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                                                           Boer met ‘n plan 
 
Daar is seker geen boer in die land wat sonder ‘n plan boer nie.  Die vraag is egter wat is die 
plan en hoe suksesvol is hy met die uitvoering van sy plan en die bereiking van sy drome.  
 
Die boer wie se plan behels om so rustig as moontlik te wees en sy boerdery te geniet, het seker 
nie veel probleme om sy ideaal te bereik nie.  My grootste skok of “eye opener” soos die 
Engelsman sou sê was egter om vroeg in my boerdery loopbaan te sien hoeveel boere wat 
ontsettend hard werk en groot ideale koester, bankrot gaan terwyl hulle juis die boere was wat 
ek en ander wou naastreef.  Met hulle beplanning moes daar erens fout gegaan het.  Ek was ook 
beslis nie bereid om net ‘n alledaagse boer te word nie, want my droom om ten minste vir elk 
van my 3 kinders ‘n stuk grond na te laat so groot soos die wat ek bevoorreg was om van my Pa 
te erf, moes ek bereik. 
 
Met deeglike beplanning het ek behoorlik weg gevlieg.  Daar was lande gemaak, lusern en uie 
geplant en geoes, kilometers sement-watervore gebou en dan natuurlik nog my skaap en bees 
boerdery.  Die beste veevoer en veesiekte boeke is bestudeer, want my stoet skaap veral moes 
net die beste kry.  Skure is opgesit, ram stalle met hortjies vloere is gebou en goeie tye het 
gemaak dat die bankbestturder ook gelukkig bly. 
 
Met tyd het ek egter begin besef dat alhoewel my gespook gesorg het dat baie geld inkom, daar 
heeltemal te veel weer uitgegaan het .  Planne moes ek maak en is deur die jare ingestel: 
 
  
Ek het besluit ek is eerstens besigheidsman en tweedens ‘n boer.  Plek vir sentiment kan daar 
nie meer wees nie.  My nuwe beginsel van boerdery in my omgewing is gebore “Maak seker jy 
maak dit deur die swaar en moelike tye, want die goeie tye sorg vir hul self en sal jy verseker 
dit dan ook maak”.  Deur die jare wat sou volg sou die anker van my boerdery wees planne om 
dit te verander sodat hierdie twee beginsels altyd geld. 
 
Plan 1 
 
 Dadelik is besluit om weg te doen met uie en soortgelyke gewasse met groot 
wisselende pryse.  Lusern sou slegs verbou word op 7 ha, uitstekende lande en marginale lande 
sou beplant word met gewasse om dit terug te neem veld toe.  Daar is op groot skaal begin met 
die aanplant van gewasse soos Turksvye en Garingbome wat my deur die swaar tye sou help.  
Vandag staan die sement vore en ram stalle op die plaas soos monumente om hopenlik die 
nageslag te waarsku teen oorkapitalisering in jou jong dae. 
 
 
Plan 2 
 
 Met droogte as aardsvyand nommer een in ons deel van die wêreld, is besluit om water 
opberging en die verspreiding daarvan oor die veld ‘n prioriteit te maak.  Selfs groot grond 
damme is gemaak maar met geen pompe in nie.  Vandag met die staking van grootskaalse 
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pompery uit Broekspruit wat vir 17km deur die  plaas loop, groot damme wat vol water bly en 
boorgate waar daar nie uitgepomp word nie, het die water tafel aansienlik gestyg en kom daar 
weer fonteine voor op plekke waar ek hul nooit voorheen gesien het nie.  Op groot gebiede van 
die plase het die hele eco sisteem verander.  Ek is oortuig my veld lewer vir my nou baie meer 
kos as wat my lande my gebied het en dit teen geen lopende onkoste meer nie.  Vir jare sal my 
nageslag nog die voordeel daarvan kan geniet.  Die droogte effek word ook defnitief terug 
gehou deur die verhoogde water tafel. Honderd koeie word nou ekstra op die plaas aangehou 
om bees-kos te benut wat voorheen nie op die plaas voorgekom het nie  
 
