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Nico 0811241168

Hartebeestloop Bonsmaras het ten spy-
te van die heersende droogtetoestande 
in Namibië weer eens bewys dat dit die 

toonaangewende stoet in die land is toe ’n nuwe 
rekordprys van N$500 000 vir ’n Namibiese bul 
by sy sesde jaarlikse produksieveiling op 31 
Mei betaal  is.

Die tweede en derde duurste bulle is vir onder-
skeidelik N$340 000 en N$320 000 deur Hoch-
feldstreek en Tauana Bonsmaras gekoop. Nog 
vier bulle het besonder goeie pryse van N$220 
000, N$190 000, N$110 000 en N$100 000 be-
haal. Altesaam 65 top genetika bulle en 200 
vroulike diere is aangebied. Hartebeestloop 
het 41 bulle ten toon gestel wat deur ’n uiters 
streng seleksieproses en prestasietoetsing vir 
die veiling uitgesoek is. Die gasverkopers was 
Edward Hansen van Emok Bonsmaras, Ben en 
Corlia Mouton van Wagner Bonsmaras, JA Smith 
van VSV Enterprises en Streicher en Hella Coet-
zee van Hochfeldstreek Bonsmaras.

Hartebeestloop se bulle het ’n gemiddel-
de prys van N$94 317 behaal – klinkklare be-
wys van die vraag na die gehalte en diens wat 
Hartebeestloop aan telers bied. Heelwat van 
die bulle is as potensiële stoetvaars geklassifi-
seer, terwyl twee ouer stoetvaars wat reeds hul 
merk in die Hartebeestloop-kudde gemaak het, 
ook aangebied is.

Die gemiddelde prys van al die bulle wat op 
die veiling verkoop is, was N$83 018. Die vei ling 
het ’n totale omset van N$5,6 miljoen gegene reer, 
waarvan die totale aanbod bulle N$4,4 miljoen 
ingebring het. Ranga Haikali was die grootste 
koper van die dag en het altesaam N$530 000 
vir vyf Hartebeestloop-bulle betaal.

Wat die vroulike diere betref, het ’n koei en 
kalf van Hochfeldstreek Bonsmaras die hoog-
ste prys van die dag behaal – N$24 000. Dr. Jog-
gie Briedenhann was die koper. VJ Mungunda 
het die hoogste prys van N$25 000 elk vir twee 
verse van Emok Bonsmaras gekoop en ’n ver-
dere N$24 000 per vers vir twee verse van die-
selfde verkoper betaal. Altesaam twaalf koeie 
is vir ’n gemiddelde prys van N$14 958 verkoop, 
terwyl 43 koeie met kalwers vir ’n gemiddelde 
prys van N$14 290 van die hand gesit is. Nog 39 
verse het teen ’n gemiddelde prys van N$10 435 

Hartebeestloop sorg vir nog 
’n Namibiese rekordprys

Vanjaar se boeredag wat die dag voor die veiling aangebied is, het die meeste belangstellendes 
nog oor die afgelope ses jaar getrek. Hartebeestloop het geen geld of moeite ontsien om kundi-
ges uit Suid-Afrika te kry om Namibiërs toe te spreek nie.

Sowat 100 kopers het vir vanjaar se veiling geregistreer. Die totale omset was N$5,6 miljoen.

Nico Visser (regs) van Hartebeestloop saam met van die genooide sprekers uit Suid-Afrika. Van 
links is dr. Hannes Dreyer, Barry Symons en Kenneth Botha. 

Deon Klopper, bekende Suid-Afrikaanse af-
slaer, het weer vanjaar se veiling behartig.

onder die hamer gekom.
Vanjaar se boeredag wat die dag voor die 

veiling aangebied is, het die meeste belang-
stellendes nog oor die afgelope ses jaar getrek. 
Hartebeestloop het geen geld of moeite ont-
sien om kundiges uit Suid-Afrika te kry om Na-
mibiërs oor onderwerpe wat veral gedurende 
droogtetye van belang is, toe te spreek nie. 

