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KORTOM 

 ’n Goeie stoetteler moet dapper wees. 
 Teken alle data noukeurig aan. 
 Seleksie in die natuur is die dapper ware seleksie. 

 
KASSIE 
Ontleed data korrek 
’n Stoetteler moet weet hoe om sy data in te samel, dit korrek te ontleed, weet hoe sy skape moet 
lyk om funksioneel doeltreffend te wees en bowenal moet dit duidelik wees dat sy skape nie beter 
gevoer of bestuur word as die kommersiële boere se skape wat sy kliënte is nie.  
 
KASSIE 
Soveel stres as moontlik 
My stoetteling gaan ten volle daaroor om te bepaal hoe ek my skape geneties kan verbeter. Dit doen 
ek deur hulle onder soveel stres as moontlik te plaas en dan te selekteer.. Getalle is ongelukkig nodig 
om dit suksesvol te doen, maar na my mening is dit die beste manier om stoetteling te doen. 
 
Kleinvee wenner selekteer met die natuur se hulp 
 
PRIKKEL 
’n Goeie stoetteler moet dapper wees en die moed hê om die regte besluite te neem. Hy moet 
dapper wees as hy die skape in ’n droogte buite in die veld los met minimale hulp. Hy moet in die 
winter dapper wees wanneer al die ander boere lekke van die koöperasie af aanry om hul diere te 
voer en syne net sout kry.  
 
Funksioneel doeltreffende diere wat in hul omgewing aangepas is, is die diere wat vir die boer geld 
in sy sak besorg. Daarvoor is streng seleksie deur ’n stoetteler met sterk oortuigings nodig. "Ek wil hê 
20 % tot 25 % van my diere moet nie die paal haal nie weens die toestande waaronder ek hulle 
plaas. Ek los hulle in die veld en wat gebeur, gebeur." Dit is so dat omgewings baie verskil en plante 
groei se voedingswaardes baie kan verskil maar dit is moontlik vir stoet boere orals om toegelaat dat 
omtrent 15% tot 20% van hulle diere dit moeilik vind om produksie te handhaaf 

Mnr. Clynton Collett van die Collett Farming cc -boerdery op die plaas La Rochelle, Venterstad, sê die 
grondslag van sy hele boerdery is om deur die moeilike tye te kom, want die goeie tye sorg vir 
hulself. Selfs in die slegste jare moet ons nog steeds n redelike wins maak. 

Sy Meatmasterstoet is as die algehele wenner van die SA Stamboek Elite 2019 kleinvee-stoet kudde 
van die jaar aangewys. Mnr. Collett het die Meatmaster-ras in 1994 begin ontwikkel as ’n skaap 
waarmee hy so winsgewend as moontlik op sy plaas kon boer – dus ’n ras wat met so min as 
moontlik koste aangepas is.  

Die mens dwing rasse in 'n rigting 

Hy sê stoetteling is baie anders as hoe baie mense dit sien. "Ek glo vas daar is nie net een of ’n paar 
goeie rasse en die ander is nutteloos nie. Skaaprasse word deur telers in rigtings gestuur. Die ras is 
nie die probleem nie, dis die mens. Mense streef altyd na iets wat groter, breër of meer sensasioneel 
is. Hulle hou nie in hul teling by dit wat by die omgewing pas nie. Ek moet na hierdie omgewing kyk, 
want dit is waar my skape loop.  



"Ek dink heeltemal anders oor stoetteling as die meeste ander telers. Die meeste telers glo in drie 
eienskappe vir n goeie teler. Hy moet ’n goeie voerder wees, ’n goeie bestuurder wees en jy moet ’n 
klomp nonsens en onsin kan praat. As ’n mens dié drie dinge goed doen, kan jy suksesvol wees met 
die meeste rasse.  

Ek kan hieroor praat want ek was lank deel van die probleem, ons was so geleer! Dis soos n spel wat 
ons gespeel het, (die stoet speletjie) "Ek het baie sukses met verskeie rasse behaal omdat ek dié drie 
dinge goed kon doen. Ek het die diere gevoer en bestuur presies soos wat die mense dit wou hê, ek 
het die perfekte prentjie in die veiling- of skou ring geplaas. Ek het bepaal wat as ideaal gesien word 
en geteel om presies daardie prentjie wat mense van stoet diere van hul ras het, te verskaf." Die 
hartseer en probleem is dat die dier of prentjie selde of nooit die beste dier is vir die kommersiële 
boer om me geld te maak nie, maar baie stoet boere speel nog steeds die speletjie . 

