
 

 

2017 NUUSBRIEF 
 

Ons het weer daardie tyd van die jaar bereik waar almal sê: "Ek kan nie glo die jaar het verbygegaan nie". Soos die tyd 
vir niemand stilstaan nie, probeer ons almal om vandag te leef, beter as wat ons gister gedoen het. Beter beteken nie 
altyd ryker nie, maar probeer om gesonder, 'n beter vriend, 'n beter voorbeeld vir jou kinders en diegene rondom jou, 
'n beter seun of dogter en selfs 'n beter werkgewer ens. te wees - die dinge van groter waarde.  Terwyl Kersfees 
gesien word as die tyd van gee, laat ons ook onthou wat ons gegee is, die geskenk van die ewige lewe en mag ons 
ontvanklik wees daarvoor en dit aanvaar. 
Aan al ons vriende, kliënte en belangstellendes - jou lojaliteit die afgelope jaar beteken baie vir ons en ons het net 'n 
kort opsomming van sommige van die jare se gebeure saamgestel en dit waarna ons uitsien in 2018. 
 

COLLETT FARMING 32ste Produksie Veiling in 2018 

Ons is in EKSTASE om ons 32ste Produksie Veiling aan te kondig wat op 22 Februarie 2018 gehou sal word. 
 
Ons kliënte word beskou as ons mees gewaardeerde bate en ons gaan die ekstra myl om te help om die veiling  
bekostigbaar en bekombaar te maak om by te woon. Ons bied dus aan ALLE SUID-AFRIKAANSE KOPERS 'N 5% 
BRANDSTOF TOELAAG EN Nabylande, 'n 6% brandstofkorting. 
 

Op aanbieding het ons 100 Gereg. Ramme, waarvan 5 beproefde vaars en 20 werklik uitstekende jong stoetramme, 

43 bo-gemiddelde stoetramme en 38 potensiële stoetramme.  Daar is 61 wat ons nie aangebied het nie, aangesien 

ons hulle nie as goed genoeg vir ons produksie veiling beskou het nie. 
 
 
Van die beproefde kinders het die TANK-vol broer (CC 6029 
regs) en seun (CC 6030 links) getrou aan die BUCCANEER- en 
TANK-eienskappe geteel. So as dit is wat jy wil hê, is dit die 
twee ramme vir jou. 

 

MAGIC (CC 4287 uit die PRONK-bloedlyn) is getrou aan sy naam. Ons het nog nooit 

voorheen 'n ram gehad wat ons so baie uitstekende ramme gee om sy plek in te 

neem met ooi-lammers met so min foute nie. Dit is die enigste ram wat ons al sovêr 

geteel het wat ons gewillig is om te waarborg dat dit wat hy teel ons beskou as 'n 

naby perfekte Meatmaster. Ook funksioneel doeltreffende, uitstekende 

bedekking, korrigeer alle been foute en sy syfers vir groei, vrugbaarheid en 

maternale eienskappe is uitstekend, met 'n ma wat slegs tweelinge van uitstekende gehalte grootgemaak 

het.  (SAL MET RESERWE PRYS VERKOOP WORD) 

CC 6192 – NAMPO MAGIC (MAGIC SEUN) Sal op die veiling aangebied word. 

Vir twee seisoene gebruik. 

 
 
 
 
 



MAJESTY (CC 4295 'n ROYALTY-seun). Hierdie ram het met lof die ROYALTY-bloedlyn, 
bekend vir baie hoë reproduksie- en groei-indekse, gedra. Hy sal weer vervang word deur 
'n uitstekende seun wat hopelik die bloedlyn sal laat uitblink.  
 
 

 

175 Reg Ooie, insluitend die moeders van enkele besondere ramme soos TANK, ROYALTY en MAGIC. 

Ons bepaal steeds die hoeveelheid kommersiële ooie wat aangebied sal word. Al bogenoemde geregistreerde skape 
kom met volledige stambome, prestasie en BLUP figure. 
 
'N katalogus sal beskikbaar wees voor verkoop, aanlyn of per versoek, met alle feite en syfers. 
 

