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As jy ’n gemengde boerdery van 
skape, beeste en saaiery sonder 
enige arbeid wil bestuur, moet 
jy sorg dat jy ’n paar hulpmiddels 
in plek het. Anders gaan jou dae 
maar lank wees.

Ben du Plessis, president van die Merino 
Landskaap Telersgenootskap, boer die 
afgelope 17 jaar alleen op Saaiplaas en 
Verdeeld, sowat 20km vanaf Koppies 
in die Noord-Vrystaat. Behalwe vir sy 
Merino Landskaapstoet, het hy ook ’n 
Afrikaner-beeskudde en saai hy mielies vir 
wintervoer vir die vee. 

Sy pa, Dirk, woon op Verdeeld en het 
’n groot rol gespeel in die aanpassing van 
implemente en masjiene om die boerdery te 
vergemaklik.

“Omdat ons ons lammers self afrond, is 
die voerdery ’n belangrike funksie. Ons het 
aanpassings gemaak sodat dit so glad as 
moontlik geskied. Die mielies word in die 
wa gestroop en dan met ’n awegaar in ’n 
hamermeule geplaas wat op die mengwa 
gemonteer is. Ná die mengproses word die 
voer weer met ’n awegaar direk in die self-
voerders geplaas.”

Pa se hônne
Afgesien van meganisering maak hy ook op 
skaaphonde staat. “Ek kan doodgewoon nie 
meer sonder ’n skaaphond nie. Dit het al 
gebeur dat ek skade kry en ’n hond verloor, 

maar dan het ek dadelik weer gery om ’n 
nuwe een te gaan koop.”

Hy plaas sy ooie met lammers en speen-
lammers elke aand in die kraal, wat beteken 
dat die honde daagliks moet werk. Verder 
het hy hulle ook nodig met entings en do-
sering, en ook om die skape daagliks te tel. 

“Die Landskaap se maklike hantering 
word na my mening onderskat. As hulle weet 
wat jy van hulle verwag, sal hulle geredelik 
daaraan gehoor gee. In ’n stelsel soos myne 
is dit goud werd.” 

Meer oor die Landskaap
Die Merino Landskaap is ’n dubbeldoelras 
van Duitse afkoms. Dit het ’n groot raam en 
goeie wolbedekking. Omdat dit ’n suiwer wit-
wolras is, is dit ’n ideale kandidaat vir kruiste-
ling met ander witwolrasse soos die Merino, 
Dohne en selfs Vleismerino. Dis wel waar dat 
jou mikrons in so ’n kruisteelprogram sal op-
gaan, sê Ben, want die Merino Landskaap het 
sterk wol (die rasgemiddeld is so tussen 23 
en 26 mikron), maar die karakter van die wol 
word nie beïnvloed nie.

“ ’n Ander rede waarom hy so ’n ideale 
kruisteelras is, is sy vetverspreiding. Baie 
skaaprasse, veral die Engelse vleisrasse, is 
geneig om oorvet te raak voor die karkas ’n 
bevredigende gewig bereik het. Die Land-
skaap het daarenteen ’n lang groeikurwe 
met ’n lae vetverspreiding. Ek het onlangs 
weer ’n groep lammers bemark wat 45kg uit-
geslag het en steeds as A3 gegradeer is.

“Ons kry klagtes dat ons skape te groot 

is, maar dit los ons op deur doodgewoon die 
lammers gouer te bemark. Die feit dat lam-
mers te gou te veel vet aansit is ’n baie gro-
ter probleem, en daar bied die Landskaap ’n 
oplossing.”

In Duitsland is die ras as ekstensiewe 
skaap ontwikkel, juis om swak en moeilik-
bereikbare veld ekonomies te benut. In Suid-
Afrika kom daardie ekstensiewe eienskappe 
baie goed tot uiting deurdat die skaap ’n nie-
selektiewe vreter is en sy gehardheid hom ’n 
maklike skaap maak om mee te boer.

Produksiesyfers
Ben speen sy lammers op 100 dae en dan 
word hulle aan ’n 60-dae lange Fase D-toets 
onderwerp. “Ek glo nie in vroeg speen nie, en 
paar die ooie met suiplammers van onge-
veer twee maande met baie goeie resultate.”

