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Theuns Botha. 
Beskikbare kos bepaal rigting van boerdery op La Rochelle. 
’n Visionêr, tel sentiment vir die meester-veeboer min. Al wat regtig saak maak, is of sy vee onder sy 
veldtoestande en sonder ekstra kos kan presteer. Hoewel hyself ’n stoettelers is, is daar aspekte in die bedryf 
wat hom om ellie.      
By die ingang na die plaasopstal, La Rochelle, staan ’n groot reklamebord: “Superior Genetics : Polled Nguni’s, 
Afrino,  Meatmasters, Boran.”  Dit is eers wanneer jy die eienaar mnr. Clynton Collett (64) oor die betrokke 
veerasse begin uitvra, dat jy hoor dat die Poenskop Nguni en Afrino nie meer deel van sy toekomsplanne is nie. Die 
Nguni-stoet het hy in 2008 verkoop. Die Afrino in 2010.  
Op La Rochelle is daar ook al met die Merino’s, SA Vleismerino, Damaras én Dorpers geboer. Óók weer van hulle 
ontslae geraak. “Nié omdat dit nié goeie rasse is nie, maar bloot omdat boerderytoestande nie staties is nie. En om 
finansieel te oorleef, is dit noodsaaklik om jou seile na die wind te span,” verduidelik Collett sy besluit.  
Sy plaas van 6 000 hektaar (gras en Karoobosveld) in die Venterstad distrik, met ’n drakrag van 2ha/KVE, is in 
reuse ’n krater  geleë. Die Broekspruit met sy uitloop in die Gariepdam, kronkel vir 16 kilometer deur La Rochelle. 
Op die walle van die spuit groei digte riete wat vir minstens 6 maande van die jaar voldoende kos aan die beeste 
verskaf. Die jaarlikse gemiddelde reënval beloop 400 mm. In die somermaande styg die kwik to bo 40 grade C. en in 
wintermaande daal temperature gereeld benede vriespunt.  
Met die besoek, is Collett besig om van ’n erge griep te herstel. Dalk die rede vir sy veglustige bui as die gesprek in 
die rigting van die stoetbedryf wentel?   
Waarom rondspring as hy met elke ras waarmee hy die afgelope 40 jaar op La Rochelle geboer het, groot welslae 
behaal het. Bekers en ander toekennings op skoue ingepalm het. Hy hoogs suksesvolle produksieveilings aangebied 
het. Hoekom nie maar vasbyt en aanhou boer met ’n ras waarvoor hy al naam gemaak en baie geld in investeer het 
nie?  
“Seker die verkeerdste ding wat hulle my op landboukollege geleer het, is dat sukses feitlik gewaarborg is as jy met 
die ras waarvan jy die meeste hou, boer. Met die jare kry ’n mens wysheid. Elke rasgenootskap vertel jou mos dat sy  
ras die mees ekonomiese is. Die beste is. Maar dan voel hulle vere vir die man wat kommersieel daarmee moet boer.  
“Stoettelery het ’n sport geword. Telers kom ’n paar keer per jaar byeen. Kyk wie die kampioenskappe wen. Die 
hoogste prys op veilings behaal. Hulle raak só meegevoer deur die spel en die reklame wat daarmee gepaardgaan, 
dat enige positiewe kritiek later as ’n persoonlike belediging beskou word. Jy as verraaier uitgemaak word.  
“Jaloesie en eiebelang word deel van die blufspel. Telers wat naïef is en glo dat hulle ’n bydrae tot rasverbetering 
lewer. Hulle ras die mees ekonomiese is om mee te boer.” 
’n Hoesbui oorval hom. Wanneer hy sy asem terugkry, skiet hy weer uit die heup: “Die swaarste pil om te sluk, is 
dat daar rasgenootskappe is wat die seën van die bedryfsorganisasies in die vleis- en wolbedryf vir hulle ‘goeie 
dade’ soek. Beïnvloeding gebruik om koppe te swaai.”  
Maar hy is dan self ’n stoetteler – iemand wat self geld met sy Boran- en Meatmasterstoeterye en vóór dit óók met 
die ander rasse waarmee hy geboer, gemaak het.   (Collett het gehelp om die Meatmaster in 1994 te ontwikkel).   
“Ja,” gee hy toe, “dit was uit frustrasie dat ek die Meatmasters ontwikkel het. Die doel was eenvoudig. Om ’n ras te 
vind waar die klem op die regte plek val. ’n Ras waarmee daar winsgewend onder kommersiële toestande geboer 
kan word. Nie diere wat jy moet voer tot die kos by hulle ore uitloop nie. 
“Omdat ek fanaties oor goeie rekordhouding is, het ek die syfers aan kundiges voorgelê en tot die slotsom gekom 
dat die Afrino en Meatmasters onder my stel omstandighede die meeste geld in my sak sit. Ek het egter die Afrino-
stoet om twee redes verkoop. Bestuurgewys is dit makliker om net aan een ras aandag te gee. Tweedens, het die 
Afrino-rasgenootskap min gedoen om dit te bevorder. Boere ken nie die Afrino nie. Die genepoel het al kleiner 
geword.  
“Met die Boran aan die ander kant, gaan dit op die stadium weer álles oor propaganda. Hoe uitstekend die ras is. 
Vorentoe sal die uitsprake egter met bewese syfers gerugsteun moet word óf anders sal kommersiële boere ook hulle 
rug daarop keer” waarsku Collett. 



