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resultate, alhoewel die bywoning van die Jakaranda 
Skou nie goed was nie. Die breë publiek is skugter 
om ‘n skou in Pretoria Wes by te woon – die voete 
was min. Ons het baie goeie terugvoering gekry 
oor die sukses van ons Expo en mense wat dit 
bygewoon het, was beïndruk en die wat nie kon nie, 
was spyt. 

Expo Suksesse:

•	 Internasionale Simposium saam met die LNR 
met meer as 150 afvaardigers.

•	 Uitstalling & beoordeling van haltermak 
Afrikaners met die Reserwe Interras Kampioen 
bul asook die kategorie wenner uit 13 rasse 
vir die beste paar bul & koei op die skou van 
alle rasse. ‘n Uitsonderlike prestasie vir die 
Afrikanerbees ras. 

•	 ‘n Glansdinee wat werklik geskitter het met wye 
media dekking.

•	 ‘n Nasionale Ekspo veiling met hoogste prys bul 
R110 000, tweede hoogste prys bul R90 000 
en derde hoogste prys bul 
R75 000. Hoogste prys 
dragtige verse groep 
R23 000.

6. Goeie verhoudings is 
opgebou met die media.

•	 Veeplaas – met die 
vestiging van Veeplaas 
Bekker Afrikaner kudde 
en die tweede skoolkudde 
in Stellenbosch in 
wording. R120 000 
reklame borg 
was van 
Veeplaas 

Die volgende opmerking is gemaak: Die Afrikaner het 
die bemarking die vorige eeu oorheers. Die ras het 
sy mark aandeel verloor. Die afgelope 4 jaar het die 
Afrikanerbees ‘n tweede kans gekry – op meriete en nie 
op sentiment nie. Niemand kry nie ‘n derde kans nie – 
ons moet hierdie nuwe kans benut en suksesvol dryf en 
die mark aandeel nie weer prysgee nie.

Wat is dan wel bereik?

1. Afrikaner telers se wetenskaplike beesboerdery 
benadering het die ras verander om kompeterend te 
wees in die beesmark. Veral bespiering,  vrugbaarheid 
en koei doeltreffendheid het dramaties verbeter en 
is kompeterend. Vleiskwaliteit is steeds ons sterkste 
eienskap.

2. Goeie verhoudings is met die LNR opgebou – in so 
‘n mate dat hulle ‘n Afrikaner staatskudde van 75 
vroulike diere opgebou het, plus 2 bulle – waarmee 
geboer word en navorsing op gedoen word.

3. ‘n Afrikaner vleiskwaliteitsstempel is goedgekeur 
gekry – wat die weg gebaan het om Afrikaner vleis 
aan ‘n nismark te voorsien en so Karan Beef se 
aankondiging teë te werk; onetiese verkoop van vleis 
wat nie Afrikaner vleis is in die kiem te smoor en 
om vir ons ‘n hoër prys te beding vir ons vleis en 
so meer kommersiële telers te laat registreer. Daar 
is tans Afrikaner vleis op die rakke en Johan Botha 
van JCB vleis en Johan Pienaar van Let’s Meat is ook 
hierby betrokke. Konstant Bruinette het besonderse 
werk gedoen om al hierdie dinge te laat realiseer.

4. ‘n Afrikanerbees handboek het die lig gesien – ‘n 
eerste van sy soort! Dit is ‘n besonderse prestasie 
dat die LNR oor die oudste inheemse ras ‘n 
handboek vrygestel en dié word so ver versprei dat 
daar sprake is van nog ‘n handboek uitreik.

5. ‘n 4 dae Ekspo het gerealiseer – met bo verwagte 

Huidige stand
in die ABTG
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momentum moet behou. Daar is nou aansoek gedoen 
vir ‘n verdere LNR navorsingsprojek op die Afrikaner 
wat ons baie opgewonde maak. Ons as telers MOET 
egter:

•	 Die optimale bees bly teel – fenotipies, egte 
Afrikaner met syfers & moeder-eienskappe as 
hoogste prioriteit

•	 Goeie verhoudings behou met bees organisasies 
en die media.

•	 Afrikaner “Beef” voluit bemark 

•	 Voorgesette veilings van top gehalte Afrikaner 
aan te bied,  kopers en nuwe telers te betrek en 
te werf.

•	 Eendragtige optrede van alle telers met respek 
vir mekaar se teelbeleide, met geen afbrekende 
kritiek op mekaar nie.

•	 Organisering van die uitvoermark – Buurstate en 
in die buiteland.

•	 Inkorporering van Namibië

Ons doen ‘n beroep op al ons Afrikaner telers om die 
Genootskap en sy lede by te staan en te ondersteun. 
Ons het die Afrikaner ras weer sy verdiende plek in die 
beesvleisbedryf laat inneem, kom ons hou dit so!

Al hierdie moet geskied met die uitgesproke en 
absolute afhanklikheid van God – want sonder Sy seën 
is daar vir ons geen toekoms nie.

Dr Pieter de Kock.

ontvang en hulle het hulle taak goed gekwyt. 
Lauren het alle onderhoude, TV uitsendinge, 
artikels ens. soveel en sover as moontlik probeer 
versprei.

•	 Uitstekende verhoudings met Landbouweekblad 
wat ‘n dinamiese bylaag gepubliseer het met wye 
positiewe terugvoering soos – “As dit is hoe die 
Afrikaner nou lyk, is julle op die regte pad en ek 
stel belang.” Die lootsartikel vir die Afrikaner 
vleis verskyn eersdaags in die LBW met ‘n 
Afrikanerbees voorblad.

•	 Farmers’ Weekly – wye dekking t.o.v. Elite Koei 
en Kudde van die jaar en veilingsuitslae en baie 
goeie artikel oor Afrisims.

•	 Sandvelder - wye dekking & voorblad oor 
Afrikaners

•	 Agri SA – goeie dekking oor Ekspo en oor 
navorsingsprojekte.

7. Internasionale belangstelling – Connie McManus van 
Brasilië – oorweeg Afrikaner genetika in Brasilië. 
Heather Burrows van Australië – herondersoek die 
Belmont Red & die rol van die Afrikaner in die teling 
van hierdie ras. Mike McNeil – bring volgende jaar ’n 
studiegroep om op inheemse rasse van Suid-Afrika, 
veral die Afrikaner, navorsing te doen vir die VSA.

8. Aankope van beeste uit Zimbabwe is aan die gang.

9. Onderhandelinge met Namibiese telers en 
afvaardigers is aan die gang om hulle weer by die 
ABTG te betrek soos in die verlede.

Al die bogenoemde strek tans tot voordeel van die 
ABTG. Dit is dus absoluut noodsaaklik dat ons hierdie 
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Dr Pieter de Kock het in sy voorwoord geskryf oor die 
gebeurtenisse van die jaar wat nou verby is. Ek wil graag 
fokus op wat op ons wag. Na die Expo en die sukses 
daarvan, het daar vir ons soveel deure oopgegaan en die 
verantwoordelikheid lê by julle as telers om die deure 
oop te hou en ten volle daarvan gebruik te maak. Die 
Afrikaner is weer in aanvraag en kommersiële telers wil 
weer aansluit, want hulle sien waar hulle toekoms lê. Die 
verskaffing van Afrikaner Beef is al in volle swang en daar 
is nie ‘n dag wat verby gaan waar daar nie mense bel 
en vra waar hulle Afrikaner vleis kan kry nie. Ons wil 
graag alle Afrikaner telers hierby betrek en wil aan die 
kommersiële telers die geleentheid bied om weer aan 
te sluit by die Genootskap om sodoende vleis te verskaf.  