Stoetteling in die natuur 

Mnr. Collett sien sy tipe stoetteling in die natuur heeltemal anders. Hy sê ’n goeie stoetteler moet 
ook aan drie vereistes voldoen. Die eerste is hy moet baie dapper wees en eerlik teenoor homself en 
ander wees. Tweedens moet hy n baie goeie waarnemings vermoë hê. Derdens moet hy baie 
akkuraat van alle eienskappe wat sy diere meer winsgewend kan maak rekord hou en weet hoe om 
met wysheid die inligting te gebruik in sy seleksie. N Mens moet alles van die skape aanteken – Al hul 
funksioneel doeltreffende eienskappe, hoe hulle beweeg, wat hulle eet, hoe hulle eet, wanneer hulle 
eet en hoe hulle produseer, presteer en reproduseer.  

’n Stoetteler moet dus weet hoe om sy data in te samel, dit korrek te ontleed, weet hoe sy skape 
moet lyk om funksioneel doeltreffend te wees, en bowenal moet dit duidelik wees dat sy boer skape 
nie gevoer of  oor bestuur word nie.  

"Al my skape word op die veld gedek, hulle lam op die veld en maak hul lammers op die veld groot 
met niks anders nie as klipsout. Die oomblik dat ek die skape voer, neem ek die natuur weg van die 
skape en die hele seleksie proses. Dan kan ek nie meer sien wat goed of sleg is nie. In hierdie 
toestande staan daardie 20 % of 25% soos ’n seer duim uit. Hulle is maklik om te selekteer en uit jou 
kudde te haal, maar jy moet dapper wees om dit te doen."  

Hy sê  hy glo ook in goeie bestuur maar die bestuur van die natuur en sy plaas, goeie kamp stelsels, 
drakrag bepaal deur die reënval, goeie drade en goeie veesuipings. Goeie bestuur kan ook beteken 
dat daar in kritieke jare baie strategies lek gegee moet word maar vir n baie kort en bepaalde tyd. 
Die meeste boere sien goeie bestuur as die gee van duur lekke deur die jaar, dan prikkel voeding  
aan hul ooie voordat hulle gedek word en dan met lamtyd word die ooie in lam hokkies geplaas. Die 
ooie en lammers word opgepas en die lammers kry kruip voeding. Kostes gaan deur die dak en jou 
genetiese seleksie vir winsgewendheid raak onmoontlik. 

Vreet wat beskikbaar is 

"Op hierdie plaas gebeur niks daarvan nie. Alles is natuurlik. Ek glo niks kan met skape of beeste 
meeding wat eet wat natuurlik beskikbaar is nie. Die skape - kommersieel of stoet - wat die 
beskikbare weiding die beste kan benut, is die diere wat die meeste geld vir my gaan maak.  

"Ons het bederf geraak deur inkomste te vergelyk, maar het van uitgawes vergeet. Albei bepaal my 
netto wins. Wanneer ek na my stoet skape kyk, dink ek nie aan wat die duurste ram of die perfekte 
prentjie vir die veiling gaan wees nie, ek dink aan my kommersiële diere wat in die veld loop. 
Daarom probeer ek die skaap teel wat hulle die beste kan aanvul.  

"Wanneer ek dus seleksie vir my stoet doen, dink ek aan kommersiële eienskappe soos waarom 
sommige lammers nie weg gelaai kon word nie, hoekom was hulle nie vet of swaar of groot genoeg 
nie? Waarom kon hulle nie die droogte deurstaan nie? Wat kan ek doen om skape te teel wat die 
droogte kan deurstaan? Dis wat ek bedoel met: 'Jy moet dapper wees om ’n goeie stoetteler te 
wees.' Jy moet die diere in die veld kan los." 