Die top diere uit die Fase D-toets word 
uitgesoek en die res geslag. Die gemiddelde 
uitslaggewig op vyf tot vyf-en-’n-half maan-
de is 29,4kg. Die gemiddelde daaglikse toe-
name (GDT) gedurende sy jongste toets was 
400g per dag.

“Toe ek in 1991 met Fase D-toetsing be-
gin het, was ons GDT 350g. Dis maar eers 
sedert 2001 dat ek aktief vir voeromset en 
groei begin selekteer het. Tans is my gemid-
deld, oor al die lammers bereken, net so oor 
die 400g.”

Hoewel sy boerderystelsel seker as se-
mi-intensief bestempel kan word, glo Ben 
dat hy in die eerste plek op natuurlike veld 
boer. Die ooie loop in die somer op die veld 

As Ben die ooie roep, kom hulle onmiddellik 
aangedraf. Hierdie trop is in die winter op ’n 
stoppelland afgeneem.

Eenman-boerdery verg die 
regte benadering

Deur Izak Hofmeyr
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en in die winter op oesreste. Hy gebruik ook 
weimielies met goeie resultate.

Sy drie lamseisoene in twee jaar beteken 
dat hy in Maart,  Junie en weer in Oktober 
ooie het wat lam. “Ek is nie sterk daarop 
ingestel dat die ooie op twee maande hul 
lammers speen sodat hulle weer gedek 
kan word nie. Ek wil eerstens hê dat elke 
ooi elke jaar sal lam, maar omdat die ras so 
vrugbaar is, is ons gemiddelde tussenlam-
periode oor die hele kudde net so by die 
300 dae. Hoewel daar dus ooie is wat elke 
agt maande lam, is die gemiddeld eerder 
elke tien maande.” 

Voerkraal-afronding
Die grootste waardetoevoeging, verduidelik 
hy, vind op die gespeende lammers plaas. 
Daarom rond hy self sy lammers af. 

“ ’n Mens kan wins maak as jy jou 
lammers op speen verkoop, maar omdat 
die ras so goed groei, lê die eintlike 
winspotensiaal in die groei ná speen. As ek 
speen, weeg die lammers ongeveer 30kg. 
Dan voer ek die lammers vir 60 dae op ’n 
volvoerrantsoen wat ek met ons eie mielies 
meng. Die lammers loop in groepe van 50 

per selfvoerder sodat die kompetisie nie te 
groot is nie.”

Die lammers word elke 14 dae geweeg 
en bemark as hulle ten minste 50kg weeg. 
Die gemiddelde uitslagpersentasie is net 
oor die 53%. Die rede hiervoor, reken Ben, 
is juis die goeie bouvorm en kapasiteit van 
die Landskaap, met sy goeie lengte, breedte 
en diepte van lyf.

“Teen die huidige voerkoste spandeer 
ons ongeveer R300 per lam vir 60 dae in 
die voerkraal en gebruik ons ongeveer 75kg 
voer. Die ideaal is dat die lam nou verkoop 
word, maar as die pryse nie reg is nie, kan 
ek met groot vertroue die lam verder voer 
sonder dat hy te veel vet sal aansit. Vir ons 
is dit ’n geweldige voordeel, want ons kan 
ons bemarkingstrategie volgens prysskom-
melings aanpas om die beste pryse te rea-
liseer. Dis die kombinasie van die goeie GDT 
en voeromset, tesame met sy vetversprei-
ding, wat maak dat die Landskaap besonder 
winsgewend gevoer kan word.”  

Lamtyd is oestyd
“Ons lampersentasies hang grootliks van 
die seisoen af, maar ons langtermyn syfer 

is ongeveer 135% per seisoen. Met verliese 
van rondom 8% is ons speenpersentasie 
dus ongeveer 127%. Ons kry verliese weens 
ongediertes, en dan is daar natuurlik enkele 
gevalle van verliese weens siekte.