Met al die positiewe dinge aan die gebeur, wil ek eerstens 
baie geluk sê aan al ons Afrikaner telers, sonder julle en 

julle lojaliteit aan ons Afrikaner ras, sou niks hiervan 
moontlik gewees het nie.  Dan wil ek ook vir dr Pieter 
de Kock bedank vir alles wat hy vir ons ras en ons lede 
doen. Die jaar se sukses sou nie moontlik gewees het 
sonder hom nie. Dankie ook aan die Bestuur van die 
ABTG, dit was ‘n eer om nog ‘n jaar saam met julle te kon 
werk en ek sien uit na wat vir ons voorlê.

Ek doen ‘n beroep op elke Afrikaner teler om saam die 
pad vorentoe te stap, die AFRIKANER BEES eerste te 
plaas en te fokus op wat regtig saak maak... Die toekoms 
vir ons ras, ons lede en die Genootskap! 

Ek wens almal ‘n baie Geseënde Kersfees en alles wat 
mooi is vir 2017!

Lauren Tissier

Van die
Rasdirekteur
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Die Afrikanerbees se gene gaan oor 
die hele wêreld versprei word, want 
dié ras is hoogs aangepas, gehard en 
kan ’n oplossing vir diereproduksie 
bied in ’n wêreld waar die klimaat 
besig is om te verander.

DR. PIETER DE KOCK is 
die voorsitter van die Afrikaner-
beestelersgenootskap. Op ’n 
simposium van die Afrikaner-
beestelersgenootskap van Suid-
Afrika tydens die Jakaranda-skou 
in Pretoria het hy gesê: “Nes die 
Olimpiese gouemedaljewenners 
Wayde van Niekerk en Caster 
Semenya ons trots maak, is ons ook 
trots op die Afrikaner.”

Die beesras verdra hitte, benut 
ekstensiewe weiding optimaal, 
produseer sagte, sappige, gesonde 
vleis, beskik oor weerstand of 
verdraagsaamheid teen siektes 
en bosluise, het uitstekende 
moedereienskappe en is hoogs 
aanpasbaar.

Die een spreker ná die ander het die 
belangrikheid van aangepaste beeste 
op die simposium beklemtoon.

ME. MOTSHABI 
MOKOLOBATE1 van die LNR 

se Instituut vir 
Diereproduksie 
het gesê die 
lewendehawebedryf 
moet die vrystelling 
van kweekhuisgasse 
beperk deur die 

doeltreffendheid van produksie te 
verbeter.

Die Afrikanerbees vaar puik in dié  
verband. Aan die hand van 73 212 
koei-kalf-aantekeninge is bereken 
dat dié ras se koeidoeltreffendheid 
van 1980 tot 2013 met 18,3% gestyg 
het en speengewig met 20,4 kg, 
terwyl die tussenkalfperiode met 
19,7 dae verminder het en volwasse 
koeigewig met 8,3%.

So het die ras se koolstofspoor en 
dus die impak op die omgewing 
ook gekrimp. “Die relatief groot, 
gunstige impak wat ’n toename 
in vrugbaarheid op die omgewing 
het, wys hoe belangrik dit is om 
Suid-Afrika se lae kalfpersentasie 
van 65 te verbeter,” het sy gesê. 
Gevolglik moet méér aandag aan 
vrugbaarheid en die redes vir dié lae 
kalfpersentasie gegee word.

AANGEPASTE DIERE

DR. ANDREW MAGADLELA, 
uitvoerende 
hoof vir 
dierewetenskappe 
van die LNR, het 
gesê die laaste drie 
jaar se min reën en 
hoë temperature 
sal in die komende 

dekades voortduur. Dit sal meebring 
dat boere met aangepaste diere 
moet boer ter wille van volhoubare 
voedselproduksie. Boonop is 70% 
van Suid-Afrika se oppervlak slegs vir 
veeboerdery geskik.

DR. MIKE MACNEIL het gesê 
die belangrikste 
teeldoelwit is om 
vir aanpasbaarheid 
te selekteer en, 
in die lig van 
klimaatsverandering 
veral vir 
aanpasbaarheid 

by die gevolge van aardverwarming. 
MacNeil is ’n internasionale kenner 
van teling en genetika. Sedert 
sy aftrede by die Amerikaanse 
departement van landbou is hy 
verbonde aan die maatskappy Delta G.

Die veebedryf het produksie 
en langlewendheid ongelukkig 
afgeskeep. Dit kom alles neer 
op doeltreffendheid. Die enkele, 
belangrikste eienskap waaraan 
doeltreffendheid gemeet word, 
is die aantal kalwers wat ’n koei 
in haar leeftyd grootmaak. Dus 
staan die veebedryf voor ’n groot 
uitdaging om vee te selekteer wat by 
klimaatsverandering kan aanpas.

“Die Afrikanerbees is al in ’n mate by 
sulke toestande aangepas. Nou moet 
telers streng selekteer om die ras se 
reproduksie te verbeter.”

KLIMAATSLIMSTELSELS

PROF. CONNIE 
MCMANUS van 
die Universiteit van 
Brasilië het gesê 
in ’n omgewing 
waarin diere aan 

dié beesras vir warmer aarde
AFRIKANER
Landbouweekblad: CHARL VAN ROOYEN

Inheemse beesrasse, soos die Afrikaner, is by uitstek die ideale beesras waarmee 
beesboere aardverwarming tegemoet kan gaan, is op ’n onlangse simposium beaam.
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baie spanning blootgestel word, vaar 
plaaslike rasse die beste. Dié diere 
moet aangepas wees by toestande 
waarin daar ’n tekort aan weiding 
en energie is, dit baie warm word en 
waterbronne min is.

As dit baie warm is, vreet diere in 
kommersiële kuddes 10-20% minder, 
melkproduksie daal met 10% tot 
25%, reproduksie daal en méér 
embrio’s gaan dood in die koeie. Dus

moet die klem op seleksie vir 
doeltreffender diere wees. Daarin 
speel beeste se vermoë om 
infeksie en patogene organismes te 
weerstaan of te verdra, ’n belangrike 
rol.

PROF. MICHIEL SCHOLTZ 
is ’n spesialis-navorser by die LNR 
se Instituut vir Diereproduksie en 
die leier van ’n span wat navorsing 
oor die Afrikaner doen. Hy het gesê 
die benutting van Suid-Afrika se 
landrasse is een van die metodes 
om klimaatsverandering te oorleef. 
Ander metodes is doeltreffende 
kruisteling, koei-kalf-doeltreffendheid 
en seleksie vir alternatiewe 
maatstawwe vir doeltreffendheid.

Hierdie landrasse kan in 
ongenaakbare klimaatstoestande 
oorleef danksy ’n lae vatbaarheid 
vir siektes en hul aanpassing by 
omgewingstoestande.

Klimaat-slim produksiestelsels speel 
’n belangrike rol. ’n Doeltreffende 
metode om jou koolstofspoor te 
verklein, is om minder diere aan te 
hou en die produksie per dier te 
verhoog. Verhoogde produktiwiteit 
verseker minder kweekhuisgasse per 
dier.

GROTER MEDEDINGING

DR. HEATHER BURROW van 
die Universiteit van 
New England in 
Australië het gesê 
klimaatsverandering 
plaas toenemende 
druk op die 
produksie van 
lewende hawe. 

Daar is ook ál meer mededinging 
om grond, water, arbeid en graan uit 
ander bedrywe waarvan beesboere 
kennis moet dra.

Daarmee saam styg die vraag 
na voedsel, wat geleenthede vir 
Afrika en Asië skep waar nog groot 
ruimte vir uitbreiding is en waar die 
gemiddelde besteebare inkomste 
toeneem. Dit is ook waar die groot 
vraag na voedsel is.