Barry Symons, ’n afgetrede veeboer van Suid-
Afrika, het boere raad gegee oor die bestuur 

van vleisbeeskuddes ingevolge die “reël van 
21”. Professor Willie Esterhuyse, ’n voormalige 
professor in filosofie en sake-etiek aan die Uni-
versiteit van Stellenbosch, het oor boerdery en 
landbou in Afrika gepraat. Hy is gevolg deur 
dr. Hannes Dreyer, direkteur van Veldbul/Ram 
Suid-Afrika (VBRSA), wat ’n insiggewende voor-
legging oor veldbulle gedoen het en dr. Ken-
neth Botha van NutriGenics, wat oor rumenge-
sondheid gesels het.
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“Dit is presies die tipe bul waarna ons gesoek het,” sê Christo Botha , 
koper van die halfmiljoen Namibiese dollar Bonsmarabul – ’n 
nuwe Namibiese rekordprys – op die sesde Hartebeestloop 

Produk sieveiling op 31 Mei. 
Christo is die eienaar van die Jungfrau Bonsmarastoet naby Karibib – 

’n kleinskaalse onderneming wat daarna streef om die beste moontlike 
teelmateriaal te produseer. Die stoet bestaan uit 5 bulle en 80 topgehalte 
verse en koeie. “Ons is besig om ’n boetiek-tipe stoet op te bou wat klein 
is maar die hoogste gehalte en standaarde bied 
– nes ’n boetiek-hotel. Hart 10-0116 was presies 
waarna ons op soek was en ons sal op die uitkyk 
wees vir nog sulke klas diere.”

Sy nuutste toevoeging tot die stoet, Hart 10-
0116, is geteel uit AG 03-29 en GBS 06 -049. Sy ma 
is by die Hakplaas Bonsmara-uitverkoping gekoop 
en het die aanpasbaarheidtoets in die Kalahari op 
Hartebeestloop met vlieënde vaandels geslaag, 
sê dr. Joggie Briedenhann in die veilingkatalo-
gus. Haar OEK is 36 maande, en sy het ’n TKP van 
371 dae oor 4 kalwers met ’n reproduksie-indeks 
van 104. Haar gemiddelde speenindeks is 103 
oor 4 en haar speengewig verhouding is 49,8%. 

“Hy is pure bul en propvol manlikheid – sterk 
kop en oogbanke, mooi verdonkering, tipiese 
nek- en kopaansluiting en ’n uitstekende skrotum 
– die vorm en posisie daarvan is perfek. Sy voor-
veiling skrotumomtrek was 40 cm. Hy het my so 
beïndruk as jong bul dat ek hom in die stoet ge-
bruik het. Vir my is daar sekere bulle met stoet-
potensiaal en ander is klaar stoetbulle. HART 10-
0116 is ongetwyfeld ’n stoetbul en behoort na ’n 
stoetteler te gaan. Hy is ’n indrukwekkende bul 
en is een van die Hartebeestloop-personeel se 
gunstelinge op die veiling.”

Hart 10-0116 steel Christo se hart
Dr. Joggie Brieden-
hann van Harte-
beestloop Bons-
maras en Christo 
Botha (regs) van 
die Jungfrau Bons-
marastoet, koper 
van die duurste bul 
by vanjaar se veiling.

Hart 10-0116 – die nuwe Namibiese rekordprysbul van N$500 000. Hy is ’n mediumraam bul met 
’n goeie bouvorm, uitstekende aanpasbaarheideienskappe en besonder goeie teelwaardes. Hy 
het besonder goed gevaar tydens sy prestasietoetsing en het ’n speenindeks van 118 (hy speen 
285 kg), ’n GDT-indeks van 104, ‘n Kleiberindeks van 100, ’n pelvisindeks van 101 en ’n veldbul-
indeks van 105 opgelewer.

gepaardgaande goeie en volop weiding het diere van mindere gene-
tiese potensiaal toegelaat om goed te presteer. Selfs die diere met min-
der goeie  aanpasbaarheid het redelik gevaar. Vanjaar sal die kaf egter van 
die koring geskei word.

“Ons kan nie die huidige droër toestande in die land miskyk nie. Dit het 
’n wesenlike invloed op almal en dring deur tot in die verste uithoeke van 
ons land. Almal is in ’n mindere of meerdere mate afhanklik van genoeg 
reën en van die welvaart van die boeregemeenskap. Ek is egter positief oor 
die Bonsmara en nog meer so wanneer toestande moeilik raak.”

Deur dekades heen alreeds selekteer Bonsmaratelers vir lae insetkoste-
diere wat onder hierdie toestande goed doen. Hierdie eienskappe is in die 
Bonsmararas vas geteel. “Op Hartebeestloop het ons dit nog ’n paar stappe 
verder geneem. Ons selekteer streng vir lae insetkostediere wat goed pres-
teer in die eienskappe wat van ekonomiese waarde is. Die ideaal is om min 
in te sit en optimum uit jou Bonsmaras uit te haal.”