 
Plan 3      Geen lek of voor ooit weer vir my ooie of koeie nie 
 
 Ons omgewing is gemaak vir skaap boerdery en tot ‘n mindere mate vir bees boerdery.  
Omdat hierdie in die toekoms die enigste vertakkings sou wees, moes sentiment ten opsigte van 
ras weer uit die venster gegooi word.  Eerstens sou rasse waarmeee geboer word, baie goeie 
benutters van die verbeterde natuurlike veld moet wees, want uitgawes op voer en lekke soos 
in die verlede moes gestaak word.  Vir 18 jaar lank nou kry alle vee slegs natuurlike sout 
aanvulling.  Maak nie saak watter tyd van die jaar dit is nie, of die ooie nou met tweelinge loop 
en of dit droogte is nie, net sout , kom wat wil.  Slegs sekere rasse se ramme was nog vir 
veilings gevoer, maar ook die laaste van diè rasse is twee jaar gelede uitverkoop. 
 
Plan 4     Probeer om gister al more se koerant te lees om genetiese verskuiwing vroegtydig te 
maak 
 
 .  ‘n Tweede belangrike aspek was om toekomstige mark neigings so akkuraat as 
moontlik te bepaal.  Wat sal die wolmark doen, die vleismark, die moontlike uitvoer van 
sekere genetika, lewendig skaap uitvoer, ens.  Die aaneenlopende vooruitskatting van hierdie 
aspekte van die mark bepaal vir ons vroegtydig watter kant toe ons met rasse moet beweeg.  
Die ou gesegde van  “Diè ras was vir my Oupa en my Pa goed genoeg en hy sorg nog vir my” sal 
nooit by ons geld nie.  Markte en omstandighede is net te wisselvallig.  Net soos die mielie- en 
koring boer nie skroom om ‘n nuwe variëteit te plant wat hom teen droogte, plae, roes ens. 
beter kan beskerm nie, net so sal ek as veeboer oorslaan na diè dier of ras wat vir die tyd wat 
voorlê die beste is.  Waar op aarde het die vee-boere en veral skaap boere agter gebly?  Al wat 
ek kan dink is omdat ‘n dier meer lewe toon as ‘n plant, kyk die boer na sy skape en beeste met 
dieselfde  oog as na sy hond en sy kat of selfs sy perd wat ‘n plesier dier is as om na hulle te kyk 
soos ‘n mielie of Sonneblom plant wat net daar is om ‘n produk te lewer.  Dit is waarom skou 
vir party so belangrik is.  Om net een voorbeeld van ons besluit  te verduidelik;  na 1990 se 
induie stort van die wol prys sonder enige waarskuwing van ons wolkenners, het ons besluit om 
nooit weer wol op enige ras ‘n belangrike seleksie eienskap te maak nie.  Rede:  Van lank voor 
1990 tot vandag toe ken ek die wolhandel as een van beloftes.  Volgende jaar gaan die tekort 
soveel wees en die prys sal die hoogte inskiet.  Kom volgende jaar dan daal die prys.  Ek 
probeer nie die wolbedryf afskiet nie, dit is hoeka hulle werk en verpligting om die bedryf te 
bevorder, maar tog weet hulle so min soos die ekonome wat die geld eenhede van die wêreld 
gaan maak.  Die waarheid is egter vir die 32 jaar wat ek boer is ek moeg gewag vir die 
wol”boom” wat kom.  Slegs vir ‘n maksimum van 6 jaar was wol kompeterend teenoor vleis.  
Hierdeur wil ek geen ras in ‘n swak lig stel nie, want ek weet dat selfs die Merino ras groot 
vordering gemaak het met sy vleis produksie potensiaal en dat dit seker juis die rede is dat hy 
nog steeds baie populêr is.  Wat die ras se inset koste is om hierdie wol en vleis van gehalte te 
kan lewer, is wel ‘n ander vraag om te beantwoord. 
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Na die 1990 wol debakel en die nuwe Suid Afrika wat vir ons lê en loer het,  was dit weer tyd 
vir groot planne maak.  Die moontlike verswakking van die Rand, ‘n onsimpatieke toekomstige 
regering en die uitvoer van lewendige vetstert skaap na die Midde Ooste het ons laat besluit om 
Damara skaap in die boerdery in te bring.  Dit was geweldig suksesvol as gevolg van die uitvoer 
van genetika na Australië wat die Midde Oosterse mark voorsien het van lewendige vetstert 
skaap en nie as gevolg van ons lewendige uitvoere nie. 
 