Aangepaste diere kan deels die 
oplossing wees, maar sekere 
eienskappe moet verbeter word, 
soos groei, reproduksie, aanpassing, 
produkgehalte en dieresorg, terwyl 
die vrystelling van metaangas 
moet daal. Die Afrikanerbeestelers 
moet gevolglik méér aandag gee 
aan tegnieke, soos kunsmatige 
inseminasie en genomika, terwyl 
produksie- en arbeidskoste verlaag 
en bestuur moet verbeter.

DR. LINKY MAKGAHLELA, 
senior navorser by 
die LNR se Instituut 
vir Diereproduksie, 
het gesê die 
uitdaging is om 
méér voedsel met 
minder hulpbronne 
te produseer en 

terselfdertyd te verseker dat die 
voedsel bekostigbaar is vir die 
verbruiker. Die landboubedryf moet 
dus sy doeltreffendheid verhoog, 
wat moontlik is met moderne 
teelmateriaal.

Inheemse beesrasse, soos die 
Afrikaner, is reeds verdraagsaam vir 
inwendige en uitwendige parasiete, 
en is min vatbaar vir siektes en het 
min onderhoudsbehoeftes en hoë 
vrugbaarheid. Dié rasse kan verder 
verbeter word met die toepassing 
van genomika, wat akkurater seleksie 
moontlik maak, die generasie-
interval verlaag en genetiese 
vordering teen laer koste versnel, 
maar met die behoud van die diere 
se aanpasbaarheid.

HOË PRODUKSIEKOSTE

PROF. FRIKKIE NESER, 
dieregenetikus aan 
die Universiteit 
van die Vrystaat, 
het gesê enige 
produksiestelsel 
moet winsgewend 
wees. Een 
probleem is hoë 

produksiekoste.

Daarvan maak regstreekse koste 
(voer, veearts-uitgawes, bemarking 
en bulkoste) 66,2% van die uitgawes 
uit en onregstreekse koste (huur en 
arbeid) 33,8%.

In Suider-Afrika met sy droë klimaat 
is voervloei baie belangrik en boere 
moet sover moontlik sorg vir ekstra 
voer in die droë tye.

Nog ’n probleem is die gemiddelde 
lae kalfpersentasie en hoë 
vrektesyfer. In stoeterye is die 
kalfpersentasie gemiddeld 85, die 
vrektesyfer voor speentyd 2%, die 
vrektesyfer ná speentyd 2%, die 
kalwers per jaar gespeen per 25 
koeie is 21, kalwers beskikbaar vir 
verkoop is 20 en die gemiddelde 
speengewig is 205 kg.

In kommersiële kuddes is dié 
syfers onderskeidelik 65%, 4%, 2%, 
16 kalwers, 15 kalwers en 180 
kg. In kommunale kuddes is dit 
onderskeidelik 40%, 50%, 15%, 5 
kalwers, 2 kalwers en 150 kg.

Die Afrikanerbeestelers moet 
adverteer om seker te maak 
die verbruikers weet van hul 
alternatiewe bemarkingstelsel vir 
Afrikanervleis. Hierdie ras het 
danksy die voorkoms van gene vir 
vleissagtheid die sagste vleis van 
verskeie rasse wat getoets is.

ROL VAN KRUISTELING

“Kruisteling kan ’n belangrike 
rol speel om diere met beter, 
doeltreffender produksie te 
teel wat by klimaatsverandering 
aangepas is,” het MEV. ANETTE 
THEUNISSEN van die Noord-
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Rooivleisprodusenteorganisasie, 
het dit só opgesom: “Suid-Afrika 
het iets om aan die wêreld te bied 
wat gene en vleisgehalte in die 
Afrikanerbees betref, veral in die lig 
van klimaatsverandering.”

Kaapse departement van landbou, 
grondhervorming en landelike 
ontwikkeling gesê.

Met kruisteling word 
die doeltreffendheid van 
beesvleisproduksie by inheemse 
rasse verhoog, terwyl die 
aanpasbaarheid van eksotiese rasse 
verbeter word. Dit gaan gepaard met 
vinnige genetiese vordering. Daar 
is ongelukkig geen teelwaardes vir 
kruisteling in Suid-Afrika nie.

LINKS: Mnr. Mooketsa Ramasodi 
(regs), adjunkdirekteur-generaal 
van die Departement van Landbou, 
Bosbou en Visserye, oorhandig ’n 
eksemplaar van ’n boek oor die 
Afrikanerbees aan dr. Pieter de Kock 
(middel), voorsitter van die Afrikaner-
beestelersgenootskap, en prof. Michiel 
Scholtz, spesialisnavorser van die 
LNR se Instituut vir Diereproduksie 
en die hoofredakteur van die boek. 
Sy departement het die projek 
ondersteun.

In proewe met Simmentaler-, 
Brahman-, Charolais- en 
Herefordbulle by Afrikanerkoeie het 
die dragtigheid met 14,7% gestyg, die 
kalfpersentasie met 5,7, oorlewing 
met 2,1% en speenpersentasie met 
10,4. Die geboortegewig het met 
2 kg toegeneem, speengewig met 
7,3 kg, versgewig met 19,2% en 
koeigewig met 2,0%.

MNR. GERHARD SCHUTTE, 
hoofbestuurder van die 
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Die redes vir hierdie stelling is onweerlegbaar nadat navorsing van die LNR en data van SA Stamboek 
beskikbaar geword het:

1) Afrikaner speenkalf gewigte is deur die bank 200kg plus. Bulkalwers tans by Irene Fase C toets 
het 230kg geweeg op ses en ‘n half maande. 

2) Voerkraal resultate is winsgewend met  Afrikaners en wel oor ‘n korter voersiklus van 90 dae, 
met ‘n goedkoper rantsoen. (Sernick en LNR proewe)

3) Moederlyn-eienskappe indeks (Koei indeks) het met navorsing getoon dat dit by die Afrikaner 
met 18% toegeneem het, waar ander rasse net ‘n geringe of selfs ‘n negatiewe  groei getoon het. 
(LNR)

4) Die mediumraam grootte van die Afrikaner toon dat die produksie in kg per hektaar en dus Rand 
per hektaar, die gunstigste en beste is by die Afrikaner, gemeet saam, en vergelyk met grootraam 
rasse. (LNR)

5) Waar pryse van wild besig is om af te plat, lateraal te beweeg of selfs te daal is dit ideaal dat boere 
weer beeste op hulle wildplase terugkry. Aangesien siektes soos snotsiekte en witoogsiekte 
ongekend is onder Afrikanerbeeste is dit die ideale ras om saam met wild op die veld te plaas.

6) Die jongste ontdekking deur die LNR  dat die Afrikaner nie deur die byt van die tsetsevlieg 
aangetas word nie, maak dit ook die ideale ras vir boere verder noord en in die noordelike 
buurstate van Suid-Afrika om met Afrikanerbeeste te boer.

7) Die Afrikanerbees se dik vel, rooi kort glansende haarkleed selfs tot in die winter, maak hierdie 
beesras weerstandig teen bosluissiektes, want bosluise kolonialiseer eerder dun vel, lang haar 
diere, as om hulle tande stukkend te kou aan dik Afrikanerbeesvelle!

8) Die Afrikanerkoei se ingebore aggressie teen predatore maak haar die ideale koei om haar kalf 
lewendig tot by speen te bring. Skaapboere gebruik selfs Afrikanerkoeie tussen hulle skape om 
predatore weg te hou en hulle speen tot 30% meer lammers vandat hulle Afrikanerkoeie tussen 
hulle skape laat wei.

Niks in die skepping van God is toevallig nie. Daarom is hierdie besonderse inheemse beesras tans in 
Suid-Afrika op hierdie spesifieke tyd en plek. 

