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Tydens enige gesprek oor vleis-
beesboerdery, stoet sowel 
as kommersieel, is een van 
die eerste onderwerpe van 
bespreking sonder uitsonde-

ring rasse en die goeie en slegte punte 
van rasse. Aanhangers van verskillende 
rasse kan mekaar lekker aanvat oor ras-
keuse, soms tong-in-die-kies, maar soms 
ook ernstig. 

Na aanleiding hiervan antwoord dr 
Pierre van Rooyen (PvR) ’n paar vrae 
rondom die kwessie van ras en ras-
egtheid.

SA Stoetteler: Kom ons begin by die 
definisie van ’n plaasdierras. Wat sê 
die wet?

PvR: Die Diereverbeteringswet, 1998 
(Wet 62 van 1998) definieer “ras” as 
volg: ’n Ras is ’n populasie van diere wat 
’n nageslag voortbring wat oor ’n hoë 
graad van genetiese stabiliteit beskik, 
soos blyk uit identifiseerbare eenvormig-
heid in rasstandaarde en -prestasie.

Rasse ontwikkel oor tyd weens 
verskillende redes. Dit kan byvoorbeeld 
as gevolg van natuurlike seleksie weens 
omgewingsbeperkings wees, of seleksie 
deur mense of gemeenskappe weens 
spesifieke behoeftes vir melk, vleis, vesel 
of ’n eienskap soos aanpasbaarheid. 

’n Ras is dus ’n groep diere wat deur 
menslike ingrype uitgesoek, ontwikkel 
en beheer is met gevolglike spesifieke, 
unieke eienskappe ten opsigte van 
vorm, kleur, produksie en funksionele 
doeltreffendheid – almal eienskappe van 
ekonomiese waarde.
Volgens die Diereverbeteringswet is so 
’n groep eenvormige diere slegs ’n “ras” 
indien dit deur die registrateur van diere-
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verbetering as “ras” verklaar en as sulks in 
die Staatskoerant afgekondig is.

SA Stoetteler: Wat is die verskil tus-
sen ’n verklaarde ras en ’n ontwikkel-
de ras, en dan ’n ontwikkelende ras?

PvR: ’n Verklaarde ras is óf ’n bestaande 
verklaarde ras, soos die ou bekende 
Europese rasse wat al vir eeue bestaan, 
óf ’n ras wat volgens wetenskaplik 
gefundeerde teeltbeginsels ontwikkel 
is. Voorbeelde hiervan is die Bonsmara, 
Beefmaster, Dorper en Dormer.

’n Ontwikkelde ras is nie bloot ’n sa-
mevoeging van twee of meer bestaande 
rasse nie. Die resultaat van so ’n same-
voeging is dikwels merkwaardig, maar 
is dan hoofsaaklik weens heterose. En 
ons weet heterose is nie oordraagbaar 
nie. ’n Ontwikkelde ras kan beskou word 
as ’n ras wat oor die tyd ’n wetenskaplik 

gestruktureerde ontwikkelingspad vol-
tooi het en nou volgens die wet aan die 
definisie voldoen.

Wat ontwikkelende rasse betref, is 
die ontwikkeling van ’n ras die produk 
van gestruktureerde insette en deeglike 
beplanning op grond van veekundige 
reëls en beginsels. Dit neem gewoonlik 
vyf tot ses generasies, met ander woorde 
30 tot 40 jaar, van doelgerigte teling en 
seleksie wat op hierdie veekundige reëls 
en beginsels gebaseer is vir ’n ras om te 
ontwikkel. ’n Goeie voorbeeld hiervan is 
die Bonsmara, waar die ontwikkeling oor 
dekades deeglik aangeteken en geboek-
staaf is.