“Grootuier-ooie loop apart en soos hul-
le lam word hulle in groepe geplaas – die 
meerlinge-ooie in groepe van so tien tot 15, 
en die eenling-ooie in groepe van 40 tot 50. 
As die lammers sterk genoeg is, word die 
groepe groter gemaak en veld toe gestuur.” 

Een van die redes waarom hy van ’n lam-
hokkiestelsel af wegskram, is juis die arbeid 
wat dit vereis. Hy glo daaraan dat die natuur 
vir homself sorg. Hy meen die Landskaap se 
moedereienskappe is van so ’n aard dat hy 
nie nodig het om ’n lamhokstelsel te imple-
menteer nie. 

“Landskape is uitstekende moeders en 
besonder aggressief teenoor ongediertes. Dit 
het beslis ’n invloed op die hoeveelheid lam-
mers wat ek aan ongediertes verloor.”

Tot so vier jaar gelede, vertel hy, was dief-
stal ’n groot probleem, maar dié probleem het 
grootliks verdwyn sedert hy Celmax-halsban-
de gebruik wat hom in kennis stel as daar on-
gewone aktiwiteit by die skape is.  

Ben du Plessis is ’n raakvat-boer. Die Merino Landskaap is bekend vir uitstekende moedereienskappe.

SB

’n Troppie Landskaapramme.
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Fokus op wat jy die beste doen 
en los die res vir die ander kun-
diges. Dit is die wenresep van 
Thaba Tholo, ’n bekende wild-
plaas naby Thabazimbi in Lim-

popo. Aan die stuur van sake is Rubin Els, 
wat nou reeds 22 jaar by die onderneming 
betrokke is.

Thaba Tholo, wat beteken “Berg van die 
koedoes”, was sedert 2009 telkens in die 
nuus met die rekordpryse wat hy vir veral 
sy buffels behaal het. Van R3,4 miljoen in 
2009 tot R9 miljoen en R18 miljoen in die 
daaropvolgende jare. Hul 2013 rekord het 
egter die bedryf na sy asem laat snak toe 
’n bod van R40 miljoen op die buffelbul 
Mystery toegeslaan is! Asof dit nie genoeg 
is nie, het hulle ook vanjaar ’n swartwit-
pensbul vir R11,2 miljoen verkoop.

Uitstekende gehalte
Dis egter nie die hoë pryse wat Rubin op-
gewonde maak nie. Natuurlik is dit lekker, 
sê hy, maar wat hom baie meer bevredi-
ging gee is die feit dat die diere wat hulle 
in die mark sit deur die bank uitstekende 
verteenwoordigers van hul spesies is – 
lewenskragtig en gesond met uitstekende 
teelrekords. 

Dit, beklemtoon hy, is waarvoor Thaba 
Tholo staan: uitstekende gehalte. Die on-
derneming bestaan uit 37 000 hektaar 
grond, waarvan ’n deel gebruik word om 
voer onder spilpunt te produseer. 

“Thaba Tholo se eienaars wou oor-
spronklik ’n natuur-erfenisgebied skep wat 
vir homself kan betaal. Die plaas moes uit 
die staanspoor op ’n baie klein begro-
ting funksioneer, en die vestiging van die 
verskillende wildspesies moes by daardie 
klein begroting inpas. Die enigste oplos-
sing was om klein teelgroepies van die 
verskillende spesies in te koop en hulle 
dan onder intensiewe omstandighede te 
laat vermeerder en stelselmatig in die 
veld vry te laat.”

Rubin was aan die hoof van hierdie 
teelprojek. In die proses het hulle uiters 
waardevolle ondervinding opgedoen wat 
die grondslag gelê het vir die teelprojekte 
waarmee hulle vandag besig is.

Van kampe na vryloop
“Die teelkampies was destyds maar ’n 
halwe hektaar groot, en almal het ons 
gewaarsku dat dit nie gedoen kan word 
nie. Hulle het verwys na ‘Rubin se tennis-
bane’, maar ons het bewys dat jy nie net 
skaars spesies in sulke klein kampies kan 
teel nie, maar dat jy hulle op die ou end 
ook kan vrylaat om vir hulself te sorg. Om 
die waarheid te sê, ons totale vrylopende 
bevolking van buffels, swartwitpense en 
bastergemsbokke is op grond van hierdie 
intensiewe teelprojek gevestig.