Ons hoef nie na buitelandse genetika te gryp of selfs uitheemse rasse in te voer nie.

ONS EIE AFRIKANERBEES IS DIE ALLES IN EEN RAS.

se posisie in die Beesmark
Die AFRIKANER
Die vraag word gevra: Kan enige boer in Suid-Afrika dit bekostig dat hy huidiglik, 
maar ook veral in die toekoms ‘n beeskudde het sonder Afrikanerbees-
genetika in sy teelprogram? Die antwoord is ‘n onomwonde NEE.
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ABTG, of by Elbie de Kock en Ben Foulds van Pronk 
Afrikaners.

Dit is ’n opgewonde span by Pronk Afrikaners wat die 
trotse inheemse Afrikanerbees deur middel van kennis 
oor beeste, wetenskaplike boerderypraktyke en syfers 
tot ’n landwye en wêreldwye produk bevorder. Dit is 
hul ideaal dat hierdie Godgegewe beesras met trots kan 
voortbestaan vir almal, so lank as wat dit nodig is om ’n 
honger wêreld te voed.

Afrikaners by ALFA 2016

Een van die skole wat die De Heus Jongtelerskonferensie 
by ALFA 2016 bygewoon het, was Hoërskool Bekker 
van Magaliesburg. Temas wat onder meer tydens die 
konferensie bespreek is, was die belangrikheid van 
rekordhouding en wat deur seleksie behaal kan word.

Die Veeplaas-Bekker Afrikanerstoet word by Hoërskool 
Bekker gehuisves. Leerlinge van dié skool het met trots 
aan die jeugskou deelgeneem en twee Afrikanerbulle 
in die ring gelei. Daar was ook gedurende die ekspo ’n 
stalletjie van Hoërskool Bekker met twee Afrikanerbulle 
aan weerskante van die stalletjie.Danie Ellis, Charlie Penzhorn, dr Pieter de Kock, Elbie de Kock, Ben 

Foulds en Johan Pienaar. 

Johan Pienaar en Ben Foulds voor die Afrikanerbeeste. 

Twee jaar oue Afrikanerdiere is volgens die 
voorgeskrewe protokol deur Charlie Penzhorn by die 
Thabazimbi-abattoir geslag. Hierdie karkasse is verkoel 
en gelewer aan Johan Pienaar, wat as verspreider 
optree en die vleis verouder, etiketteer en versprei na 
’n nismark van restaurante en hotelle. Die kontrole 
word deur Lauren Tissier, rasdirekteur van die 
Afrikanerbeestelersgenootskap (ABTG) in Bloemfontein, 
behartig.

Hierdie eerste lewering van egte Afrikanervleis is die 
baanbrekerswerk van Konstant Bruinette, wat deur 
Pronk Afrikaners van dr Pieter en Elbie de Kock en Ben 
Foulds van Thabazimbi ’n werklikheid gemaak is. Dit baan 
nou die weg vir Afrikanertelers om hul eksotiese produk 
teen ’n premie te verkoop, asook vir die fynproewer om 
egte Afrikanervleis by sy gunsteling eetplek te bestel.

Onthou: Hierdie Afrikanervleis is sag, sappig en smaaklik! 
Dit bevat geen hormone, antibiotika of stimulante nie. 
Die vleis is vry van skadelike bakterieë, laag in kilojoules, 
laag in LDL-cholesterol, hoog in omega 3-vetsure en 
lanoliensuur, en is proteïene op sy beste.

Bekom Afrikanergenetika

Telers word uitgenooi om Afrikanergenetika te bekom 
en deel te word van die Afrikanervleisverskaffersgroep. 
Registreer by die ABTG as verskaffer en kry inligting 
by Lauren Tissier, dr Pieter de Kock, president van die 

V O O R S I E N  P U I K  A F R I K A N E R V L E I S
Pronk Afrikaners
Deur DR PIETER DE KOCK

Afrikaner-beesvleis is in September 2016 as ’n handelsmerk geregistreer, en die eerste 
amptelike lewering van hierdie gesogte en smaaklike produk is deur Pronk Afrikaners 
van Thabazimbi aan die nismark voorsien.
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8 April 2016 was daar ‘n baie belangrike Algemene Jaarvergadering gehou 
by die UV Proefplaas met ‘n groot saamtrek van verskeie Afrikaner- 
asook kommersiële beesboere en kenners. Die dag het begin met die 
Genootskap se Algemene Jaarvergadering gelei deur die president, Dr. 
Pieter de Kock.  Die volgende kuddeprestasies is behaal:

Afrikaner Kuddeprestasies 2015/2016

30-70 koeie - 1ste plek:  Taaibos Afrikaners 
 - 2de plek:  J.C.Van Rensburg.
 - 3de plek:  J.G. Wolhurter

 71-120 koeie - 1ste plek:  J.J.Blauw
 - 2de plek:  N van der Walt
 - 3de plek:  J.J. Balt

121 koeie en meer - 1ste plek:  P.A.Cronje 
 - 2de plek:  E.J.Cronje
 - 3de plek:   Twee Oewers

Beste Vordering:  - J.J.Blaauw

Afrikaner Kudde van die Jaar - P.A.Cronje  

ASM 30-70 Koeie - F.J. Fourie

ASM 71-120 koeie - 1ste plek:  Dr H.J. van Rensburg
 - 2de plek:  J.D.H. Hattingh
  - 3de plek:  Juwel of Africa

ASM Beste Vordering:  - FJ Fourie

ASM Kudde van die Jaar - Mnr Dr H.J. van Rensburg.   

Dr Pieter de Kock oorhandig ‘n sertifikaat oor aan elkeen vir hulle hoogs 
aangeskrewe toekennings.

Baie geluk aan almal!  

Daar was baie belangrike aspekte t.o.v. die toekoms van ons Afrikaner 
ras en dan ook die Expo bespreek. Ons het almal lekker saam geëet en 
gekuier. Baie dankie aan Prof Frikkie Neser en Johan Barnard van die 
UOVS vir die gebruik van die lokaal. Baie dankie ook aan al die lede wat 
teenwoordig was, ons waardeer julle ondersteuning!

J A A R V E R G A D E R I N G
Algemene
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3.1   Elite–Goud: Maksimum twee kalwers met ‘n 
speenindeks onder 100.

3.2   Elite–Silwer: Maksimum een kalf met ‘n 
speenindeks onder 100.

3.3  Elite–Brons: Maksimum een kalf met ‘n 
speenindeks onder 100.

ELITE- PLATINUM KOEI TOEKENNINGS 
(Landbouweekblad)

VEREISTES

1. Die koei moes ‘n Elite-Goud toekenning ontvang 
gedurende die betrokke jaar.

2. Die koei mag nie tevore ‘n Elite Platinum toekenning 
gekry het nie.

3. Die koei se gemiddeldde tussenkalfperiode mag nie 
400 dae oorskry nie.

4. Die koei mag een kalf ouer as speen (270 dae) 
sonder ‘n speengewig hê.

5. Die volgende aspekte sal beoordeel word om uit die 
kwalifiserende koeie (sien bogenoemde item 1 tot 
4), die beste koei per ras te identifiseer:

5.1 Koeiwaarde beter of gelyk aan 100.
5.2 Persentasie retensie van haar nageslag, in ag 

genome geslag en stamboek status van elke kalf.
5.3 Persentasie kalwers prestasie getoets (met 

geldige geboorte- en speengewigte).
5.4 Aantal kalwers met geldige speengewigte in ag 

genome die koei se ouderdom.
5.5 Dae sedert die laaste kalwin op die lopie datum 

nie > 400.