Wanneer ’n genootskap van ’n ontwik-
kelende ras voel die tyd is ryp, kan hulle 
by die registrateur van diereverbetering 
aansoek doen om hulle ontwikkelende 
ras nou as ontwikkelde ras te verklaar. ’n 
Bepaalde veekundige ondersoek word 
dan gedoen en op grond van die uitslag 
word aan die versoek voldoen of nie.

SA Stoetteler: Wat is goeie riglyne 
by die keuse van ’n ras?

PvR: Die grootste bepalende faktor by 
die keuse van ’n ras is die unieke eienskap-
pe, visueel sowel as produksie-eienskappe, 
wat rasse van mekaar onderskei. Dit is juis 
ook hierdie spesifieke unieke eienskappe 
wat rasse van mekaar onderskei, wat die 
rede vir ’n ras se voortbestaan is. As ’n ras 
nie eienskappe van ekonomiese waarde 
het wat werklik vasgeteel is nie, sal die 
relevansie van die ras oor tyd vervaag.

Die enigste manier om unieke raseien-
skappe nie slegs relevant te hou nie, maar 
verder te verbeter, is deur die gestruktu-
reerde evaluering van die eienskappe, 
beplande seleksie daarvoor en om dit 

Die waarde van 
geregistreerde rasegte bulle

’n Ras is ’n populasie 
van diere wat ’n nage-

slag voortbring wat 
oor ’n hoë graad van 
genetiese stabiliteit 

beskik, soos blyk 
uit identifiseerbare 
eenvormigheid in 
rasstandaarde en 

-prestasie.
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binne ’n bepaalde teeltbeleid doelgerig 
toe te pas.

Dit kan egter slegs suksesvol gedoen 
word indien dit binne ’n gestruktureerde 
telersorganisasie met minimum ras-
standaarde en reëls gedoen word wat 
konsekwent toegepas word.

SA Stoetteler: Dit bring ons by die 
kwessie van telersgenootskappe. Hoe 
kom ’n telersgenootskap tot stand?

PvR: Riglyne vir telersgenootskappe 
word deur die Diereverbeteringswet bepaal, 
en daarvolgens is ’n telersgenootskap wet-
tig gestig as:
•	 Daar sewe telers van ’n verklaarde 

ras is.
•	 Daar nie reeds ’n telersgenootskap vir 

daardie ras bestaan nie.
•	 Daar ’n grondwet is wat gedissipli-

neerde bestuur van die genootskap 
bepaal.

•	 Daar ’n stel minimum rasstandaarde 
is wat aan aanvaarde biologiese en 
ander norme voldoen wat genetiese 
verbetering ten doel het.

•	 ’n Registrerende owerheid deur die 
telersgenootskap gekontrakteer is 
vir die aantekening van eienaarskap, 
geboortes, ouerskappe en die bou 
van stambome, en wat ouerskap-
verifikasie en produksiemeting en 
-evaluering aanmoedig.

SA Stoetteler: Hoe raak hierdie 
noodsaaklike reguleringsmeganismes 
die veeboer in die praktyk? 

PvR: Die belangrikheid van ’n teelbul 
in enige kudde, stoet sowel as kommer-
sieel, kan nie oorbeklemtoon word nie. 

Dis waar dat die koei of ooi 50% van 
haar kalf of lam se genetika bydra. Maar 
die bul dra 50% by tot al sy nageslag se 
genetika. Die keuse van jou bul of ram 
is dus ’n reuse verantwoordelikheid wat 
betekenisvolle ekonomiese gevolge 
het. 

Daarom moet die veeboer alle 
moontlike hulpmiddels gebruik om 
’n goeie besluit oor die keuse van 
bulle of ramme te neem. Jy kan dit 
doodgewoon nie bekostig om te raai 
en twyfelagtige besluite te neem nie. 
Sonder toepaslike inligting is die besluit 
juis dit – twyfelagtig.