“Ons glo vrylopende roofdiere (waaron-
der leeus, bruin hiënas, luiperds en jaglui-
perds) is deel van ’n gebalanseerde ekolo-
giese stelsel en die diere wat ons teel moet 
geharde diere wees. Soos enige ander deel 
van die ekologie in balans moet wees, het 
ons egter stappe geneem om die leeus se 
slaankrag te beperk. Ons het dus net drie 
leeus, ’n gevasektomiseerde mannetjie en 
twee wyfies. Daarmee saam het ons spe-
sifieke bufferspesies soos rooibokke, vlak-
varke en blouwildebeeste wat die primêre 
teikens van die roofdiere is. Ons kan goed 
monitor hoe suksesvol hulle is deur te let 
op die hoeveelheid karkasse wat maande-
liks in die veld waargeneem word.”

Die hooffunksie van die roofdiere bly 
egter om die swak en siek diere te ver-
wyder, verduidelik Rubin. Veral gedurende 
laat Augustus, September en Oktober, voor 

die lentereëns, wanneer weiding skaars is, 
sukkel die ou diere om te oorleef. 

Die boerdery
Die boerdery is in vyf afdelings onder-
verdeel, met 103 mense in diens. Elke 
afdeling het sy eie bekwame bestuurder, 
personeel en begroting. Die afdelings is 
ontbossing en habitatbestuur; sekuriteit, 
wat die veldwagterskorps insluit; onder-
houd en infrastruktuur; landbou, wat die 
store vol voer moet hou (hulle produseer 
ongeveer 45 000 bale lusern en 32 000 
bale gras per jaar); en intensiewe teling.

“Biologiese sekuriteit is vir ons uiters 
belangrik. Reeds met die beplanning van 
die plaas 24 jaar gelede het die destydse 
besturende direkteur, Tilman Ludin, die 
waarde daarvan ingesien en ’n dubbele 
heining gespan – eers ’n gewone wildwe-
rende heining en dan ’n geëlektrifiseerde 
heining 100 meter na binne. Daardie 
strook van 100 meter reg rondom die 
plaas kom op 835 hektaar te staan. Om die 
veld binne-in die strook te bestuur, bedryf 
ons ’n Nguni-beeskudde as afsonderlike 
boerdery.”

Intensiewe teling
“Waar ons destyds kampies van ’n halwe 
hektaar gebruik het en bewys het dat dit 
moontlik is om diere so te teel, het ons in-
tussen ons kampgrootte na tussen 20 en 

Op die berg van die koedoe
Deur Izak Hofmeyr

Rubin Els, hoofbestuurder van Thaba 
Tholo.
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30 hektaar vergroot. Dit maak die proses 
net soveel makliker en beter bestuurbaar. 

“ ’n Ander baie belangrike punt is dat 
ons uit die staanspoor ons bes gedoen het 
om genetiese diversiteit te bewerkstellig. 
Ons het ons oorspronklike teeldiere uit 
verskillende oorde bekom om te verseker 
dat die diere nie geneties verwant is nie. 
Die buffels het ons selfs uit dieretuine so 
ver as Japan gaan aankoop!”

’n Tipiese teelgroep bestaan gewoon-
lik uit ’n manlike dier met tien tot twaalf 
vroulike diere en hulle nageslag, wat be-
teken dat daar ongeveer 25 diere in ’n ge-
gewe kamp sal wees. Elke drie jaar word 
die manlike diere gewissel.

“Jong bulletjies wat gespeen moet 
word, word uit hulle familiegroepe gehaal 
en in ’n sentrale bulkamp geplaas waar 
hulle grootword. Teen die tyd dat hulle 
drie en ’n half jaar oud is, moet spesies 
soos swartwitpense egter alleen aange-
hou word omdat hulle te veel begin ba-
klei. Dis op hierdie punt dat die diere wat 
ons langer wil hou geselekteer word en 
die res in die mark geplaas word.”