MC 020564 - Pierre-André Cronjé

K O E I E  -  V E R E I S T E S
Beste produserende
Geregistreerde rasse:

1. Koei moet lewendig wees op lopie datum (normaal 
weeg op 15 Februarie jaarliks) van die Beste 
Produserende Koeie verslag

2. Koei moet in besit wees van ‘n aktiewe deelnemer 
aan Logix Vleis op lopie datum van die Beste 
Produserende Koeie verslag.

3. Koei moet minstens vyf natuurlike kalf datums 
op rekord hê op lopie datum van die Beste 
Produserende Koeie verslag.

4. Koei se ouderdom by eerste kalwing mag nie hoër 
wees as 1 187 dae (39 maande).

5. Koei se gemiddelde TKP (vir alle natuurlike 
kalwings) mag nie hoër wees as 415 dae.

6. Koei moes ‘n normale kalwing gehad het binne 470 
dae voor lopie datum van die Beste Produserende 
Koeie verslag.

7. Na die eerste kalf met ‘n geldige speengewig, 
mag die koei maksimum twee kalwers hê sonder 
‘n speengewig of met ‘n ongeldige speengewig, 
uitgesluit ‘n kalf aan voet.

8. Gemiddelde speenindeks moet bo 90 wees om in 
aanmerking te kom.

9. Eerste aanvaarding koeie word uitgesluit.

Teelwaarde vereistes:

1. Die nuutste teelwaardes beskikbaar op Logix op 
lopiedatum van die Beste Produserende Koeie 
verslag sal altyd gebruik word.

2. Speen direkte teelwaarde in die beste 50% van die 
aktiewe vroulike diere in ras.

3. Speen maternale teelwaarde in die beste 50% van 
die aktiewe vroulike diere in ras.

4. Geboorte direkte teelwaarde in die laagste 99% 
van die aktiewe vroulike diere in die ras.

5. Geboorte maternale teelwaarde in die laagste 99% 
van die aktiewe vroulike diere in die ras.

Minimum aantal kalwers met geldige 
speengewigte, (uitgesluit kalf  >9 maande):

Elite-Goud : 7 kalwers
Elite-Silwer : 6 kalwers
Elite-Brons : 5 kalwers

A. Kommersiële kuddes (geen BLUP 
teelwaardes beskikbaar):

Die teelwaarde vereistes word vervang met die volgende:

1. Geen kalf met speenindeks onder 90 nie.
2. Gemiddelde speenindeks van kalwers minstens 100.
3. Addisionele vereistes vir die onderskeie kategorieë:
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beloon Afrikaner en Afrisim telers vir
UITSTAANDE PRESTASIE – 2016

Landbounavorsingsraad

Die LNR het weereens verskeie telers vereer op die jaarlikse Nasionale Toekennings geleentheid wat plaasgevind 
het op die 26ste Augustus 2016 op die Jakaranda Skou terrein. Afrikaner en Afrisim telers het in verskeie kategorieë 
presteer en is op luisteryke manier beloon vir hul prestasies. Weereens baie geluk aan die telers!

Afrisim:  JJ 140250 van Jannes 
Wasserman

Afrisim: UG 060038 van Jan 
Hattingh

2) LNR Nasionale Elite Koei 
Toekennings geborg deur 
Farmer’s Weekly

 Afrikaner: MC 020564 van 
Grootkuil Afrikaners

FRANS JORDAAN

1) LNR Nasionale Prestasie 
Toetsklas geborg deur 
DAFF

 Afrikaner: NV 140242 van David 
Van der Linde en Seuns

3) LNR Nasionale Kudde van 
die Jaar

 Provinsie: Limpopo - Dr Pieter 
de Kock

 Provinsie: Mpumalanga – David 
van der Linde

Fotos verskaf deur: Farmer’s Weekly
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AFRIKANERBULBULTELERSVERENIGING VEILING
77ste Hoopstad 
Die 77ste Hoopstad Afrikaner Veiling het vanjaar op 
12 Oktober 2016 by die Hoopstad Landbougronde 
plaasgevind. Daar is van vroegoggend af saamgekuier om 
die krale, terwyl die veilingsdiere deeglik deurgekyk is. 
Die volgende verkopers het diere aangebied: Estienne & 
Pierre-André Cronjé, Pierre Fouché,  Martin Ras, GAP 
Steenkamp & Christo Snyman. Ons is bevoorreg om elke 
jaar in getalle te groei, met nuwe verkopers wat diere te 
koop aanbied.

Ds. Franscois du Plooy het die veiling op ‘n gepaste 
boodskap  geopen.  Die aanbod op vanjaar se veiling het 
getuig van ‘n deeglike keuringsproses deur Ben du Plessis 
en die diere was almal in puik kondisie. Die gemiddelde 
prys vir die bulle was R24 875-00. Martin Ras het die 
hoogste prys van R40 000-00 behaal vir Lot 1, wat aan 
Julian Balt van Carletonville verkoop is. Lot 14 van Martin 
Ras is ook  vir R32 000-00 aan Potch Landbou Kollege  
verkoop. Lot 21 van Pierre-André Cronjé is vir R30 000 
verkoop aan Mnr HJ Earle. 8 Dragtige koeie is verkoop 
teen ‘n gemiddeld van R15750 en Stoet Koeie met 
kalwers is verkoop vir R13 000. 24 kommersiële oop 
verse is teen ‘n gemiddeld van R7250-00 verkoop

Die Hoopstad Afrikanerbultelersvereniging is bekend vir 
hulle plattelandse gasvryheid. Kopers en belangstellendes 
is oudergewoonte bederf met ‘n heerlike steak ete na 
afloop van die veiling, hierdie jaar behartig deur Martin 
Ras se drie dogters Greta, Christine en Marlet. Baie 
dankie ook aan elkeen van die verkopers se vrouens vir 
die verversings voor die veiling. 

Dankie aan Vleissentraal wat die veiling aangebied het, 
asook Mike Kilassey wat die afslaer was.  Dankie ook aan 
ons borge Molatek , Vleissentraal & Elephant Plains Game 
Lodge vir julle bydrae tot die sukses van die veiling.  

Onthou dat die Hoopstad Afrikaner Veiling elke jaar 
gedurende Oktobermaand plaasvind. Volgende jaar maak 
ons weer so!

Lot 1: R40 000
Verkoper: MD Ras  Koper: Julian Balt

Lot 14: R32 000
Verkoper: MD Ras  Koper: Potch Landbou Kollege

Lot 21: R30 000
Verkoper: PA Cronje  Koper: HJ Earle
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Nampo
Die Bestuur was hierdie jaar weer verantwoordelik vir Nampo. Van die kantoor se kant wil ek graag almal wat by 
Nampo betrokke was, vir die entoesiasme en passie waarmee dit aangepak is, bedank. 

Die uitstalling het goed vertoon en die Afrikaners het baie aandag getrek.

Die algemene belangstelling was baie goed, baie navrae is vanuit die kantoor na afloop van die week beantwoord.  

Baie dankie aan Dr Pieter en tannie Elbie de Kock, sowel as Ben Foulds vir die pragtige Afrikaner uitstalling asook aan 
Jaco Fourie vir die Afrisim uitstalling! 

Ons sien uit na nog ‘n baie suksesvolle Nampo in 2017! 
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POTCH PRODUKSIEGROEP veiling 
Die jaar se veiling het goed afgeloop, veral met die Afrisim diere, 
met die volgende gemiddeldes: Afrikaner Bulle: R25 500 en 
vroulike diere: R8 000. Afrisim Bulle: R27 333 en Afrisim koeie & 
kalf: R11 500 en Afrisim verse: R10 750.00 

Die volgende pryse is behaal:  

Lot 2 van Julian Balt is aan Herbert Bruinette vir R 32 000. JDH 
Hattingh het Lot 7 van Janes Wasserman gekoop vir R32 000. 
Lot 8, ook van Janes Wasserman is vir R32 000 verkoop aan Jan 
Nortjé, ons nuwe Afrisim teler. Lot 19 van Julian Balt is verkoop 
vir R30 000 aan Martin Ras.  