Weens kostedruk in die boerdery 
kan die versoeking egter groot wees 
om ongeregistreerde bulle of ramme 
te koop. Die motivering hiervoor is 
gewoonlik dat dit goedkoper is, of 
dat die betrokke dier dan so mooi 
vertoon, of dat hy aangepas en gehard 
is. So ’n keuse kan ernstige nadelige 
gevolge inhou. Die feit is dat jy maar 
net op sigwaarde koop, met dalk ’n 
paar gewigte van die bul self wat slegs 
op sy eie prestasie dui. Jy het geen 
teelwaardes wat ook die betrokke dier 
se bloedverwante se prestasie in ag 
neem nie.

SA Stoetteler: Waar pas kruisras-
bulle in die prentjie in?

PvR: Dit pas glad nie. Die meriete van 
kruiskoeie, daardie formidabele F1-koeie, 
is welbekend en hulle kan tot 13% swaar-
der speenkalwers produseer. Daarteenoor 
lewer kruisrasbulle geen bewese bydrae 
tot verhoogde speengewig in kommersi-
ele kuddes nie. 

Kruisrasbulle word ook nie bloot-

gestel aan wetenskaplik gefundeerde 
diereverbeteringstelsels waaraan 
stoettelers deelneem nie, of aan ’n 
onafhanklike, geïntegreerde registrasie- en 
produksie-aantekeningstelsel nie. 

By die goeie keuse van ’n bul het jy 
BLUP-teelwaardes nodig, wat jy nie by 
kruisrasbulle gaan kry nie. Dit is bykans 
onmoontlik om blywende genetiese 
vordering in jou kudde te verkry sonder 
die hulp van stamboominligting wat met 
produksie-inligting geïntegreer is. Sonder 
hierdie inligting raai jy en dobbel jy eintlik. 
Dit is doodgewoon nie goed genoeg in 
vandag se ekonomiese toestande nie.

SA Stoetteler: Gepraat van stambome. 
Daar is baie kritiek dat stambome nie 
die alfa en omega is nie, en ook dat dit 
by stoetteling bloot oor die syfers gaan.

PvR: Dit is waar. Stambome alleen het 
nie veel waarde nie. Maar dit is nie waar 
dat stoettelers net na syfers kyk nie. Ons 
almal onthou nog hoe diere in die verlede 
opgehemel is en die gespot oor hoe ’n 
spesifieke dier se stamboom tot in Noag 
se ark terugstrek. Dit op sigself is van min 
waarde. Die optimale situasie, en dit is 
wat stoettelers in werklikheid doen, is om 
stambome en produksie-inligting saam 
met visuele evaluering te gebruik. 

Geregistreerde diere waarvan die 
prestasie gemeet is, het ’n hele argief 
vol inligting agter hulle. Daar is nie meer 
raaiwerk oor so ’n dier nodig nie. Sy 
eienskappe is gemeet, daarom wéét jy 
hy is meerderwaardig. Dit, gekombineer 
met visuele eienskappe vir funksionele 
doeltreffendheid deur ’n geoefende oog, 
haal die raaiwerk uit teling uit en lei tot 
presisieboerdery in die veebedryf.
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2015 teeltsimposium 
‘n reuse sukses

Die SA Stamboek Elite 2015-program is 
op 29 April afgesluit met die Voermol 
SA Stamboek Elite 2015 Teeltsimposium. 
Uitstekende sprekers het boere en land-
bouvennote toegelig oor relevante temas.

Prof Dorian Garrick van Iowa State 
Universiteit in Amerika was die hoofspre-
ker. Sy tema het gehandel oor die toege-
voegde voordele van diere-aantekening en 
genomika.

Ander temas wat tydens die simposium 
hanteer is, was:
•	 Die praktiese waarde van genomika 

vir die groter veebedryf deur prof Esté 
van Marle-Köster van die Universiteit 
van Pretoria.

•	 Die aanwending van aangetekende 
data ter bevordering van optimale 
bestuurspraktyke soos dieregesond-
heid deur drs Danie Odendaal en Faffa 
Malan.

