
met verskillende rasse, waaronder die 

Drakensbergers, geboer. In dié kruisras-
boerdery het die Drakensbergers sy hart 
gesteel en het hy besef dit is die ras wat 
die hoekpaal van sy boerdery moet word. 
Hy het hom al meer op Drakensberger-
bulle begin toespits en dit was die sukses-
resep vir sy boerdery.

Later het hul kinders, Willem, Linkie en 
Charlie, ook betrokke geraak by die boer-
dery. Die twee seuns behartig nou elkeen 
sy eie afdeling van die boerdery. Schalla sê 
hoewel hulle voortgaan met die boerdery in 
die Bosveld, het hy besluit om sy veeboer-
dery na die Koster-omgewing te verskuif.  

Waarom Drakensbergers?
Daar is baie redes waarom hy met 
Drakensbergers boer.  “Baie jare se 
ondervinding het my geleer dat die 

Drakensbergers is 
hul sout werd

Drakensberger-koei uitstekende moeder- 
eienskappe het. Daar is weinig kalwings-
probleme in my kudde en die vroulike diere 
het gewoonlik melk in oorvloed. Hierdie ras 
het die vermoë om in die veld na homself 
om te sien. 

“Die Drakensbergers vra min onderhoud 
en aandag. In die somer loop die beeste 
op natuurlike weiding en vir ’n kort 
tyd in die winter, wanneer die weiding 
skaars is, gebruik ek oesreste. ’n Mens kan 
redeneer dat dit die oesreste-opbrengs 
kan verlaag, maar deur daarvan gebruik 
te maak, word die drakrag van die plaas 
baie verhoog omdat ek in die winter my 
weiding kans gee om te rus.” 

Toename in gewildheid
Schalla sê die Drakensbergers is nie baie 
bekend in die Koster-omgewing nie en 
kom nie algemeen voor in die omgewing 
nie, maar verskeie rooivleisprodusente 
het reeds die voordele en winsgewend-
heid van dié ras begin raaksien. Heelwat 
boere in sy omgewing het reeds begin 
om Drakensberger-bulle op die proef te 
stel. Dit is veral die kommersiële boere 
wat die waarde van Drakensberger-bloed 
in hul kuddes raaksien. 

Schalla vertel dat die Drakensberger-ras jare gelede al sy hart gesteel het, omdat dit diere is wat na hulself 
kan omsien en ’n baie rustige geaardheid het.

Schalla en een van sy seuns, Charlie.

Vir meer inligting, skakel Schalla 
of Hermien by 083 310 8303, of 
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