Die vraag na goeie bulle was 
goed, maar veral na Afrisim 
bulle. 

Van die Genootskap se kant 
wil ons die Produksiegroep 
bedank vir julle getroue 
bydrae om ons Afrikaner- 
en Afrisim beeste aan die 
vleismark bloot te stel op 
dae soos hierdie.  Dankie 
aan Hendrik Nel van Clive 
Gardner Afslaers vir julle 
harde werk en entoesiasme 
waarmee julle die veiling elke 
jaar aanpak. 
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UITSTALLING
Welkom

Vetveeskou
D

it was weereens ons jaarlikse Vetveeskou en vetvee veiling 
op Verkykerskop, 22 en 23 Augustus 2016. Ons groei regtig 
elke jaar in getalle en kry altyd baie goeie borge.

Daar was hierdie jaar ‘n skaap en bees en spoghok afdeling, 
ek het weer by die spoghok ingeskryf - dit is die enigste 

afdeling waar jy nie hoef in te skryf en wel jou diere hoef te verkoop nie.

Ons was ‘n lekker groepie Afrikaners, soos gewoonlik en so ook South 
Devons, Bonsmara’s, Rooi Angusse en Brahmane.

Die beoordeling was volgens die netheid en bemarking van jou stalletjie, 
jou diere en jou ras - literatuur. Ek het die volgende diere ingeskryf: 
JS 1026, JN 13-55, JN 090733 en haar pragtige kalf JN 16-117, ons 
beoordelaar was Mnr. Andrew Adams, wat jaarliks die Royal Show 
beoordeel, asook so ver as in die Kongo diere-, rasse- en kuddes werk 
en bestuur, so sy kennis van veral beeste is regtig baie goed.

Hy het ons gekomplimenteer - die Afrikanerras as sulks, vir die goeie 
bees waarmee ons nog steeds boer en in glo. Hy het ook gesê dat 
mense soms ons bees te lig vind en nie besef watse onskatbare waarde 
hul toevoeg tot die beeswêreld nie.

Hy het gehou van die verskeie “vorms” of stadiums van die verskille 
wat ek in my hokkie gehad het, Ma - baie vroulik en kalfie wat toe 
maar slegs 7 dae oud was - perfekte toonbeeld van klein Afrikaner, met 
volle eienskappe reeds sigbaar, so ook van die jong bul - JN 13-55, goed 
bespierd en mooi afgerond, reg vir die dekseisoen en so ook van ons 
trots - Kortpad JS 1026 – ‘n pragtige toonbeeld van ‘n vol uitgegroeide 

Afrikaner bul, goeie temperament, 
uitstekende bespiering met alle kenbare 
tekens van ‘n eg suiwer Suurveld geharde 
Afrikaner stoetbul.

“Needless to say” - ons het gewen! Ons 
het kontant pryse, veemedisynes en 
lekker geskenkpakke gewen, maar was 
net so trots om ons beeste daar ten toon 
te kon stel en dat almal kan kom kyk!

- Baie dankie aan Bertie en Annie van 
Niekerk vir julle bereidwilligheid om altyd 
ons ras te verteenwoordig en ten toon te stel

Die organiseerders van die Golden Oldies Rugbyweek het vanjaar 
besluit om ook uitstallers te nooi na die rugbyfees. Dit het vanjaar by 
die Griffons Stadion in Welkom plaasgevind, waar Janus  Taljaard en 
sy vrou Charmaine (dogter van Afrikanerbees-boer William Meek), 
verantwoordelik was vir die reëlings. Esfané Stoet is genooi, en het toe 
’n Afrikaner-bul en - vers daar uitgestal. Daar was baie belangstelling in 
die Afrikanerbeeste.

Baie dankie aan Esfané Afrikaner Stoet vir hulle bereidwilligheid om 
altyd ons ras so goed te verteenwoordig!

ANNIE VAN NIEKERK
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SKOUThabazimbi
28-30 Julie was die datum van die jaarlikse Thabazimbi Skou en weereens 
was daar ‘n goeie uitstalling van Afrikaner beeste. Dankie veral aan Nico 
v.d. Walt van Bloemfontein, wat gekom het met 14 beeste. Die Kantoor 
en Bestuur het die hoogste dank en agting vir Nico se ras bevordering. 
Die beoordelaar was die interras beoordelaar, Mnr Heinrich Bruwer 
en hy was beïndruk met die beeste, die vordering wat die Afrikaner ras 
gemaak het t.o.v. vorm en bespiering en die plek wat die Afrikaners nou 
weer in die stoetvee bedryf inneem.

Die uitslae was soos volg:

Kampioen bulkalf: Pronk TK616 

Kampioen Verskalf: Pronk TK602

Junior Kampioen vers: NW140052 – Esfané Bosduif

Junior Kampioen bul: Pronk TK339

Senior Kampioen koei: NW110006: Esfané Ster

Ras & Senior Kampioen bul: Pronk TK228 Heerser

Reserwe Senior Kampioen bul: NW100030: Esfané Breekman

Kampioen vroulike dier: NW140052 – Esfané Bosduif

Opperste Kampioen Afrikaner: Pronk TK228 Heerser

Heerser het ook die 2de plek behaal by die interras kompetisie en was 
Reserwe interras kampioen Bul van Thabazimbi Skou 2016. 

Geluk  en dankie aan die uitstallers, veral Nico v.d. Walt van Esfané 
Afrikaner Stoet. Pronk Afrikaners van Thabazimbi, Pieter en Elbie de 
Kock, bedank hulle twee kookwater skoonseuns, Ben Foulds & Abraham 
Groenewald, wat die skou waargeneem het terwyl hulle met de Expo 
reëlings besig was. Dit is bemoedigend om te sien dat jong manne 
betrokke raak by Afrikanerbeesteling. Ons moedig stoet telers aan om 
‘n paar  diere haltermak te maak en wel te skou as advertensie vir die 
Afrikaner ras op wie ons so trots is.

WEES SIGBAAR – VERTOON JOU AFRIKANERS!

Pronk TK616

Pronk TK339

Pronk TK228

NW140052
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hoogtepunte by Jacaranda-landbouskou
Afrikanerbees-
Die Afrikaner Simposium en Wêreldekspo was van die 
hoogtepunte by die pas afgelope Jakaranda Landbouskou. 
Die Afrikanerbees, ’n merkwaardige inheemse beesras, en 
sy potensiaal was die fokus van die Afrikaner Simposium, 
wat op 25 Augustus by die Pretoria-
skougronde plaasgevind het. 

Die simposium, wat deur die Afrikaner-
beestelersgenootskap van Suid-
Afrika en die Landbounavorsingsraad 
(LNR) aangebied is, het gefokus 
op die volhoubare produksie van 
rooivleis in warm klimaatstreke. Die 
Afrikanerbees, wat sy oorsprong 
in die Midde-Ooste en Egipte het, 
is volgens herhaalde navorsing en 
proewe perfek aangepas vir Suid-
Afrika se warmer klimaat.

Verskeie plaaslike sprekers van 
die LNR en ander instansies, 
asook internasionale sprekers, 
het hul navorsing voorgelê. Prof 
Michiel Scholtz van die LNR se 
Diereproduksie-eenheid het gefokus 
op teling en produksiestrategieë wat 
tot klimaat-slim rooivleisproduksie bydra. “Lewendehawe 
dra by tot sowat 21% van die wêreld se metaanuitlaatgasse. 
Dit is dus belangrik om diere te teel wat meer groei 
toon met minder voer om die koolstofvoetspoor van die 
rooivleisbedryf te verlig,” het hy beklemtoon.