Professionele aanbiedings asook groeps-
en paneelbesprekings het verseker dat 
elke simposiumganger die maksimum 
praktiese antwoorde en kennis uit die ses-
sies geput het.  

Die sprekers tydens die Voermol SA Stamboek Elite Teeltsimposium was prof Dorian Garrick van die Iowa 
State University in die VSA, prof Esté van Marle-Köster van die Universiteit van Pretoria en twee bekende 
veeartse, drs Danie Odendaal en Faffa Malan. Uitstekende inligting is gedeel oor die praktiese voordele 
van diere-aantekening en genomika, die stand van toepassing van genomika in die Suid-Afrikaanse 
veeteeltbedryf en die toepassing van aangetekende data in dieregesondheidsbestuur. Van links is dr 
Odendaal, prof Garrick, CT du Plessis van Voermol, dr Malan, Willem Kleyn van MSD, prof Van Marle-
Köster en dr Pierre van Rooyen, hoofbestuurder van SA Stamboek.

“Die krimpende winsmarges in Suid-
Afrikaanse melkkuddes kan waarskynlik 
toegeskryf word aan die afwesigheid 
van duidelik gedefinieerde en toepaslike 
teeldoelwitte wat gebaseer is op plaaslike 
ekonomiese- en omgewingstoestande en 
die heersende vergoedingstrukture in die 
plaaslike melkbedryf.”

Duidelike teeldoelwitte is nodig
Dit was die mening van prof Garrick tydens 
die SA Stamboek Suiwel BLUP Genomika-
werkswinkel wat gehou is na afloop van 
die teeltsimposium. Hy was van mening 
dat melkbeestelers en melkprodusente 
oor die algemeen ‘n fout maak deur van 
die gewilde ingevoerde semen uit ander 
lande soos die VSA, Kanada, Australië en 
Nieu-Seeland gebruik te maak om hul 
vervangingsverse te teel.

“Ongeag die genetiese meriete van 
hierdie bulle,” het hy gesê, “word die teel-
waardes van hierdie bulle nie op ‘n Suid-
Afrikaanse skaal beraam nie en is die eko-
nomiese gewigte wat vir die saamgestelde 
seleksie-indekse (soos die TPI en ander) 
van hierdie bulle gebruik word, gebaseer 
op die ekonomiese en omgewingsfaktore 

wat van toepassing is in die lande van 
herkoms van daardie bulle. Dit is gevolglik 
nie direk van toepassing op melkbeeste en 
produksiestelsels in hierdie land nie.”  

Pak die bul by die horings
Daar mag baie geskikte teelbulle vir Suid-
Afrikaanse omstandighede in elkeen van 
daardie lande wees, maar sulke bulle ver-  
skyn nie noodwendig op die betrokke 
lande se “toplyste” vir KI-bulle nie, omdat 
hulle seleksie-indekse nie noodwendig vol-
doen aan die vereistes van daardie lande 
se onderskeie bedrywe nie. Gevolglik is die 
semen van sulke bulle nie geredelik beskik-
baar nie.

“Melkbeestelersgenootskappe behoort 
in samewerking met die breë suiwelbedryf 
die spreekwoordelike bul by die horings 
te pak en toepaslike teeltdoelwitte vir 
die plaaslike melkbedryf te formuleer en 
dit dan om te skakel na sinvolle seleksie-
maatstawwe wat sal meebring dat daar 
vervangingsverse geteel word wat meer 
winsgewend onder plaaslike produksie-
omstandighede sal produseer.” 

In hierdie verband het prof Garrick die 
voorbeeld van die Ierse melkbedryf aange-
haal, waar die bedryf hulself ŉ aantal jare 
gelede in ‘n soortgelyke posisie bevind het 
(dalende en lae winsgewende melkpro-
duksie), maar waar hulle die situasie baie 
suksesvol omgekeer het deur hul seleksie-
doelwitte en ekonomiese gewigte aan te 
pas deur die betrokke maatstawwe uit hul 
eie bedryf en omstandighede af te lei.