Genetiese verbetering 

Kommersiële telers is die mense wat die diere kan voer, want daar speel insetkoste en inkomste ’n 
rol om by jou maksimum wins uit te kom. Dís waar jy voer om die grootste moontlike wins te 
genereer. Maak net dood seker dat hoer inset kostes wel ly tot hoer wins 

My stoetteling gaan ten volle daaroor om te bepaal hoe ek my skape geneties kan verbeter om my 
en my kliënte se kommersiële dier die vermoë te gee om bo verwagting te reproduseer en 
produseer teen lae koste vir maksimale wins. Om dit reg te kry is vir my n baie groter uitdaging as 
die teel van net n mooi skaap vir die skou of veilings ring. Getalle is ongelukkig nodig om dit 
suksesvol te doen, maar na my mening is dit die beste manier om stoetteling te doen. 

Nadat ek met verskeie rasse geboer het, verkies ek Meatmaster, want hulle is in perfekte balans met 
die natuur en funksioneel doeltreffend. 

Daarby glo ek onwrikbaar aan syfers waarsonder ek nie seleksie kan doen nie. Ons teken dus baie 
deeglik alle data aan soos die skaap se gewig in verskillende stadiums van ontwikkeling en 
ouderdom, hoe die skaap lyk, hoe dit loop, hoe die kloue lyk en verskeie aspekte van funksionele 
doeltreffendheid waarop die skaap beoordeel word. 

Dit is dus 100% syfers en skape wat vir jou geld maak, en 100% funksioneel doeltreffende skape wat 
by die omgewing aangepas en in staat is om teen uiters lae koste te produseer. Dit is die skape wat 
vir ons kan geld maak. 

Verminder in droogte  

Mnr. Collett sê in ’n vorige kritieke droogte het hulle besluit om die swakker en ouer helfte van hul 
ooie te verkoop eerder as om kos te koop. Almal moes net onthou dat die geld reeds in die bank is 
en dat die ooi lammers almal terug gehou word  om volgende seisoen hul maas se plek te vat. Dit 
het baie minder diere op die veld gelaat.  

Gelukkig het dit die volgende jaar gereën, maar met die tipe skaap waarmee hulle boer wat op 11 
tot 13 maande lam, was die ooilammers in staat om in hul moeders se plek te lam. Só het hulle geen 
produksie verloor nie. Dit het hulle gehelp om met min uitgawes deur die droogte te kom met 
letterlik geen voer nie.  

"Ons het die getalle drasties verminder, maar dit het nie ons produksie vir die volgende jaar 
beïnvloed nie. 

Mnr. Collett sê ’n stoetteler kan nie seleksie doen sonder ’n baie goeie rekenaar program  nie. Sy 
rekenaar neem hom kraal toe en die kraal stuur hom terug na die rekenaar toe. Dit is vir die teler 
uiters belangrik om te weet wat sy doelwitte is en hoe om daarby uit te kom. Die uiteindelike groter 
doelwit is bereikbaar mits jy doelgerig daarna strewe. 

Teelwaardes nodig 

"Ons het eintlik net een doelwit: om goeie diere vir die kommersiële bedryf te teel. Daarvoor het ons 
funksioneel doeltreffende diere met baie goeie teelwaardes nodig. Die teelwaardes gee jou die 
produksie- en reproduksie-inligting van jou diere wat jy nie kan sien nie. Daarvoor het jy ’n goeie 
rekenaar program nodig of Logix van SA Stamboek, waar al ons inligting ook beskikbaar is. 

By die Collett-boerdery word die skape twee keer per jaar gedoseer - voordat hulle gedek word en 
weer voordat hulle lam. Dit word met ’n breëspektrum-middel gedoen, meer om te verseker dat die 
skape teen skaap brandsiekte beskerm word as teen parasiete.  

Net in ernstige gevalle sal sekere skape gedoseer en verkoop word. Skape word net teen bloednier, 
pasteurella ensotise aborsie en Brucella Ovis ingeënt. 

Seleksie   



Ek besef dit klink grootpraterig maar ons wil graag realisties bly. Met ons doelgerigte Meatmaster 
seleksie het ons nou n stadium bereik waar ons geen beter groei of vrugbaarheid van ons skape 
verwag nie. Ook ons funksionele doeltreffendheid en gehardheid is heel aanvaarbaar. Ons grootste 
uitdaging vorentoe gaan wees om seker te maak  ons beweeg nie agteruit nie want dit het met baie 
rasse gebeur. Dit gebeur redes wanneer seleksie vir groei en vrugbaarheid onverpoos voorgesit word 
en  die diere vir jou se gee nou vir my kos  anders vrek ons almal. Jy word dan forseer om dit te doen 
en net daar begin jy afbreek wat jy deur jare opgebou het.  

