
Balans die geheim in boerdery 
 
Ná sewentien jaar van ontwikkeling, seleksie en teling is sy skaapkudde nou op ’n punt van optimale 
produksie, waar die eienskappe vir winsgewendheid in balans is. As hy sekere eienskappe verder 
probeer verbeter, kan dit ander eienskappe benadeel, sê een van die bekendste telers in OVK se gebied. 
 
Syfers het hom nog altyd laat presteer – om die beste uit teling te haal wat hy moontlik kon. Hoewel hy 
geslaagde stoeterye van verskeie skaaprasse gehad het, het hy gefrustreerd geraak met die rigiditeit van 
die stoetbedryf.  
Clynton Collett van die plaas La Rochelle, Bethulie, het oor verskeie dekades baie sukses gehad met 
stoeterye van verskillende rasse soos SA Vleismerino’s, Dorpers en Afrino’s. Hy sê hy het in dié tyd al 
hoe meer besef die kuddebedryf, wat die hartklop van enige ras is, is nie die fokus punt van die 
stoettelers nie en kry dus nie die aandag met seleksie wat dit verdien nie. 
Omdat hy so streng op rekordhouding vir winsgewendheid is, het hy in 1994 met die ontwikkeling van die 
Meatmaster-ras begin. Hy wou ’n skaap teel waarmee hy so winsgewend as moontlik op sy plaas kon 
boer – dus ’n ras wat met so min as moontlik koste aangepas is.  
Dit moes ’n dier wees wat koue kan hanteer, maklik bestuur en nie geld kos nie en waarvan die 
eienskappe van produksie vir winsgewendheid in balans is. Terselfdertyd moet die skaap aan die 
slagbedryf se gradering-vereistes voldoen. 
Om rasstandaarde en seleksiedoelwitte vas te stel, is eenvoudig: sorg net dat koste so laag as moontlik 
gehou word en kry inkomste so hoog as moontlik.  Dit konsentreer net op ekonomiese eienskappe. Dit 
bepaal bloot die ras moet ’n funksioneel  doeltreffende bouvorm hê, dit moet nie nodig wees om die 
skape te skeer nie, hulle moet veral op die oë en ore  velpigment hê, moet ’n nie-vetstert hê wat nie 
afgesny hoef te word nie, moet neig na poenskop en moet ’n sterk tropinstink hê.  
Dit is nie bladsye vol eienskappe nie, maar alles van ekonomiese belang. Al hierdie eienskappe spaar 
geld, want dit bespaar arbeid en maak bestuur makliker. 
Om te verseker dat aan dié vereistes voldoen word en inkomste so hoog as moontlik te kry, is 
prestasietoetsing en rekordhouding verpligtend. Die totale hoeveelheid vleis per ooi word oor haar leeftyd 
gemeet en daarvolgens geselekteer. Uit dié besluit ten opsigte van teelbeginsels pleks van 
rasstandaarde het die Meatmaster-ras ontstaan uit Damara kruisings, (wat die meeste van die 
eienskappe het wat vereis word), met ander rasse, maar meestal Dorpers. 
Die ras is dus gegrond op die beginsel van winsgewendheid en aanpasbaarheid. Prestasies in die 
skouring speel nie ’n rol nie, maar mooi winsgewende skape kan ook geteel word. 
Met hierdie beginsels as grondslag het die Meatmaster-ras so gevorder dat Clynton van 2000 af 
kruisteling gestaak het en op die suiwerheid van die ras gekonsentreer het. Die Meatmasters op La 
Rochelle is nou al vyf geslagte en meer lank suiwer geteel met eienskappe wat in die ras vasgelê is en 
basterkrag speel nie meer n rol nie.  
Toe hy en ander telers die Meatmaster-stoetbedryf begin het, was dit nie nodig om ’n mark te soek nie. 
Dit het reeds bestaan as gevolg van die feit dat die kudde bedryf eers gevestig is waarna die die beste 
genetika uit die kudde gebruik is om die stoetbedryf te vestig. 
Die sukses van die teelbeleid is daarin te sien dat ramme op sy produksieveiling gesog was. Die hoogste 
pryse wat betaal is, was R82 500 en R42 000, met ’n gemiddelde prys van R23 100 vir 10 stoetramme en 
R5 385 vir 60 geregistreerde kudde ramme. 
Weereens is die diere wat die beste pryse behaal het die mees winsgewindstes en nie net diè wat die 
mooiste vertoon het nie. 
Clynton glo in sy kudde het hy nou met winsgewendheid ’n punt bereik waar direkte groei vir speen en 
na-speen nie verder verbeter kan word sonder om eienskappe soos maternale groei en aantal lammers 
gespeen te benadeel nie. 
Die punt van balans – optimale produksie - is dus bereik met die eienskappe van winsgewendheid. Die 
doelwit is nou om sy hele kudde op daardie standaard te kry. 
Die sukses van die Meatmaster-ras is daarin te sien dat Meatmaster ramme wat saam met ander rasse 
onder die selfde omstandighede  by die Noord-Kaapse veldramklub by Griekwastad geloop het die ander 
rasse met groei uitgestof het.  Dit ten spyte van die feit dat seleksie vir groei nie ons eerste prioriteit is nie 
maar wel reproduksie en aanpasbaarheid. 