Collett benadruk dat hy geen bees- of skaapras as sodanig wil afbreek nie. Hy gun elkeen ’n plek in die son. Wat 
hom pla is dat diere wat uiterlik mooi en die grootste is, ook dié is wat gewoonlik die pryse op skoue inpalm – die 
hoogste pryse op veilings behaal. En dit gewoonlik dan ten koste is van diere wat dalk meer vrugbaar is en wat 
sonder om gevoer, óf selfs met dieselfde hoeveelheid kos, beter onder kommersiële toestande sou presteer.  
Hy meen dat genoom-toetse vorentoe ’n al groter rol sal speel om geneties meerderwaardige diere te identifiseer wat 
ook uitstekend onder veldtoestande sal vaar. (Bloot deur ’n haar- of bloedmonster van diere te neem, kan deur 
genoom-toetse bepaal word watter voortreflike gene-groepe die dier dra.) 
In sy eie geval het die wetenskap hom reeds gehelp om die beste diere vir optimale produksie op sy plaas te 
identifiseer. “My syfers wys duidelik as ek verder wil vorder sal ek die diere moet begin voer en dit is die laaste ding 
wat ek gaan doen aangesien dit juis die dwaling is waarin stoetteling verval het. Die spiral van hoer produksie meer 
kos beter bestuur vat jou net verder die afgroond in.  Daar is nie iets soos ’n ideale dier nie. Dit is wel moontlik om 
diere te teel waar die verskillende voortreflike eienskappe in balans is en in die opsig kan prestasietoetsing jou help 
om jou doelwitte te bereik.  Dit is jammer dat baie telers prestasiedata bloot vir reklamedoeleindes aanwend en nie 
as ’n hulpmiddel om hulle eie kuddes te verbeter nie.        
 “Ek is ook moeg om altyd te hoor dat die een of ander ras so ’n kort interkalfperiode het, Hulle kalwers so swaar 
speen. Die koeie so vroeg kalf en dat die ras dus so winsgewend is.  
“In die meeste gevalle is die bydra van kos en bestuur  90% , terwyl daar geneties weinig vordering, indien enige, 
gemaak word. Dit is hoog tyd dat stoetboere dit besef en dat kommersiële bul- en ramkopers ophou om net die bes 
gevoerde en bestuurde bul en ramme op veilings te koop en dan agterna die stoetteler te blameer wanneer die diere 
op die veld uitmekaarval. Die regte bulle en ramme is beskikbaar. Kommersiële boere moet nét vooraf hulle 
huiswerk doen as hulle ook suksesvol wil wees,” sê Collett.   
Boran versus Nguni 
Mnr. Clynton Collett sê die verskil tussen die Nguni en Boran,  is dat die Boran ’n beter balans tussen maternale en 
direkte groei het. Die Nguni leen effens meer na die maternale kant wat hulle groei betref. Die gevolg is dat waar 
beide rasse se koeie dieselfde weeg, die Boran se kalwers op speenouderdom onder dieselfde voeding van 20kg tot 
30kg swaarder sal wees en die Boran-kalwers dus meer gesog by die voerkrale is.  
“Die gevaar is egter dat die direkte groeieienskappe ooglopend ’n dier met beter bespiering lewer wat dit baie 
aanvaarbaar vir kopers maak. Sou daar egter te veel klem op direkte groeieienskappe gelê word, kan dit tot 
gepaardgaande probleme,  soos moeilike kalwing, koeie wat se eerste kalf later val en swakker interkalfperiodes, 
lei.” 
Hy sê dat telers wat die insig aan die dag gaan lê en daarin slaag om die balans tussen maternale- en direkte groei 
reg te kry, ook diegene sal wees wat uiteindelik daarop aanspraak sal kan maak dat hulle die beste moederkoeie vir 
Suid-Afrikaanse omstandighede teel.   
Hy is besorg dat die rekordpryse wat die afgelope tyd vir die Boran betaal word, deur sakemanne gedryf word wat 
die gewildheid van die ras benut om vinnig geld te maak deur embrio’s te spoel en semen te verkoop. “Die kuns sal 
wees om ’n tipe te vind wat vir die mark aanvaarbaar is, maar nie ten koste van vrugbaarheid en moedereienskappe 
nie. Daar is deesdae sekere bees- en skaaprasse wat omtrent al wat karkaskompetisie inpalm. Die vraag is egter of 
dit ook daardie diere is wat die meeste wins in die boer se sak sit?”    
Sy grootste fout 
Gevra wat die grootste fout is wat hy die afgelope 40 jaar in boerdery gemaak het, sê mnr. Clynton Collett dat dit 
was om te lank deel te wees van stoetbedrywe waar dit net oor hoeveel geld wat hy as teler kon maak, gegaan het. 
“Om aan medetelers ramme te verkoop, wat opgevoer en mooi was, maar nie ware presteerders op die veld was 
nie.”  
In die lig van die voorbehoude wat hy teen stoettelersgenootskappe het – is daar na sy mening dan nog enige plek vir 
hulle?  
“Ja, solank hulle, hulle met die administratiewe en finansiële sake van die genootskap besig hou en ophou om aan 
lede te wil voorskryf met watter diere hulle moet boer.” 
Collett glo dat telers wat dieselfde waardes en seleksiedoelwitte deel,  hul kennis moet poel om die beste diere vir 
die kommersiële bedryf te teel.  Hierdie diere kan dan saam op produksieveilings aangebied word.  
“Teling gaan in die toekoms meer gekompliseer raak. Slegs telers wat ’n passie vir stoetteling het, bereid is om ’n 
diepte studie daaroor te maak en die beste kombinasies van eienskappe soos hoeveel melk, bespiering, vet en groei 
in hul kuddes saam te vat  sal daarin slaag om die mees ekonomiese diere vir plaaslike toestande te teel.” 
In die opsig sal Blup-waardes en genoom-toetresultate meehelp om optimale produksie onder bepaalde 
omgewingsomstandighede te verseker, meen hy.           
                               
                                  



               
 
 