Ons belangrikste doelwit vorentoe is dus om te probeer om die produksie en reproduksie van ons 
beter diere te handhaaf en slegs daarop te konsentreer om die swakker 20% te verbeter tot daar 
waar die bestes tans is. 

Ons gebruik reeds n genetiese program wat ons in staat stel om ons dekkings so te doen dat ons 
paring van ramme en ooie so geskiet dat die bestes nie verder verbeter nie maar die swakkeres wel. 
Dit verskil ook van eienskap na eienskap. Ons wil byvoorbeeld groei vir speen direk en groei na 
speen konstant hou maar speen maternaal en getal lammers gespeen nog verhoog.  

Deur die beste diere se produksie konstant te hou en slegs die swakker diere se produksie te  
verhoog beoog ons om nog steeds in die toekoms ons totale kudde se produksie te verhoog. 

Ons sien geweldig uit na gnomiese seleksie in die toekoms en wat wetenskaplikes gaan ontdek 
rakende epigenetika. Ek in my onnoselheid glo dat daar ontdek sal word dat baie van die gene te 
doen met oorlewing, verteerbaarheid van laegraadse voedsel en dalk weerstand teen sekere siektes 
as aangeskakel gevind gaan word slegs by diere geteel onder wat ek beskryf het as die dapper 
manier, die bederfde diere se gene vir baie van die eienskappe glo ek is al vir generasies afgeskakel. 

 
LBW vra... 
Watter foute het jy al gemaak? 
Baie en nog steeds teveel om op te noem. Ons leer daaruit! Ek glo net dis onnosel om die selfde fout 
oor en oor te maak en dink jy gaan n ander antwoord of resultaat kry. 
 
Wat is die belangrikste les wat jy geleer het? 
Om nooit die groot mond met die mooi stories te glo of na hom te luister nie, maar om baie mooi te 
luister na die persoon met n goeie “track record” en hom jou mentor maak. 
 
Wat het die grootste impak op jou boerdery? 
Die lojaliteit en samewerking van my hele gesin en beslis van my werkers wat ek almal sien as 
vennote in die besluitneming en daaglikse bestuur van die boerdery. 
 
Watter doelwit het jy vir jou boerdery? 
Om te kan aanpas by die verandering van die politiek die weer patrone (aard verwarming) en n 
totale nuwe veranderlike tegnologies wêreld . Ook om die balans te kan handhaaf in die uitdagings 
van die lewe en sodoende n gelukkige atmosfeer te skep op die plaas vir ons gesien en onder ons 
werkers. Ook om altyd te weet wanneer genoeg, genoeg is. 
 
Waaraan skryf jy jou sukses toe? 
Onder my hand tekening op al my epos staan die volgende:     IN GOD WE TRUST                            
Christianity is just a religion.  But a Christian has a relationship with an eternal Creator and believes in his 
perfect plan of salvation for mankind. 

Die dag toe ek besef het dat God se wil vir my lewe is om net sy wil te doen daar waar ek is en dat 
my sendings veld my boerdery is en al die mense wat ek daardeur ontmoet het hy ons lewens pad 
geseën en kan ons hom nooit genoeg bedank nie. 



 
Geld dieselfde beginsels vir jou Boranstoet? 
Ons het ons Boran stoet gederegistreer juis omdat ons gevoel het ons word forseer om die pad te 
loop van voer ,bestuur, en nonsens praat om suksesvol te wees . Maar jy ons het nog al ons Borane 
en hou  nog steeds rekord van alles. Ons is verstom met net hoe ons kudde verbeter het die laaste 
drie jaar na ons die dapper manier begin toepas het en ons van al die swak beeste kon ontslae raak 
wat toe soos n seer oog uitgestaan het omdat hulle nie meer lekke gekry het nie. Ons Borane doen 
nou beter as ooit en is hulle uiteindelik beeste waarop ons opreg trots is. Die Borane wat ek in die 
bos van Kenia en Zambië gesien het nie die van die embrio stasies nie . WEER N BEWYS DIE DIER IS 
NIE DIE PROBLEEM NIE DIE MENS IS. 
 
 
 
 
 