Hy sê produsente behoort te begin oplet dat diere met ’n hoë genetiese 
potensiaal beter sal presteer namate die toestande moeiliker raak. “Dit gaan 
ook makliker wees om hierdie diere nou uit te ken. Goeie genetika weet nie 
dit is droog nie. Nou in die droër tyd moet Bonsmaras hulleself bewys en 
presteer en die koeie moet weer bul vat en ten minste ’n kalf kan grootmaak. 

Sy raad aan produsente is om vroeër te speen, soos deur talle ouer boere 
wat reeds deur droogtes gegaan het, uitgewys is. “Dit is geen teleurstelling 
om die ‘katkoppe’ van 160 kg en selfs ligter vroeg te speen nie. Inteendeel, 
dit is ’n slim stap. Moenie onoordeelkundig lek gee nie. Klop eerder by ’n 
kundige aan vir raad en stel lek-strategieë vir jou produserende diere saam. 
Ek het herhaaldelik in die verlede gesien dat boere wat die droër tydperke 
kon deursien, rekordpryse in die daaropvolgende natter jare behaal. Doen 
jou beplanning dus so dat jy een van daardie boere is.”

Hy het medeprodusente aangemoedig om vanjaar te gebruik om ge-
halte diere aan te skaf wat optimaal onder moeiliker toestande presteer. 
“Genetiese potensiaal is permanent terwyl droogtes tydelik is.” 

Goeie genetika weet nie dit is droog nie

Ranga Haikali (links) was een van die grootste kopers van die dag en het 
altesaam N$530 000 vir vyf Hartebeestloop-bulle betaal. Aan sy sy is sy 
plaasbestuurders Joan en  Johan Botha.

Vanjaar is waarskynlik die jaar van die Bonsmaras. Bonsmaras is spe-
sifiek en wetenskaplik ontwikkel vir moeilike, warm en droë eksten-
siewe omstandighede soos in Namibië en is daarom die ras om mee 

te boer wanneer droogtetoestande in die westelike dele van Suid-Afrika 
en Namibië heers.

So meen dr. Joggie Briedenhann, veeboer en stoetteler van formaat 
van Hartebeestloop. Hy sê die afgelope agt bo gemiddelde reënjare en 

http://www.bonsmara.com.na/pub.php?secid=145&menuid=145&yearid=2012
http://www.bonsmara.com.na/pub.php?secid=145&menuid=145&yearid=2012
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Die bestuur van ’n vleisbeeskudde het al-
les te doen met 21 dae, sê Barry Symons, 
’n suksesvolle veeboer van Suid-Afrika. 

Barry was een van die genooide sprekers by van-
jaar se Hartebeestloop Boeredag en Veiling en 
het ’n insiggewende lesing oor die teelbeleid 
en ontwikkeling van die Symons-beeskudde, 
seleksiedruk op ’n koeikudde en “die reël van 
21” gelewer.

Die reël van 21 is gebaseer op ’n koei se natuur-
like siklus om elke 21 dae bronstig te raak en 
kan produsente van vleisbeeskoeie help om hul 
kuddes op ’n optimale vlak te laat presteer. Die 
rede hiervoor is dat ’n koei se jaarlikse produk-
sie in tydperke van 21 dae gedeel en daarvol-
gens bestuur kan word, sê Barry.

“Eerstens moet jou koeie verkieslik op dieselfde 
tyd elke jaar kalf en moet kalwing ver kieslik binne 
3 x 21 dae periodes, oftewel 63 dae, geskied. Dit 
is nog beter as dit oor 2 x 21 dae periodes, of 42 
dae, kan gebeur. Die ideaal is dat jou koeie 21 
dae voor die lente nag-en-dag-ewening op 21 
September begin kalf, tot 21 dae daarna.”

Die feit dat die koeie oor twee 21 dae kalfpe-
riodes kalf, stel die boer in staat om die vroeë 
kalwers effektief van die laat kalwers te skei. Dit 
is belangrik om dit te weet, aangesien vroeë 
kalwers swaarder sal speen as laat kalwers en 
hoër voedingbehoeftes in die laat winter het.