Prof Garrick was baie verbaas oor die 
relatiewe lae impak van Suid-Afrikaans-
geteelde suiwelrasbulle in die plaaslike 
melkbedryf. “Dit is ondenkbaar dat daar 
nie voortreflike teelbulle uit die mees 
winsgewende koeie se nageslag geïdenti-
fiseer en gebruik word nie – dit is tog die 
basis van doelgerigte teeltverbetering.”

Praktiese waarde van genomika
Prof Esté van Marle-Köster het by prof 
Garrick aangesluit om die moontlike 
praktiese waarde van genomika vir die 
Suid-Afrikaanse veebedryf te bespreek. 
Prof Van Marle-Köster het beklemtoon 
dat die gebruik van genomika in seleksie 
noodsaaklik is as ons goeie vordering wil 
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maak. “Genomiese seleksie is ‘n langtermyn 
belegging vir hoë akkuraatheid en doeltref-
fendheid in seleksie. Ons het dit dalk nie 
vir oorlewing in die bedryf nodig nie, maar 
ons behoort na baie meer as net blote oor-
lewing te mik,” het sy beklemtoon.

In haar aanbieding het prof van 
Marle-Köster ook verwys na vordering in 
genomiese navorsing en inligting verskaf 
rondom die genoemiese volgordebepaling 
wat reeds by die onderskeie tipes plaasdie-
re gedoen is (Tabel 1). Sy het ook verwys na 
die gevare van genetiese defekte en telers 
gemaan om eerder diagnostiese toetse te 
laat doen ten einde die voortbestaan van 
‘n geneties gesonde kudde te verseker.

Die simposium is afgesluit met bekende 
veeartse drs Danie Odendaal en Faffa 
Malan wat die gehoor toegespreek het oor 
die noodsaaklikheid van siekterapporte-
ring. “Ons grootste bedreiging is nie swak 
genetika nie, maar ‘n hoë voorkoms van 
siektes,” het hulle gewaarsku. “Dit is nood-
saaklik dat die voorkoms van siektes aan 
jou veearts gerapporteer word, so kan jy ‘n 
siekteoorsig- en geskiedenis vir jou plaas 
opbou. Verskeie siektes kon al deur goeie 

rapporteringstelsels geëlimineer word,” het 
dr Odendaal beklemtoon. 

Hy het veral gefokus op die vin-
nige ontwikkeling van siektes wat groot 
ekonomiese verliese kan meebring en 
produsente aangemoedig om aan die 
rapporteringstelsel deel te neem via hulle 
veeartse. Hy het egter ook daarop gewys 
dat voorkoming altyd beter as genesing 
of noodbehandeling is en dat ‘n inentings-
program dus altyd die eerste linie van 

verdediging is.
Dr Malan het hierdie siening ondersteun 

en veral gefokus op brusellose – die ontwik-
keling, simptome in mens en dier, asook 
behandeling en voorkoming daarvan. 
“Krisisbestuur is te laat,” het hy gesê en ook 
die belangrikheid van ‘n gestruktureerde in-
entingsprogram beklemtoon. Siektes soos 
knopvelsiekte, trigomonose en rooiwater 
kom gereeld voor, maar kan almal deur 
middel van inenting voorkom word.

Tabel 1: Genomiese volgordebepaling by plaasdiere.