Op hierdie stadium, vertel Rubin, is hul-
le wildgetalle van so ’n aard dat hulle die 
grond se drakrag ten volle benut. Vir elke 
dier wat dus geteel word, moet dieselfde 
hoeveelheid uitgeskot word.

Hoewel hulle steeds van tyd tot tyd 
nuwe genetika inbring, word die proses 
uiters noukeurig bestuur, veral ten opsigte 
van biosekuriteit.

Seleksienorme
Ten spyte daarvan dat die hoogste pryse 
maar altyd vir die grootste horings behaal 
word, is Rubin ferm in sy oortuiging dat 
seleksienorme gebalanseerd moet wees. 
Hulle is trots daarop dat hulle diere nie 
net kop en horings is nie. Hulle probeer 
’n gebalanseerde dier teel wat in alle op-
sigte superieur is – die sogenaamde alles-
in-een pakket.

“Die vertrekpunt in ons seleksiepro-
gram bly lewenskragtigheid, en lewens-
kragtigheid kom tot uiting op verskillende 
maniere waarvan die belangrikste seker 
vrugbaarheid is. By ons koeie kyk ons na 
goeie interkalfperiodes en by die bulle 
hou ons rekord van die hoeveelheid man-

like teenoor vroulike nageslag wat hulle 
verwek.

“ ’n Goeie gestel en die vermoë tot self-
verdediging is net so belangrik. Ons diere 
moet in staat wees om oral aan te pas en 
hulself te laat geld.”

Rubin hou van die begin af baie nou-
keurig rekord van sy teelprogramme. Elke 
dier en sy belangrikste mates, tesame met 
sy teelrekord en mediese geskiedenis, 
word aangeteken.  

Suksesresep
As hy moet spekuleer oor waarom hulle so 
suksesvol in hulle onderneming is, noem 
Rubin in die eerste plek die naam van  
Tilman Ludin, die destydse besturende  

direkteur wat die visie gehad het om  
Thaba Tholo se besigheidsmodel te vestig. 
Voorts steun hy op ’n onwrikbare, lojale en 
bekwame span wat hom ten alle tye goed 
laat vertoon. En dan is die vertrouensver-
houding en leiding vanaf die aandeelhou-
ers ongekend in die bedryf. 

Hoewel wildboerdery die primêre be-
sigheid is, is natuurbewaring die filoso-
fiese agtergrond waarteen dit geskied. Op 
die ou end, sê hy, gaan dit oor die diere in 
die natuur. As jy na hulle kyk, sal hulle na 
jou kyk.

Vir meer inligting, besoek
 www.thabatholo.co.za of skakel Rubin Els 

by 082 371 5083.

Die buffelbul Mystery 
het  R40 miljoen op die 
jongste veiling behaal.

’n Tipiese teelgroepie bastergems-
bokke in een van die 30 hektaar-
teelkampe. Let op die mooi lusern in 
die hooirak.
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Aan die woord is Niel Kirstein, bekende en 
suksesvolle Arabierperd-teler van Pretoria. 
Die storie gaan oor hom en sy vennoot, Jo-
han Koekemoer, ook ’n bekende in die uit-
houritwêreld. Die storie het ’n ingrypende 
wending geneem toe Niel eendag die woord 
“uithouritperd” sien.

Eerstes vir Niel
“Ek was op ’n dag by Leeubrug in Pretoria 
toe ek ’n klein advertensie gesien het van 
iemand wat ’n uithouritperd soek. Die woord 
‘uithourit’ het onmiddellik by my allerhande 
idees aangeskakel en ek het die persoon in 
die advertensie gebel. ’n Paar weke later het 
ons ingeskryf vir die rit by Cullinan.

“Die rit was nie juis vir ons suksesvol 
nie, maar dit was waar ek vir die eerste keer 
die klein, taai uithourit-Arabiere gesien het. 
Daarna het ons kontak gemaak met Tjaart 
de Wet en deur hom met sy broer Hannes, 
van Louwna, by wie ons toe ons eerste Ara-

biere vir uithouritte gekoop het.”
Intense navorsing oor bloedlyne, embrio-

oorplasings en kunsmatige inseminasie het 
gevolg. “Nie lank nie, of ek is Amerika toe om 
daar na perde te gaan kyk.”