Die gemiddelde pryse van ons 2017 Produksie Veiling was as volg: 

  38 Ramme wat tussen R3,500 en R7,000 verkoop is vir 

'n gemiddelde van R4,815. Die meerderheid is duidelik 
baie bekostigbaar. 

14 Ramme verkoop tussen R7,500 en R12,000 vir 'n 

gemiddelde van R8,392 
4 Ramme verkoop tussen R12,500 en R20,000 vir 'n 
gemiddelde van R17,750 
5 Ramme verkoop vir meer as R20,000 met TANK  
CC 3272 wat verkoop is vir 'n Rekord-prys van R210,000 
en PICTURE PERFECT CC 5029 vir R170,000. 

 
Uit bogenoemde kan jy duidelik sien dat die doel met ons Produksie veiling is om seker te maak dat elke koper wat die 
moeite doen om ons veiling  by te woon, 'n goeie prestasie-getoetsde, geregistreerde ram sal vind teen 'n baie 
bekostigbare prys, geselekteer volgens ons baie streng standaarde. Nie-verkoopte ramme aan die einde is vir ons die 
aanduiding dat ons ons doel bereik het. 

HOEKOM SO BAIE RAMME? 

Met die 100 ramme op die 
veiling kan ons die mark beter 
bepaal vir wat ons kliënte wil 
hê, bloot deur te ontleed wat 
nie verkoop is nie. Ons vertel 
ook aan kliënte openlik vooraf 
dat ons minimumprys op die 
ramme R4 000 is, behalwe vir 'n 
paar van die werklik 
uitsonderlike ramme en 

beproefde ramme, van wie ons ook die min. prys bekend maak. Deur dit te doen, gee ons jou, die kliënt, die gerief om 
te weet dat jy 'n lang pad kan ry en 'n goeie ram teen 'n bekostigbare prys kry, sonder om te bekommer of jy 'n wel ram 
sal kry. 

'N hoë gemiddelde of 'n 100% verkoop persentasie is nie wat belangrik is vir ons ... TEVREDE KLANTE IS. 
 
 

 
 

 

 

Tevrede 

  klient 



 

HOEKOM DIE VEILING BYWOON? 

Oor die afgelope 31 jaar van Produksie Veilings, het ons 'n belofte aan ons 
kliënte gemaak ... 

 

"Ons beste genetika sal elke jaar by ons Produksie Veiling beskikbaar 

wees." 
 
 
 

 
Ons bied aan: 

- Genoeg ramme wat jou verseker van 'n ram teen 'n bekostigbare prys. 

- Genoeg bloedlyne waaruit jy kan kies sonder om te bekommer oor inteling. 

- 'n Groot verskeidenheid met syfers wat jou help om 'n ram te vind met die vereistes wat jy vir jou kudde 

gestel het. 

- 'n Katalogus wat voor die veiling beskikbaar gestel word sodat jy jou huiswerk kan doen om te sien of daar 'n 

dier is wat jy verlang. 

- 'n Kudde wat skoon getoets is van B-ovis , Mellitensis en vrugbaar vir meer as 10 jaar. 

- 'n Kudde wat by die oorspronklike teelbeleid gehou het en ook die rede waarom die Meatmaster ontwikkel 

is. 

- Begin in 1990 Meatmasters teel vir ons eie kommersiële behoeftes. 

- Alle kruisteling is gestop in die jaar 2000, dus ons skape het nie meer baster krag nie, maar jy kan seker wees 

dat jy 'n Meatmaster kry wat “true to type” teel. Wat jy sien is wat jy kry. 

- Ons was daar vanaf die eerste vergadering en het nooit getwyfel aan die Meatmaster se vermoë om te 

presteer solank ons ons lojaliteit, eerlikheid en integriteit bewys nie. 

- 'n Ope-dag die dag voor die veiling waar ons alle belangstellendes meer wys hoe ons dinge hier doen en oop 

besprekings het oor enige vrae wat u mag hê. Hier is daar geen heilige koeie of verskuilde agendas nie. 

- Alle ooie wat lammers gespeen het in Desember/Januarie sal saam met die ramme ‘n baie ligte rantsoen op 

die veld ontvang.  Die res van die ooie ontvang geen addisionele voeding of lek nie. 