Met die begin van die nuwe millennium was dit vir ons duidelik dat die rol van die Damara 
skaap op ons plaas aan die afneem is.  Dit het baie beter met Suiid Afrika gegaan as wat meeste 
verwag het.  Later sou die Rand sterk begin verbeter, wat uitvoer ernstig begin knou het.  
Austalië was in ‘n posisie om sy eie Damaras te vermeerder, dus minimale uitvoer in die 
toekoms.  Die Damara, alhoewel ‘n merkwaardige vleis produseerder in baie aspekte het een 
tekortkoming gehad - probleme met die aanvaarding van sy karkas in die Suid Afrikaanse mark.  
Ons moes nou skaap op groot skaal aan die mark lewer en kon nie kanse vat met aanvaarding 
nie.  So na ‘n wonderlike sukses- lopie, moes ons sy suiwer teling dadelik staak voordat enige 
slegte gevolge ondervind word.  Vir sy tydperk was die Damara ons suksesvolste onderneming 
ooit en ek is seker in sekere gebiede is hy nog steeds, maar omstandighede het drasties vir ons 
verander en nuwe planne moes volg.  Vleismerino’s was oor baie jare vir ons baie goed en 
winsgewend.  ‘n Goeie mark vir die ras en vir Dorpers is egter in Australië gevind en het ons 
besluit om eerder daar in vennootskappe met die twee rasse te boer.  Vir ons omstandighede 
hier was beter genetika beskikbaar. 
  
 
Plan 5     Vir my sou skaap- en bees rasse in die toekoms net ‘n klomp gene wees waaruit ek 
kon kies wat die beste vir my ongewing is om winsgewend te produseer wat die mark soek 
 
 Ons jongste plan was om ‘n haar ras te ontwikkel vir ons area, maar ook landwyd, wat 
defnitief iets anders is.  Ons wou na ons ondervinding met Damaras en Dorpers baie graag nog 
met een of ander geharde haar-ras boer.  Diè rasse het aan ons bewys dat van hulle of baie 
gehard en vrugbaar is en oorlewings vermoëns besit met weestand teen sekere siektes en ander 
‘n karkas kan lewer wat met die beste ter wêreld kan vergelyk.  Die probleme was dat elkeen 
van al hierdie rasse ook sekere ernstige nadele gehad het, byvoorbeeld vet lokalisering, vet 
verspreiding, platsydigheid, wol wat nog afgeskeer moet word, beperkte loopvermoë, 
geslagsiektes, min parasiet weerstand, om net ‘n paar van die meer ernstiges te noem.)   
Ons nuwe plan sou heel teenstrydig met die verlede wees.  Daar sou hoegenaamd nie gekyk 
word na tipe nie, maar teeldoelwitte sou daar gestel word en die teeldoelwitte sou streng 
nagevolg moes word.  Sou die registrateur ons skaap as ras aanvaar?  Ons kon nie vir hom sê 
hoe die skaap geteel word nie en kon ook nie vir hom sê hoe hy eers gaan lyk nie.  Ons sou 
maar met ons teel doelwitte na die registrateur moes gaan.  
 
Ons eerste stel doelwitte was om ‘n skaap te teel wat aangepas is by die natuur en wat onkostes 
so laag as moontlik sou hou: 
 

1. Dit moes ‘n haar skaap wees met ‘n donsagtige wolletjie onder om te beskerm teen 
koue.  

      Rede:  geen skeer kostes, geen gevare as gevolg van skeer. 
 
2. Die skaap moet aanvaarbaar lyk met ‘n stert wat nie laer as die bek hang nie, maar 

moet nooit hoef gesny te word nie.  
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Rede: minder arbeid, beskerming teen bosluise en son.   Geen stress vir die jong lam, 
beter groei, geen risiko vir klem in die kaak en ander infeksies. 
 