Misty die merrie
“In 1993 het ek vir my ’n merrie gekoop wat 
reeds vir die Fauresmith-uithourit gekwalifi-
seer het en met haar vir dié rit ingeskryf. Ek 
is redelik seker dat Misty ’n volbloed/Boer-
perdkruis was. Sy het egter by Fauresmith 
seergekry en ons kon nie wegspring nie. Ons 
het haar toe sommer daar deur die hings 
Sahibi Witras van Hannes de Wet laat dek.”

In die volgende jaar, in 1994, het Niel 
perde uit Amerika begin invoer. Die eerste 
besending was vier merries.

“Teen daardie tyd het my belangstelling 
na die suiwer Egiptiese lyne begin neig. So 
het ek drie suiwer Egiptiese merries en een 
Poolse merrie uit Amerika ingebring. In my 

navorsing vooraf het ek besef dat bene en 
konformasie baie swaar behoort te weeg 
in my keuse van perde. Vir ’n goeie uithou-
ritperd is hierdie twee aspekte uiters be-
langrik.”

Dis op hierdie punt dat die gesprek na 
sogenaamde skouperde teenoor uithourit-
perde oorgaan.

Skou en ry
“Daar is tot vandag toe nog mense wat vas 
glo dat ’n skouperd nie op die uithouritbaan 
deug nie. Die uithouritmanne glo skouper-
de is te sag, en die skoumense reken hulle 
perde is heeltemal te waardevol om op die 
uithouritbaan te mors.

“Ek dink ek het bo alle twyfel bewys dat 
daardie sentiment ’n totale mite is. As jy na 
ons perde se skourekords kyk en dan kyk 
watter perde die hoogste sport op die uit-
houritbaan bereik het, is daar geen twyfel 
nie. Dis dieselfde perde.”

Verhaal van ’n 
Arabierperd-teler

Deur Izak Hofmeyr

Twee vennote in die boubedryf moes ter wille van die besigheid ’n kleinhoewe huur om materiaal en 
toerusting te stoor. In die proses het hulle ’n ou droom verwesenlik, deur vir elkeen ’n ryperd te koop. Dit 
was in 1992. Gou is daar elke week ’n middag afgeknyp om meer tyd by die perde te spandeer. En dan: 
Noudat die perde lekker fiks is en die ruiters selfvertroue het, wat is volgende?

Die twee Kirstein-sussies op die lang 
pad. Links ry Corlize op Joni the Don 
en regs is Pauline op Joni Karien.
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Hy sê ondervinding het hom gewys dat 
as die konformasie reg is en die perd het ’n 
goeie skouer en diepte, en sy verhoudings is 
reg, dan kan jy baie seker wees dat sy hart-
klop ook gunstig sal wees.

“Jy het nie dieselfde streng kriteria in ’n 
uithouritperd as ’n skouperd nodig nie, maar 
as jy dit in ’n skouperd het, dan sal daardie 
perd homself ook deeglik op die uithourit-
baan laat geld.”

In sy kop, sê hy, was daar nooit ’n groot 
onderskeid tussen skouperde en uithourit-
perde nie. “Ek het basies ingekoop in goeie 
skouperde toe ek vir my perde ingevoer het. 
Die Poolse merrie, Cherrie’s Zimbalee, is in 
die twee jaar nadat sy hier aangekom het 
telkens as opperste kampioen-merrie aan-
gewys. Daarmee saam het sy ook elke ryklas 
gewen wat daar te wen was. Haar direkte 
kompetisie in die meeste van hierdie klasse 
was Tareef’s Tiara, haar stalmaat wat in die-
selfde besending uit Amerika gekom het.”

Nageslag
Die deel wat hom veral baie plesier gee, is 
dat daardie oorspronklike invoere se kin-
ders en kleinkinders steeds baie goed doen 
in die skouring. Die hings Joni Ahktar, wat uit 
Cherrie’s Zimbalee geteel is, is ’n sprekende 
voorbeeld van die ongelooflike veelsydig-
heid wat Niel van sy perde vra.