- 3 Rekenaars wat op perseel is, sou u internet betalings wil doen. 

• Of WI Fi sou jy selfoon bankdienste wil doen. (Slegs MTN en TELKOM sein sou u OTP vir aanlyn 

bankdienste ontvang, maar WI Fi vir alle programme) 

 

Waarop ons die meeste trots op is, is dat ons nooit betrokke was by ongeruimdhede, twak praat, politiek of 'n lekker 

storie vertel nie en bly altyd gegrond op wat ons doen, sê en bevorder op wetenskaplike feite, ervaring, eerlikheid en 

integriteit. En hierby sal ons staan.  

 

Ons Seleksie 
Met die hulp van Dr. Buks Olivier, wat ons as die mees praktiese diere-wetenskaplike beskou, het ons ons seleksie- 
norme weereens verfyn. 
Ons het Tipe- en Funksionaliteit-telling ingebring en dit word nou bereken en weerspieël in 'n BLUP-waarde. Deur 
hierdie twee faktore by te voeg, het 'n groot verskil gemaak in hoe ons ons diere ontleed. Hierdie twee faktore is so 
krities in die handhawing van die hele balans waarvoor ons selekteer, funksionele diere wat onder ekstensiewe 

toestande kan produseer en reproduseer, maar steeds aan mark-standaarde voldoen.  Daar moet altyd besef word 

dat sodra ‘n dier êrens te goed is, jy 'n prys sal betaal op ‘n ander eienskap, dus bly BALANS  die SLEUTEL. 
 
Is alle Stoetdiere of diere op rekord goed? 
 
NEE. Dit moet goed verstaan word dat alle diere op rekord nie noodwendig goed is nie, daar moet gesonde verstand 
wees, maar dit is 'n middel om te monitor wat aangaan binne daardie kudde en / of dier. Prestasie-data wat met 
gesonde verstand geëvalueer word, is wat sny tussen wetenskaplike feit en korrelasie gebabbel. Dit maak jou baie 
nederig en dink twee keer voor jy praat van wat jy sien en voorspel in 'n dier. 
Ons hoor soveel verkeerde standpunte van Prestasie toetsing dat ons voortdurend telers help om dit beter te verstaan 
. 

 



Gesprek met die wetenskaplikes; 

Wat volg, is 'n kort uittreksel van 'n reeks e-posse wat tussen mnr Collett en verskeie van ons diere-wetenskaplikes 
gestuur is. 
 
“Goeiemôre almal 
 
Dis nou 03:00, maar ek kan nie meer slaap nie, want ek lê wakker oor die dinge wat ek die hele naweek oor hierdie 
saak gedink het. 
 
Die twee grootste foute wat ons almal gehelp het om tydens my leeftyd van passievolle skape- teling te maak, met die 
ses rasse wat ek by betrokke was. 

- Selekteer rasse weg van 'n funksionele doeltreffende liggaamsbou en eienskappe. Dit het gelei tot hoë lam en 
ooi sterftes weens stres by geboorte en swak moederskap. Ook swak dekvermoë, lae libido, afname in 
vrugbaarheid, verliese van alle ouderdomme weens uiterste weersomstandighede, inwendige en eksterne 
parasiet en ander siektes. Mors van energie (voedingstof inname) as gevolg van swak beweging, spanning van 
hitte en koue, verlies in weidings tyd en doeltreffende aanwending van plante, en nog ander faktore te veel 
om op te noem. 

 
- Skape selekteer wat heeltemal afhanklik is van ekstra voeding aangesien stoettelers oorvoer om in die mark 

te kompeteer. Die kommersiële boer moet dan met hierdie skape boer en vind al die voeding nie meer 
ekonomies lewensvatbaar of volhoubaar nie. 