SB
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Die Standard Bank SA Stamboek Elite-prysuitdelingsdinee is op 28 April vanjaar in Bloem-
fontein aangebied. Uitblinkers in die stoetveebedryf is by hierdie geleentheid vereer. Die 
dinee is een van die hoogtepunte in die Suid-Afrikaanse veeteeltbedryf en is die afsluiting 
van ’n reeks Elite-kompetisies wat op diere-aantekening en produksie gefokus is. Die vol-
gende toekennings is tydens die geleentheid gemaak:

Van die ontvangers van 
Landbouweekblad se Elite-platinum-
koeitoekennings. Voor van links is 
John Miller (South Devon), Dave 
Mullins en Gordon Gilfillan (Tuli), 
Angelique du Preez (Boran), Daleen 
Bester (Braunvieh), Helmien Haddad 
(Bonsmara) en Pieter Visagie 
(Bonsmara van Namibië). Agter van 
links is Piet Louwrens (Angus), Johan 
Malan (Santa Gertrudis en Limousin), 
adv Gielie Nieuwoudt (Pinzgauer), 
Chris Burgess (hoofredakteur, 
Landbouweekblad), Kerneels Janse 
van Rensburg (Beefmaster), Michiel 
van Niekerk (Nguni), Willem Botha 
(Afrisim, namens Jan Hattingh), 
Hans Bester (Braunvieh), Freddie 
Wasserfall (Charolais), dr Pierre Van 
Rooyen (SA Stamboek) en Edward 
Clark (Hereford).

Landbouweekblad SA Stamboek Elite 2015 Platinumkoei-toekennings
•	 Angus: Louwrens PA (Pty) Ltd van Kokstad.
•	 Afrikaner: PA Cronjé van Theunissen.
•	 Afrisim: JDH Hattingh van Delareyville.
•	 Braunvieh: JJ Bester en Dogters, Sussiesdeel by Vrede.
•	 Beefmaster: CA Jansen van Rensburg van Ermelo.
•	 Bonsmara: Hartebeestloop-stoet van Windhoek in Namibië.
•	 Bonsmara: Frans van den Berg Trust van Reivilo.
•	 Boran: Collet Farming CC van Bethulie.
•	 Charolais: SF Wasserfall van Otjiwa Boerdery, Dewetsdorp.
•	 Drakensberger: EM Schröeder van Dundee.
•	 Hereford: Russel Clark van Dordrecht.
•	 Hugenoot: LA Nel van Doornsloot, Vaalwater.
•	 Nguni: Gana Nguni Stoet van M van Niekerk van Bloemfontein.
•	 Pinzgauer: Adv GP Niewoudt van Petrusburg.
•	 South Devon: JF Miller van Cathcart.
•	 Sussex: Rhys Evans Group (Pty) Ltd van Viljoenskroon.
•	 Tuli: Gordon Gilfillian en Dave Mullins van die Glen Heath Tuli-stoet, 

Middelburg.

(Foto met vergunning van Landbouweekblad)
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Finaliste in die Vleissentraal 
SA Stamboek Elite 2015 
Bulgroeitoetsklas
•	 Rooi Angus: Seymour en 

Charmaine Currie van Joyces 
Dairy Farm (Pty) Ltd in Constantia.

•	 Swart Angus: Hardus Otto van 
Coligny.

•	 Braunvieh: Gawie en Willem 
Naudé van Eduan Braunvieh-
stoet, Barkly-Oos.

•	 Drakensberger: GW Roux, 
Rouvus-stoet, Petrusburg.

•	 Hereford: Gerhard en Verna 
Botha van Elliot.

•	 Limousin: John en Tracey 
Devonport van Devlan Limousins, 
Houghton.

•	 Pinz2yl: Paul en Sue Bester van 
Bertie van Zyl (Pty) Ltd, Mooketsi.

•	 Romagnola: Willem en Luzahn 
Wagener van Toorberg Boerdery.

•	 Santa Gertrudis: Pip en Elaine 
Hobson van Ladybrand.

•	 Senepol: Chris en Madeleine Nel 
van die Eversar-stoet.

•	 Shorthorn: Neil en Christa Dry 
van Magaliesburg.

•	 Simbra: Hannes Swanepoel van 
Senekal.

•	 Simmentaler: Willem en Erika 
Botha van Senekal.