“Ons het met hom die top vyf posisies 
gekry by die nasionale kampioenskappe in 
klasse wat wissel van dressuur tot skou-
ryperd, Engelse plesierperd, sierryperd en 
kostuumklas. As ’n bonus was sy halfsussie, 
ook ’n Cherrie’s dogter, Joni Hadassa, die re-

serwe-kampioen nuweling-ryperd.
“Onthou jy my eerste uithourit-merrie, 

Misty, wat by Fauresmith deur Sahibi Witras 
gedek is? Daardie vul, Joni Pauli, het in 2006 
met my dogter Pauline in die saal die trofee 
gekry vir die eerste deelsgeteelde Arabier 
oor die wenstreep. In 2008 het GD Kotze 
dieselfde trofee met ’n seun van Pauli, Joni 
Gamil, gewen. Daarna het ’n ander perd die 
trofee gewen en in 2009 en 2011 het my 
ander dogter, Corlize, die trofee op Joni The 
Don gewen.

“In 2010 het Pauline met ’n Pauli-dogter, 
Joni Karien, weer die trofee gewen en ook 
tweede gekom in die standaardgewig-
afdeling. Op die koop toe het sy die SA 
Horseman-trofee gewen vir die bes voorbe-
reide perd in die standaardgewig-afdeling. 
Sedert 2006 het die Joni-perde dié trofee 
ses keer gewen.

“In 2010 het Corlize en Pauline albei 
saam vir die nasionale span gery. Pauline 
en Joni Karien het ’n tweede plek behaal 
en haar Springbok-nommer gekry. Corlize 
het later 160km by Dullstroom met Joni 
the Don voltooi in ’n baie goeie tyd.”

Corlize en Joni the Don het Suid-Afrika 
in 2011 by SAIC verteenwoordig, asook 
in 2011 en 2012 by Fauresmith. Corlize 
het toe uiteindelik ook haar Springbok-
nommer gekry. Die “afgetrede” Joni the 
Don (Cherrie's Zimbalee se kleinkind) het 
meer as 3 500 kompeterende kilometers 
suksesvol voltooi.

“Pauline het Suid-Afrika ook met Joni 
Count (’n kleinkind van Tareef's Tiara) in 
2001 in Walvisbaai verteenwoordig. Die 

nuutste ster op die werf is Joni Aliyah 
(’n dogter van Joni Ahktar), wat verlede 
jaar met Corlize ’n onverwagse sewende 
plek in die standaard-gewig afdeling by 
Fauresmith losgery het met ’n tyd van 
8:44:35. Sy het ook die trofee vir die eer-
ste deelsgeteelde Arabier gewen. 

“Dieselfde Joni Karien was in 2009 op 
die nasionale Arabier-kampioenskappe 
die senior deelsgeteelde halterkampi-
oen en ook die kampioen deelsgeteelde 
ryperd. Dit was in dieselfde tyd toe sy in 
2009 vyfde en in 2010 tweede op Faure-
smith gekom het.”

Geniet die rit
Maar, beklemtoon Niel, die genetika is 
net ’n deel van enige suksesstorie. Die 
ander elemente wat in plek moet wees, is 
’n ordentlike afrigtings- en oefenprogram, 
en dan voeding. Niel gebruik ’n selfmeng-
program wat deur ’n voedingspesialis 
ontwerp is, maar meen die anker vir eni-
ge voedingsprogram is topgehalte hooi.

 “As jy die regte perd het, het jy al half-
pad gewen. Maar jy moet ook die regte 
ruiter hê, en ek is baie gelukkig om Rayno 
van Reenen te hê wat my perde afrig en 
vertoon.”

Hy sê uithouritte vereis nie dieselfde 
standaard van ruiterskap as skoue nie. 
Natuurlik behoort die beter ruiters meer 
uit hulle perde te kan haal, maar die 
wonderlike ding van uithouritte is dat die 
minder goeie ruiter die sport net soveel 
kan geniet. 

Joni Ahktar en Rayno van Reenen in die skouring.

SB

Pa Niel Kirstein en sy twee dogters, 
Corlize en Pauline.