3. Die skaap moet pigment hê. 
Rede:  Beskerming teen kanker, sterker kloutjies. 
 

4. Die ras moet poenskop wees.  
Rede:  Minder besering, makliker hantering in krale, geen onsuiwerhede agter horings 
van ramme nie. 
 

5. Die skaap moet ‘n natuurlike weerstand hê teen bosluise en ander siektes. 
    Rede:  Geen behandeling deur somermaande. 
 
6. Die skaap moet ‘n sterk trop instink hê. 

Rede:  maklike bestuur in berg en boswêreld, gou om te vind. 
 

7. Moet geen lam of weggooi van lam probleme hê. 
Rede:  minder vrektes, makliker bestuur. 
 

Die tweede stel doelwitte was produksie georiënteerd.  Die skaap moet so ‘n hoë inkomste as 
moontlik kan lewer. 
 

1. Lammers moet van die ma’s af bemark kan word tussen 3 en 6 maande. 
Rede:  hoër inkomste as gevolg van meer ooie wat aangehou kan word in plek van 
gespeende lammers. 
 

2. Karkasse van 14 – 22 kg sonder vet verspreiding probleme moet geproduseer word. 
 

3. Karkas bouvorm en kwaliteit moet aan alle vereistes voldoen. 
 

4. Die skaap moet ‘n funksionele bouvorm hê en goed kan beweeg. 
 
Om te verseker dat aan die bostaande vereistes voldoen word, is prestasie toetsing verpligtend.  
Totale hoeveelheid vleis gelewer per ooi oor haar leeftyd word gemeet en daarvolgens word 
seleksie toegepas.   
 
Soos u kan waarneem, word nêrens gemeld hoe die skaap moet lyk nie.  Kleur, kop, ore,  nek, 
bene ens. soos ander rasse nie  - net doeltreffend met goeie beweging.  Omdat baie van die 
eienskappe waarna gestreef word slegs by Damaras gevind kan word, is besluit dat die skaap 
Damara bloed moet hê, maak nie saak hoe min nie. 
 
Met die aanvaarding van die teelbeginsels instede van ‘n klomp ras standaarde deur die 
registrateur is die droom van die Meatmaster ras volbring.   90% van alle skape op die plaas is 
tans Meatmaster omdat hulle huidiglik so uitstekend presteer.  Die plan vorentoe is om as ons 
ooit van enige gene te hore kom wat die skaap kan verbeter sonder om aan sy goeie eieskappe 
skade te doen, sal ons onmiddellik van teleing gebruik maak om van daardie gene te bekom. 
 
‘n Totale nuwe plan of konsep is daargestel.  Waar ander rasse rasstandaarde neerlê en dan op 
skoue meeding om te sien wie se skaap die naaste aan die ideaal is, sê ons met die Meatmaster- 
kyk net na die geldelike aspekte en as jy van enige ras weet was iets van jou skaap kan verbeter, 
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moenie huiwer om dit te gebruik nie.  Dit kan niks anders as ‘n wen plan wees nie, want die ras 
word toegelaat om met tyd en veranderende marke en omstandighede te ontwikkel. 
 
Die plan rondom sy teling het al soos ‘n veldbrand versprei en is daar al ver buite ons 
landsgrense Meatmasters te vind.  Binnelands vorder die planne met sy teling uitstekend en 
word op die stadium net na die belange van die kommersiële skaap-bedryf omgesien.  Ook in 
teenstelling met hoe ander rasse dit doen, glo ons dat ‘n groot kommersiële bedryf daargestel 
moet word met boere wat tevrede is dat hul skape geld maak en dat ‘n stoetbedryf dan later 
daaruit kan ontwikkel. 
 