Een van die internasionale sprekers wat hul kennis gedeel 
het, was dr Mike MacNeil, ’n internasionaal erkende 
deskundige op die gebied van teling en genetika. Hy het 
inligting oor rooivleisproduksie in die droë gebiede van 
Montana in die Verenigde State van Amerika (VSA) gedeel. 
Dr MacNeil het voorgestel dat vir meer doeltreffende 
koeie met korter produksietye geteel moet word. Hy 
het egter genoem dat nog baie navorsing gedoen moet 
word in genetika wat op volhoubare produksie fokus.

Die simposium is deur sowat 150 afgevaardigdes 
bygewoon, wat rooivleisprodusente, Afrikanerbees-
telers en landboustudente ingesluit het.

Nasionale raskampioenskappe

Nog hoogtepunte op die skouprogram was die 
nasionale raskampioenskappe, asook die Afrikaner-
beestelersgenootskap van Suid-Afrika se nasionale 
veiling.

‘n Bul van Nico en Fanus van der Walt se Esfané-stoet is as die ras kampioen-bul van die 
Afrikaners, en reserwe senior inter-raskampioen-bul aangewys tydens die Jakaranda skou. 
Die hanteerder is Meshak Matekani.

Die gasspreker van die aand was prof Connie MacManus-Pimentel 
van Universidade de Campus Darcy Ribeiro in Brasilië. Hier is sy 
saam met die rasdirekteur van die genootskap, Lauren Tissier, en die 
president van die genootskap, dr Pieter de Kock.
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neem deur doelgerigte teling, prestasietoetsing te doen 
– weeg en meet en ons produk te bemark.

Die eindproduk bly vleis  - en dit HET die Afrikanerbees. 
Afrikaner vleis gaan ons beesras ‘n internasionale faktor 
maak, as ons as telers net die geleenthede aangryp en ontgin. 
Wat ‘n uitdaging te midde van ‘n wêreld vol negatiwiteit. 
Juis hierdie dreigende negatiewe omstandighede het 
die fokus weer opnuut na die Afrikaner laat swaai. Ons 
herhaal weer die vraag: Kan enige teler in Suid-Afrika en 
oorsee dit bekostig om in die toekoms NIE Afrikanerbees 
gene in sy kudde te hê nie? DIE ANTWOORD BLY ‘N 
AL HOE GROTERWORDENDE NEE!

belangstelling in die Afrikaner
Internasionale
Voortvloeiend uit die navorsingsprojekte van Prof. Michiel 
Scholtz en die LNR span is wêreld-bekende veekundiges 
genooi om veral die Simposium oor die Afrikaner en 
aardverwarming, tydens die Ekspo in Pretoria, te kom 
bywoon en bespreek. Tydens hierdie besoek het hulle die 
Afrikaner wêreld uitstalling van meer as 100 beeste in 
totaal besigtig en was hoogs beïndruk met die Afrikaner 
wat hulle vir die eerste keer in lewende lywe gesien het. 
Die belewenis van die Dinee, waar die Afrikaner Bul en 
Koei die eregaste was en Hans & Mev Sturgeon se ossewa 
hulle vir ‘n skourit geneem het; die pragtige operette 
sangpaar en bowenal die sagte, sappige, heerlik Afrikaner 
vleis het veroorsaak dat hierdie gaste, die Afrikanerbees 
op die plaas in sy natuurlike habitat wou sien.

Dr Mike McNeil van die VSA, Prof Connie McManus 
van Brasilië en dr Heather Burrows van Australië is na 
Trekpad Safaris die Saterdag na die Ekspo waar hulle op 
eg Suid-Afrikaanse gasvryheid getrakteer is. Te midde van 
die ergste droogte die eeu, kyk hulle na veldbeeste in 
die bosveld, suurveld, bo op die Boshoffsbergreeks. Hulle 
was sprakeloos om te sien hoe die Afrikanerbees hier 
oorleef. Die gevolg was:

1) Die  Studentebesoek van die VSA is gereël vir Maart 
2017 deur Mike McNeil.

2) Groter Afrikaner genetiese materiaal in die Belmont 
Red van Australië word beoog deur Heather 
Burrows. 

3) Genetiese materiaal na Brasilië om vleiskwaliteit 
en aanpasbaarheid te verbeter – Connie McManus. 
Sy sal in 2017 met die LNR (Prof. Michiel Scholtz) 
bevestig. 

4) Die Afrikaner as aangepaste ras teen aardverwarming 
en droogte word deur ‘n Iraniese student van Dr 
Mike McNeil in Kanada aangebied. Kanada is so 
beïndruk met die aanbieding en die plakkaat dat die 
student met die prys wegstap.

5) ‘n Kanadese professor besoek Suid-Afrika om die 
Afrikaner te sien en te leer ken in sy natuurlike 
omgewing en wil graag genetika na Kanada neem.

6) Professor Scholtz van die LNR is baie positief 
dat Afrikaner genetika in die afsienbare toekoms 
wêreldwyd in aanvraag sal wees.

Hierdie Internasionale belangstelling is moontlik 
gemaak deur Prof. Michiel Scholtz, die LNR met sy 
navorsingsprogram en hulle geloof in die Afrikanerbees. 
Dit is nou ons as telers, wat met hierdie produk, (wat 
al ‘n eeu lank aan hierdie produk geteel het), hierdie 
internasionale belangstelling moet uitlok,  verder te 
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Die Jaarlikse Agri Expo Livestock skou was weer gehou op die 15 Oktober 2016 by Sandringham 
skougronde naby Stellenboch. Dit was regtig `n wêreldklas geleentheid.

Die Skou is goed verteenwoordig deur dertien verskillende vleisbeesrasse van die Wes – en Suid Kaap.   
Dit is die  grootste vleisbees interrasskou in die land  Die interras kampioenskappe het bestaan uit vyf 
klasse naamlik, Interraspaar, Junior vroulik, Junior manlik, Senior vroulik en Senior manlik.

Die Afrikaners van Wilgevlei het die ras verteenwoordig in al die klasse. In die interras paar was 
die Afrikaners onder die top vyf.  In die ander klasse het die Afrikaners ook baie goed vertoon, die 
beoordeellaers was baie beïndruk, veral met die senior bul.

Die Afikanerbeesstalletjie was ook druk besoek deur die publiek en belangstellendes.

Geseënde Kersfees en voorspoedige Nuwejaar en groete van die Afrikanersbeestelers van die Kaap.

Dankie aan Bertie & Annie van Niekerk vir julle baie 
goeie uitstalling en bereidwiligheid om altyd ons ras te 
verteenwoordig en ten toon te stel.
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Razie Khorshidi is ‘n damestudent van Iran wat by die Universiteit van Alberta in Kanada studeer. 
Dr Mike MacNeil, van Amerika, en ‘n navorsingsgenoot by die LNR is een van haar studieleiers. 
Sy het tydens die 7de jaarlikse “Alberta Livestock Gentec” konferensie wat van 18-19 Oktober 
2016 in Edmonton gehou is, ‘n plakkaat aangebied met die titel “A simulation study to evaluate 
employing crossbreeding and sexed semen in the Afrikaner Cattle production”. Die doel van die 
analise was om die student ‘n begrip te gee oor stelsels-ontleding en kruisteling, en die data wat 
gebruik is was van die Vaalharts proef.