Vanaf 21 September (die ideale kalwingsda-
tum) het die koeie dan 4 x 21 dae periodes (84 
dae) kans om weer bul te vat om volgende jaar 
weer binne dieselfde tydperk te kalf. Die koei se 

taak is dus om binne 84 dae ná kalwing bul te vat en die boer se taak is 
om te sorg dat haar kondisie goed genoeg is dat herkonsepie kan plaas-
vind,” het hy verduidelik.

Tweedens moet die koei se moedereienskappe en melkproduserings-
vermoë haar in staat stel om haar kalf vir minstens 210 dae (10 x 21 dae 
tydperke) te laat suip. Derdens, behoort die koei vir 147 dae ná speen-
tyd te rus voordat sy binne ’n tussenkalfperiode (TKP) van 365 dae weer 
moet kalf (7 x 21 dae tydperke). Die suip- en rusperiodes kom neer op 
ongeveer 365 dae.

“Ons kan die jaar verder opdeel in 21 dae tydperke. Die bulle moet 
op 21 November by die koeie ingejaag word om die ideale kalwings-
datum van 21 September te kan realiseer. Dit gee die bulle ongeveer 
tien dae om die koeie te leer ken en teen 1 Desember op die laaste te 
begin werk. Die herkonsepsiedatum vir ’n koei wat weer op 21 Septem-
ber moet kalf, is dus rondom 21 Desember.”

Die bulle loop tot 21 Februarie by die koeie, voordat hulle op die jaarlikse 
produksieveiling van die hand gesit word. Bulle wat dan twee jaar oud 
is, word vir die jaarlikse veiling in Augustus gereed gemaak en verkoop. 

Seleksiedruk op koeie
Baie boere is “bulverskrik” terwyl hulle meer aandag aan hul koeikudde 
moet gee, meen Barry. “Jou koeie behoort beskou te word as die kroon-
juweel van jou boerdery. Hulle is die belangrikste deel van jou besig-
heid en is verantwoordelik om vir jou kilogramme by die laaibank af 
te lewer. Daarom moet jy voortdurend druk op hulle plaas deur mid-
del van streng seleksie om te verseker dat hulle deurentyd op ’n opti-
male vlak presteer.”

Koeie wat ná 15 Oktober kalf, oftewel 21 dae ná die ideale kalwings-
datum van 21 September, word uitgeskot. “Die eerste dragtigheidstoet-
se word vanaf 21 Februarie gedoen. Die fetus moet ses weke (2 x 21 dae 
periodes) of ouer wees vir die veearts om swangerskap te kan beves-
tig. Dit beteken die koeie wat voor 10 Januarie gedek is en dus voor 15 
Oktober (21 dae na 21 September) sal kalf, kan geïdentifiseer word.”

Die tweede dragtigheidsondersoek word 21 April gedoen op daardie 
koeie wat nog nie gevat het nie. “Hierdie oefening sal die koeie wat laat 

gevat het, skei van dié wat glad nie gevat het nie, sodat jy kan besluit 
wat om met hulle te maak. Dit is vir ons van groot belang om vooraf te 
weet watter koeie die daaropvolgende jaar tussen 1 September en 15 
Oktober gaan kalf en ’n handige metode om te weet wat in ons kud-
de aangaan. Sodoende kan ons ook bepaal watter koeie ’n bydrae tot 
ons boerdery gaan maak en watter saam met die bulle op die veiling 
verkoop moet word.”

Ekonomiese koeie
Barry sê ’n koei is niks anders as van ekonomiese belang nie. ’n Ekono-
miese koei is die koei wat vroeg in die kalfseisoen kalf. “Sy speen ’n 
kalf van tussen 230 en 245 kg en herhaal volgende jaar dieselfde taak. 
Lang lewendheid is ook belangrik. Hoekom moet jy ’n koei ná ses kal-
wers verkoop as sy jou tien kan gee? Sy behoort vir ’n lang tyd vir jou 
te kan produseer.”

Hy identifiseer en selekteer ekonomies effektiewe koeie volgens 
speengewig, oftewel melk-en moederskapeienskappe. “Waak net teen 
te veel melk, aangesien dit vrugbaarheid kan verlaag. Sommige koeie 
speen ‘n swaar kalf, maar kan nie weer dragtig word nie. Hou dus ‘n sin-
volle balans tussen die twee eienskappe,” het hy bygevoeg. 