 
Plan 6   
 
Poenskop Ngunis vir makliker hantering en beter aanvaarding in die voerkraal bedryf 
 
              Met groot moeite het ons n poenskop Nguni stoet opgebou. Ons plan hier is om ons 
ook nie te veel te steur aan “Nguni fancy points” nie,  om soveel van sy goeie einskappe met ons 
saam te neem maar om daarna doelgerig te selekteer vir mark verwante einskappe   . 
  Ons ondervind wel probleme met lede wat behep is met tipe en nie produksie nie.  
Vir ons is ‘n goeie Nguni een wat vroeg kalf en elke jaar kalf.  Daarna moet die kalf aan 
bouvorm en groei standaarde voldoen, wat die speenkalf koper,  hetsy voerkraal of boer 
tevrede stel.   ‘n Bietjie minder seleksie vir lang, slap sterte en ander “fancy points” en ‘n bietjie 
meer seleksie vir mark verwante eienskappe met n denkende verligte genootskap  wat bereid is 
om hom besig te hou met rand en sent sake en nie nietige bekleiery en redenering oor netelige 
sakies van eie saakbeskerming nie, sal ons baie help om vinniger vordering te maak. 
 
 
 
Plan 7        Afrino skaap word as dubbeldoel ras behou. 
  
      Die ras se aanpasbaarheid by harde omstandighede, lae lam vrektes, baie goeie vrugbaarheid 
en die vermoë om vleis en wol van goeie gehalte te lewer, met minimum onkostes, bly onder 
ons omstandighede ‘n wenner.  Die moontlikheid wat ons gehad het om hom te meet onder ons 
omstandighede teen rasse soos Merino’s, Dohne Merino’s, SAVM, Letelle, Dorpers en 
Damaras (almal rasse waarmee ons geboer het en kan ek noem ook almal vir sekere eienskappe 
baie goed is) was vir ons ‘n groot voordeel.  Die balans van die Afrino (nie te groot, nie te 
vrugbaar, nie te veel wol en nie te vinnige groei, maar wat tog met elke eienskap baie goed 
vaar, maar nie die beste nie) maak dat die ras se syfers oor jare toon dat hy tog onder ons 
omstandighede die ander rasse voor is. 
 
 
 
Plan 8      Maak die vrou minister van finansies. Sy sorg dat die volgende altyd streng nagekom 
word. 
 
 Alle groot uitgawes mag slegs in swaar tye aangegaan word.  Grond, bakkies, ens. mag 
slegs dan aangekoop wrd, want as berekenings onder daardie omstandighede klop, dan is kanse 
op moeilikheid skaars.  Dit is vir my so asof boere onder goeie omstandighede ‘n “adrenaline 
surge” kry.  Dan wil hy alles koop, dan wil hy besluit met watter rasse om te boer ens.  Vir my 
is daardie tye van stil sit en bymekaar maak, want die swaar tye het nog altyd weer gekom. Te 
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slim ekonomiese somme word nie gemaak nie.  Ons hou maar die dinge eenvoudig en verkies 
wysheid bo intelligensie.  Die beste plan vir vooruitgang en versekering teen bankrotskap bly 
eenvoudig   Sorg net dat daar altyd meer geld inkom as wat uitgaan.  Hoe sukkel ons so 
daarmee? 
 
 
As ek in ‘n neutedop moet saamvat my plan vir veeboerdery,  sou dit dus wees: 
Bestuur die natuur op die bes moontlike wyse vir optimale weiveld (bogrondse en 
ondergrondse water en algemene klimaat.  Benuy hierdie voedingsbrom met ‘n tipe dier wat 
geselekteer word of wat geselekteer is in totale harmonie met die natuur om hom instaat te stel 
om optimale produksie teen die laagste moonlike koste te lewer.  Voorspel toekomstige markte 
en source alle moontlike genetika om jou in staat te stel om die produk te kan lewer wat die 
mark sou benodig.  Onthou dat isolasie lank terug verdwyn het en dat al jou beplanning volgens 
internasionale standaarde gedoen moet word.  Die landbou spel is internasionaal en sal op die 
internasionale veld gespeel word.  Volg intersnasionale reëls.   
 
Ons het altyd ‘n diepe besef dat daar ook niks van ons planne sal kom sonder die beskerming en 
leiding en seëninge van ons Vader die Almagtige Heer. 
 
 
 