Clynton glo die belangrikste nou op die toekomspad van die Meatmaster-ras, is om nie ’n dier te teel wat 
te hoog produseer nie. Dan sal die balans versteur wees. 
Dieselfde beginsels as vir die Meatmasters geld ook sy Boran-stoetbeeskudde, sê Clynton. Hy ken die 
ras al sedert 1965 toe sy familie in Zambië met  hulle begin boer het en dit is na sy mening die beesras 
wat dieselfde eienskappe aan beesboere kan bied as die Meatmaster skaapras. 
Die ras uit Oos-Afrika het in Kenia en Somalië bewys hy kan onder moeilike omstandighede goed 
presteer. Clynton het self in Kenia na die beeste gaan kyk. Dit was opvallend dat die Boran in die harde 
omgewing beter aangepas was en meer winsgewend was as alle Britse en Europese beesrasse wat hulle 
pad daarheen moes gevind het maar vandag amper glad nie meer in die land gevind word nie, omdat die 
Boran net soveel beter gevaar het.. 
Dit was vir hom ‘n bewys dat die Boran goed sal aard in Suid-Afrika, waar toenemend Afrika-siektes 
voorkom en nie meer die vermoë is om deur navorsing middels te ontwikkel om weerstand teen die 
siektes te bied nie. 
As teler wat hom nie meer steur aan mooi stories oor rasse wat nie die daad by die woord kan voeg nie, 
is Clynton bewus van die uitdagings wat vir die Boran in Suid-Afrika voorlê weens die hoë pryse wat vir 
die diere betaal word en die kunsmatige vermeerdering van onbeproefde genetika. 
Hy glo die Boran kan die ras wees wat beesboerdery in Suid-Afrika kan laat terugkeer na seleksie in die 
natuur vir die omstandighede en om die goeie eienskappe van die ras in die Suid-Afrikaanse stoetbedryf 
te vestig. Die toets gaan wees of die ras seleksie onder strawwe, ekstensiewe omstandighede gaan 
slaag. 
In die Boran-kudde op La Rochelle word so natuurlik as moontlik geboer. Slegs drie beproefde koeie is 
eenmalig vir embryos gespoel.  Koeie kalf in ekstensiewe omstandighede sodat die beste produseerders 
geïdentifiseer kan word. Op dié manier het hy bevind van sy koeie presteer beter as enige ander  ras 
waarmee hy in die verlede geboer het. 
Clynton se uiteindelike mikpunt is om dieselfde balans in produksie te handhaaf soos met sy 
Meatmasters en op dieselfde  strategiese  manier in die toekoms bulle te voorsien aan die kommersiële 
bedryf wat verstaan wat nodig is vir werklike ekonomiese vleisproduksie. 
Hy is seker die ras se bestandheid teen Afrika-siektes en bosluise, sy goeie bespiering en beweging, 
gekoppel aan sy vermoë om sy kondisie in droogte te behou, maak die Boran ’n wenner. Die diere se 
vermoë om uiterste hitte én koue te weerstaan met sterk basterkrag wat geen verwantskap met ander 
Suid-Afrikaanse rasse het nie, sal Suid-Afrikaanse beesteling tot ’n nuwe vlak verhoog. 
Hy glo ook ’n belangrike deel van die sukses is dat die hele gesin by die boerdery betrokke moet wees. 
Sy vrou, Dora, en dogter Angelique du Preez, hanteer die totale finansies  en boekhouding van die 
boerdery terwyl sy skoonseun, Mario, aktief deel is van die praktiese deel van die boerdery. Hy behartig 
ook die Boran stoetery. 
Die belangrikheid hiervoor is dat dit dikwels gebeur dat boerderye tot niet gaan as die boer wegval en die 
ander mense dra nie kennis van die boerdery nie. 
Hy glo ook dat sy werkers gelukkig moet wees, uitdagings kan hanteer en self besluite moet neem sodat. 
die boerdery kan voortgaan al is hy weg van die plaas af. Op La Rochelle is vyf werkers op die 6 000 ha.  
Ná jare van sukses met verskillende stoeterye, konsentreer Clynton nou op seleksie vir die meeste wins. 
Hy was al die jare behep met syfers en prestasietoetsing, maar is deesdae baie meer bewus van die feit 
dat die ontleding van prestasiesyfers ’n wetenskap op sy eie is om balans tussen produksie, reproduksie 
en aanpasbaarheid in die natuur reg te kry om sodoende meer winsgewende diere te teel. Te min stoet 
boere  besit  egter die passie vir stoetteling en jag net die “glamour”  na. 
 
Onderskrifte: 
 
1. 
Twee ooie met mooi tweelinglammers. 
 
2. 
Op La Rochelle is die Meatmaster-ramme pragtige diere, maar die belangrikste maatstaf bly diere wat die 
meeste geld maak en nie die beste in die skouring vertoon nie. 
 
3. 
’n Borankoei en haar kalf – aangepaste diere wat kan presteer. 



 
4. 
Een van die uitstaande bulle op La Rochelle – ’n voorbeeld van die diere wat Clynton Collett oortuig is die 
Suid-Afrikaanse beesbedryf kan verbeter. 
 
Ns. Is dit dalk moontlik om eers die foto’s wat gebruik word aan my te stuur sodat ek die opskrifte kan 
nagaan? 
 
 
Groete, 
 
Clynton 