•	 South Devon: John Miller van 
Cathcart.

•	 Sussex: Nico en Trudie Bouwer 
van Delareyville.

Hierdie bul uit die Mathomo PinZ²yl-stoet van Paul Bester is as die wenner in die Vleissentraal 
SA Stamboek-prestasiegroeiklas aangewys. Op die foto is die hanteerder, Lucky Dinda, en 
Paul Bester saam met die bul.
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Paul Bester is weer as die wenner van Vleissentraal en SA Stamboek se Elite-
bulgroeitoetsklas in Bloemfontein aangewys is. Hy het die toekenning twee keer 
vantevore in Bloemfontein met ’n Pinzgauer-bul verower. Voor van links is Anton 
Vos, besturende direkteur van Vleissentraal by die finaliste in die kompetisie, 
John Miller (South Devon), Christo Swanepoel (Simbra), Paul Bester (PinZ²yl), 
Seymour Currie (Rooi Angus), Gawie Naudé (Braunvieh) en dr. Pierre van Rooyen 
(SA Stamboek). Agter van links is Marinda van der Merwe (Vleissentraal), Neil 
Dry (Shorthorn), Johan Malan (namens Pip Hobson se Santa Gertrudis), Willem 
Botha (Simmentaler), Hannes Swanepoel (Simbra), Luzhan en Willem Wagener 
(Romagnola), Gawie Roux (Drakensberger), Verna en Gerhard Botha (Hereford), 
Anneri Otto (swart Angus), Willem Naudé (Braunvieh) en Nico Bouwer (Sussex).

 (Foto met vergunning van Landbouweekblad)



14



Anton Vos, besturende direkteur van 
Vleissentraal (heel links agter), en dr Pierre van 
Rooyen, hoofbestuurder van SA Stamboek 
(heel regs agter), saam met die wenners in 
die onderskeie afdelings van Vleissentraal SA 
Stamboek se stoetkudde van die jaar. Agter van 
links is Dries Wiese van die Kasteel Saalperd-
stoet, perde-stoetkudde van die jaar, Neil Dry 
van die Niemen Pig Stud, vark-stoetkudde van 
die jaar, Gerhard van Rensburg van Blenheim 
Jerseys, melkbees-stoetkudde van die jaar, 
en Edward Clark van Russel Clark Herefords, 
vleisbees-stoetkudde van die jaar. Voor is 
Myalan Wiese, Dries se vrou, Sumari du Plooy 
namens Malcolm Keeley van Sable Ranch, 
wildkudde van die jaar, en Dora Collet namens 
Clynton Collet van Collet Farming, kleinvee-
stoetkudde van die jaar. Die kompetisie is 
vanjaar uitgebrei om ook wild in te sluit.

Farmer’s Weekly mentor-teler van die jaar 
Duncan Serapelwane van die Moalosie 
Bonsmara-stoet is as die Farmer’s Weekly SA 
Stamboek mentorteler van die jaar aangewys. 
Hier is Duncan (middel) saam met Annelie 
Coleman van Farmer’s Weekly en dr Pierre van 
Rooyen, hoofbestuurder van SA Stamboek.

Vleissentraal SA Stamboek Elite 
stoetteler van die jaar
•	 Vleisbeesstoetkudde van 

die jaar: Herefords, Russel 
Clark, Dordrecht.

•	 Suiwelstoetkudde van die 
jaar: Jerseys, Gerhard van 
Rensburg van Blenheim, 
Colchester, 

         Oos-Kaap.
•	 Kleinveestoetkudde van 

die jaar: Meatmaster, 
Clynton Collet van Collet 
Farming CC, Bethulie.

•	 Perdestoetkudde van die 
jaar: Kasteel Saalperdstoet 
van Dries Wiese, Loxton.

•	 Varkstoetkudde van die 
jaar: Niemen Pigs van Neil 
Dry, Magaliesburg.