Barry het ’n paar ander belangrike sake soos voeding en lekaanvul-
lings, vervangingsverse en kontinuïteit bespreek. In die omgewing waar 
hy boer het sy koeie ongeveer 2 kg fosfaataanvulling in die somer nodig. 
Van einde Februarie af begin die gras verswak en teen middel Maart 
het ’n 500 kg dragtige koei minstens 300 gram ruproteïen in winterlek-
aanvulling per dag nodig. Dan is ‘n energietekort gedurende die lente 
’n groot uitdaging in ons omgewing, want die veld verswak geweldig 
tussen Augustus en Oktober. “Dit is nie ekonomies haalbaar om hier-
die tekort te verskaf nie, en daarom moet die koeie gedurende hierdie 
maande op hul reserwes kan oorleef.”

Wat sy vervangingsverse betref, het Barry hulle destyds op 36 maande 
laat kalf. Die produsente aan wie Barry deesdae opleiding bied, mik 
egter om hulle tussen 30 en 32 maande gedurende die herfs te laat 
kalf sodat die vers ’n bietjie ekstra tyd ná haar eerste kalf het om weer 
bulgereed te raak. 

Rekordhouding is ook belangrik om ekonomies doeltreffende koeie 
te identifiseer en te vermeerder. Nog ’n punt wat hy beklemtoon het, is 
die immunisering van verse teen siektes. “Moenie kortpaaie vat as dit 
kom by siektes nie. Bestee meer geld daaraan om jou jong vroulike die-
re volledig te immuniseer.”

’n Hoogs effektiewe kudde word egter nie oornag versamel nie, sê 
hy. “Hou by die reël van 21 en jy sal kort voor lank ’n effektiewe en wins-
gewende kudde teel. En as jy hierdie kudde eers bymekaar gemaak het, 
moet jy alles in jou vermoë doen hulle te behou. Jy sal nie spyt wees nie.”

Sou die tyd dan eendag aanbreek om af te tree, is Barry se raad om 
die kudde waarvoor die boer so hard gewerk aan iemand oor te gee wat 
daarop kan voortbou en dit verbeter. “Die persoon hoef nie noodwen-
dig ’n familielid te wees nie, maar behoort ’n liefde vir diere en die boer-
dery te hê, asook die nodige ervaring en kennis.”

Barry Symons is ’n Suid-Afrikaanse beesboer 
met 38 jaar ondervinding in die KwaZulu-Natal 
se middelland. Hy is ’n derde geslag pionier van 
die Symons-beeskudde – ’n uiters geharde tipe 
bees wat oor ’n tydperk van 80 jaar uit die Af-
rikaner-, South Devon-, Sussex- en North Dev-
on-rasse geteel is. Die Symons-familie se drie 
plase is wyd deur KwaZulu-Natal versprei en die 
vee moes groot afstande oor bergagtige en klip-
perige terrein tussen somer- en winterweiding 
aflê en met min water kon klaarkom. Dit, tes-
ame met ’n behoefte aan ’n koeikudde wat ge-
noeg melk produseer om haar kalf te versorg en 
nog vir die melkwa te lewer, het gelei tot die ontwikkeling van ’n unieke en hoogs 
effektiewe mediumraam kudde. Die omgewing het die Symonse se produksiestel-
sel bepaal en gevolglik die tipe bees wat hulle geteel het. Symons-beeste het be-
sonder sterk bene en goeie kloue en lewer voldoende melk om speenkalwers van 
tussen 230 kg en 245 kg op sewe maande ouderdom te speen. Nog ’n kenmerk van 
hierdie beeste is hul langlewendheid. Een van die kernbestanddele in sy resep vir 
’n suksesvolle en lonende beesboerdery is die “reël van 21” – ’n bestuursbegin-
sel wat op ’n koei se natuurlike bronstigheidsiklus van 21 dae gebaseer is. Hoewel 
Barry 21 September as die optimale kalwingsdatum in sy bestuursbenadering ge-
bruik, mag dié datum vir ’n Namibiese boerdery verskil. “Die omgewing waarin ek 
geboer het, verskil radikaal van dié in Namibië, maar die beginsel bly dieselfde. 
Die boer kan die datums net aanskuif om by sy omgewing en omstandighede te 
pas,” het hy gesê. Barry het die grootste deel van sy kudde onlangs verkoop en is 
deesdae betrokke by die opleiding van jong en ontluikende boere. 

Die reël van 21 dae in die bestuur van ’n vleisbeeskudde 

Barry Symons verduidelik die “reël 
van 21” vir Namibiese beesboere.
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