Razie het die 1ste prys gekry vir haar plakkaat tydens die konferensie. Volgens Dr MacNeil was 
hy nogal verbaas dat die beoordelaars die plakkaat meer toepaslik gevind het as die meer tegnies 
georiënteerde plakkate wat genomika beklemtoon het.

Die plakkaat toon onder andere aan dat terminale kruisteling met die Charolais bul op Afrikaner 
koeie, vleisproduksie in die kruiskalwers met 26.6% verhoog, terwyl die kruiskalwers 26.7% 
minder voer vreet vanaf speen tot hulle mark gereed is. Dit is voorwaar ‘n merkwaardige 
verbetering in produksiedoeltreffendheid.

Student van Iran presteer met ‘n
plakkaat oor die Afrikanerbees
MICHIEL SCHOLTZ, LNR Diereproduksie Instituut



Afrikaner 46

heterose-effekte vir speengewig is in die orde van 19.2 
kg, dié van 19-maand oud verse is 25.5 kg, koei gewig by 
partus is 29.7 kg, die speen-tempo van kalwers is 3.3% en 
lewendige gewigstoename van osse in die voerkraal 102.5 
g/dag. Hierdie bykomende effekte tot die komplimentêre/
rasdirekte effekte van die bees-samestelling, wat nie 
bereken kan word nie, hou by die meeste eienskappe 
soos byvoorbeeld speengewig, finansiële voordele in. By 
ander eienskappe soos volwasse koei gewig kan dit egter 
nadelig wees.

Afrisim-telers moet bewus wees dat die gemiddelde 
rasgenetiese neigings van beide die Afrikaner- en 
Simmentaler beesrasse in volwasse koei gewig is. Terwyl 
dit by die Simmentaler aan die toeneem is, het dit 
fenotipies by die Afrikaner afgeneem. Hierdie verskynsel 
hou, veral vanweë die addisionele heterose-effekte, 
(+29.7 kg) potensiële nadele vir die eerste kruisings van 
die saamgestelde ras in. Indien Afrisim koeie te groot vir 
‘n bepaalde omgewing raak, sal dit hulle reproduksie-
tempo en produktiwiteit negatief beïnvloed omdat 
groter koeie groter onderhoudsbehoeftes het. 

Afrisim-telers sal dus voortdurend moet let op die 
teelwaardes vir volwassegewig binne die onderskeie 
basisrasse en teeldiere met bo-gemiddelde gewig 
vermy. Die telers se jaarlikse berekening van kalf/koei 
verhoudings sal ‘n aanduiding gee van die mees optimale 
koei gewig binne hulle onderskeie omgewings. Die 
handhawing van ‘n optimum koei gewig binne die kudde 
moet dan een van die meeste belangrikste doelwitte van 
die telingstrategie uitmaak. Slegs dan sal die telers hulle 
koeiproduktiwiteit kan behou.

teelwaardes
Die waarde van

in die basisdiere by die teling van AFRISIM BEESTE
Afrisim beeste blyk ongetwyfeld nie sonder rede 
gewild te wees by stoet- en kommersiële telers en 
voerkraaleienaars nie. Dié saamgestelde ras met gelyke 
hoeveelhede diverse bloed het ‘n goeie mengsel van 
aangepastheid en verhoogde produksie.  Die beesras het 
ook ‘n oop basis wat die genetiese variasie gesond kan 
hou en inteling sal vermy.

Afrisim-telers is bewus dat die prestasie van ‘n enkele 
nageslag van ‘n Simmentaler x Afrikanerparing vanaf 
basisdiere nie vooruit bereken kan word nie.  Rasdirekte 
effekte vir elke prestasie-getoetste dier, binne ‘n ras, 
word in teelwaardes vir verskillende eienskappe 
uitgedruk. Van hierdie teelwaarde-hoeveelhede word die 
helfte vanaf elke ouer binne ‘n bepaalde beesras na die 
kalf oorgedra. Die teelwaardes van verskillende rasse 
kan egter nie met mekaar vergelyk word nie en daarom 
kan toekomstige prestasie nie van eerste- tot derde 
nageslag Afrisim-kruisings met sekerheid bereken word 
nie. Heterose-effekte kompliseer die berekenings verder. 
Wanneer Afrisim beeste egter as ‘suiwer/stoet’ beskou 
word, word die gemiddeld van die teelwaardes van die 
komponent bul- en koei gebruik vir die berekening van 
die prestasie van die toekomstige kalf.

Alhoewel die heterose-effekte vir al die meetbare 
eienskappe nie met sekerheid voorspel kan word nie, 
bestaan daar egter wel Suid-Afrikaanse wetenskaplike 
beramings in die telingspraktyk vir Afrisim beeste. So 
byvoorbeeld is die gesamentlike direkte en maternale 
heterose-effekte vir geboortegewig by die Afrisim in die 
orde van 2.4 kg, wat waarskynlik nie ‘n groot invloed op 
die voorkoms van distokia sal hê nie. Die gesamentlike 

A THEUNISSEN
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Versekering is sekerlik aan ons almal bekend? Die 
uitdaging lê egter daarin om te verstaan hoe werk jou 
polis en waarvoor jy kan verseker.

Waaroor gaan versekering?

Versekering is die beskerming van ’n bate teen enige 
risiko wat mag lei tot skade of verlies. Versekeraars 
beskerm die moontlikheid van daardie verlies. Verlies is 
ongelukkig nie iets waarvan ons kan seker wees nie, dus 
neem ons versekering uit.

Wat moet ons verstaan by Versekering?

Die belangrikste beginsels by versekering is Versekerbare 
Belang, Goeie Trou en Skadeloosstelling

Versekerbare belang is die verhouding tussen die 
versekerde (Boer) en die item wat 
verseker is. Hierdie verhouding word 
deur die reg erken. Dit beteken 
eenvoudig dat jy nie iets wat nie aan jou 
behoort (’n ander persoon se goed) kan 
verseker nie

Goeie Trou beteken dat enige inligting 
wat verskaf word in ’n aansoek deur die 
versekeraar in goeie trou aanvaar word. 
So aanvaar die versekeraar b.v. dit as jy 
by aansoek sou sê dat geen vorige eise 
gehad het nie. Sou dit nie waar wees kan 
dit, sou ’n eis ontstaan ’n probleem wees.

Skadeloosstelling beteken dat die 
versekerde in dieselfde posisie geplaas 
word as wat hy was voor die gebeurtenis 
(eis) Die versekeraar kan kies tussen 
kontant skikkings, herstel of vervanging, 
of ’n kombinasie hiervan

Wat word alles onder ’n Landbou (Agri) 
Polis verseker?

Enige Bates, byvoorbeeld geboue, store, 
elektriese toestelle, voertuie, trekkers, 
stropers en implemente, spilpunte 
asook lewende hawe en wild is van die 
goed wat verseker kan word

Elke versekeraar probeer gewoonlik om 
iets ‘uniek’ by hulle polis te voeg.

 So kry mens bv. dekking wat albei 
die stroper/trekker se bande sou dek 
indien een afgeskryf word en die ander 
een moet as gevolg van vervaardiging 

spesifikasies vervang word. 

Wild kan ook op ’n Landbou polis verseker word, ook 
vir meeste siektes

4X4 Voertuie kan opsioneel gedek word vir die terugbring 
van die voertuig na meganiese onklaarraking

Ultrafin Finansiële Oplossings is uniek geposisioneer 
om vir u as Landbouer te adviseer ten opsigte van u 
Versekerings behoeftes en al die unieke voordele wat 
beskikbaar is. Ons wil u nooi om ons te kontak by 
0861114602 of charl.oosthuizen@ultrafin.co.za. Besoek 
gerus ook ons webblad by www.ultrafin.co.za

Bate-VersekeringWaarom is
vir jou as Landbouer belangrik?
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