•	 Wildkudde van die jaar: 
Sable Ranch van Malcolm 
Keeley, Brits.

Spesiale vermelding van besondere prestasies
•	 Clynton Collet is aangewys as wenner van die kleinveestoetkudde van die 

jaar en het ook ’n platinumkoei-toekenning vir sy Borankoei ontvang.
•	 Russel Clark is as wenner van die vleisbeesstoetkudde van die jaar aan-

gewys met sy twee kuddes (Herefords en Tuli’s) onder die top vyf in die 
kategorie. Die Hereford-kudde het die kategorie gewen. Hy het ook ’n 
platinumkoei-toekenning vir sy Herefordkoei ontvang.

•	 Helmien Haddad van die Frans van den Berg Trust se Bonsmara-koei is 
aangewys as een van die Landbouweekblad SA Stamboek Elite 2015 Plati-
numkoeie. Dié kudde was ook een van die finaliste in die Vleissentraal SA 
Stamboek Elite 2015 Vleisbeesstoetkudde van die jaar.
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SA Stamboek wil graag die volgende 
borge opreg bedank vir hulle getroue 
ondersteuning van die Stamboek Elite 
2015-program:
•	 Standard Bank vir die naamborg 

van ons Elite 2015-galadinee.
•	 Vleissentraal vir die borg van die 

bulgroeitoetsklas, asook die stoet-
kudde-van-die-jaar-toekennings 
vir vleisbeeste, suiwelbeeste, 
varke, perde, wild en kleinvee.

•	 MSD Animal Health as mede-
borg van die teeltsimposium.

•	 Voermol vir die naamborg van 
ons Elite 2015 teeltsimposium.

•	 Bloemskou as medeborg van die 
Vleissentraal SA Stamboek Elite 
2015 Bulgroeitoetsklas.

•	 Landbouweekblad vir die borg 
van die Elite 2015 platimumkoei-
toekennings, asook mediabloot-
stelling vir die Elite 2015-program.

•	 Unistel vir die borg van die Elite 
2015 ontwikkelende stoetteler 
van die jaar en finansiering vir die 
koop van verse vir die wenner.

•	 Farmer’s Weekly vir die borg van 
die mentorteler van die jaar, ‘n 
vakansie vir twee ter waarde van 
R22 000 asook mediablootstelling 
vir die Elite 2015-program.

•	 Veeplaas vir die borg van die Elite 
2015 platinumbultoekenning, 
asook mediablootstelling vir die 
Elite 2015-program.

•	 Meadow, Deltamune en DeLaval as 
hoofborge van ons SA Stamboek 
suiwelboer van die jaar streeks-
kampioenskappe.

•	 Deltamune en DeLaval vir addi-
sionele pryse vir die Vleissentraal 
SA Stamboek Elite 2015 suiwel-
kudde van die jaar. 

•	 De Heus vir die borg van ‘n ad-
disionele prys vir die Vleissentraal 
SA Stamboek Elite 2015 vleisbees-
kudde van die jaar.

Unistel ontwikkelende stoetteler van die jaar
Katlego Ramfate van die Katlego Angus-stoet by Motholung is as die Unistel SA Stamboek 
ontwikkelende boer van die jaar aangewys. Van links is Annesca Joubert van Unistel, Katlego Ramfate 
en dr Pierre van Rooyen, hoofbestuurder van SA Stamboek.

Veeplaas SA Stamboek Elite 2015 Platinumbul-toekenning
’n Angus-bul van Mathys Ernst van Bona Bona naby Klerksdorp is as die Veeplaas SA Stamboek 
Elite Platinumbul aangewys. Van links is Richardt Venter, verkoops- en bemarkingsbestuurder van 
Plaas Publishing, uitgewer van Veeplaas, Mathys Ernst en Herman Labuschagne, bestuurder van 
datadienste by SA Stamboek.
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