 
Na baie nadenking en beraadslaging met die wetenskaplike het ek daarin geslaag om 'n BLUP-waarde van vrugbaarheid 
te verfyn wat in die toekoms die ooie sal weerspieël wat goeie lammers van goeie groei en kwaliteit gee. Skape wat nie 
tweelinge goed grootmaak nie, of laat lam met swak moeders eienskappe, word nou akkuraat gepenaliseer. Die Logix 
Merit Index word nou verfyn om ons beste gebalanseerde skape navore te bring aangaande die groei, vrugbaarheid en 
maternale eienskappe. In die toekoms hoop ek dat ons in die katalogus net 'n Reproduksie waarde, 'n Groei waarde en 
'n Logix Meriete Indeks gee wat baie misverstand sal stop. 
As ek bogenoemde bereik het, kan ek met meer selfvertroue ook ons eie skape beter selekteer. 

 

            COLLETT FARMING se VOORDEEL AAN BUITELAND SE KOPERS:  

LAAI U AANKOPE DIE DAG VAN DIE VEILING EN LAAI AF OP U PLAAS, JA… LAAI AF OP U PLAAS. 

Die afgelope paar jaar het ons dit reggekry dat buitelanders soos persone van Namibia en Botswana hul 

diere kan laai die dag van die veiling en DEUR DIE GRENSPOS GAAN met hulle, deurdat ons alle prosedures 

vooraf afgehandel het. 

• “LAAI EN WAAI” vir dag van veiling: 

o Alle ramme en alle ooie sal vooraf in kwarantyn geplaas word onder toesig van ons 

Staatsveearts. 

o Bloed toetse en Uitvoer sertifikaat van RSA word binne 21 dae venster periode afgehandel 

om aan Namibiese protokol te voldoen. 

o Geen BTW sal gehef word op aankope nie.  

o Subsudie 

In die verlede het persone van ons swakker ramme op ander veilings gekoop omdat hulle 

dink ons is te vêr, dus het ons nou ’n subsidie stelsel ingebring om kopers te akkommodeer 

en makliker toegang te bied tot ons beste genetika, wat jaarliks slegs op ons Produksie 

veilings aangebied word. 

 

▪ 6%  Brandstof Subsidie vir totale aankope bo R50,000 

 

U verantwoordelikheid: 

• Namibiese Invoer Permit. 

• Meatboard permit. 

• Namibiese Meatmaster Telers genootskap toestemmings brief. 

• Vind uit by u Staatsveearts of protokol steeds dieselfde is en watter dokumentasie benodig word. 



• Stuur protokol deur na ons sodat korrekte bloedtoetse en kwarantyn prosedures gevolg kan word. 

(ons moet dit deurstuur na ons Staatsveearts om sy prosedures te beplan) 

• NB!!!: Kontak vir Mario (0814890198 – mario@collettgroup.com) en stel in kennis voor 

1 Februarie 2018 indien u belangstel om te kom, sodat reëlings getref kan word. NB!!! 

• Wanneer transaksie afgehandel is en u deur grens is met diere, moet u asb. so spoedig moontlik 

oorspronklike CUSTOMS dokumentasie na ons stuur. 

 

Dus in opsomming: 

1. Ons spaar u kwarantyn koste. 
 

2. Ons spaar u tyd deur nie ’n dier weer by ’n kwarantyn stasie te gaan oplaai nie. 
 

3. Ons subsidieer u vervoer kostes. 
 

4. U het die genot daarvan om u aankoop direk op u plaas te kry. 

 

 

 

 

COLLETT FARMING – NSG TRUST  

Die konsortium van NSG Trust en Swartmodder Meatmaster Stoet het hul eerste veiling in Stampriet gehou 

op 9 Junie 2017.  Daar was ’n baie suksesvolle inligting dag gehou die dag voor die veiling, waar beide partye 

se bloedlyne, telings doelwitte en seleksie norme bespreek was.  Dit was voorwaar goed bygewoon en ons 

wil graag almal bedank wat die moeite gedoen het om die dag by te woon, al was dit net om meer oor die 

Meatmaster Ras te leer. 

Die Konsortium streef daarna om soveel as moontlik boere te vertel van die Meatmaster-ras binne Namibië, 

om die Meatmaster-ras te bevorder, wat dus ook dan elke Meatmaster teler binne Namibië bevoordeel.  

Hierdie prinsiep het baie goed vir ons gewerk in lande soos Australië, met rasse wat steeds floreer, lank nadat 

ons nie meer betrokke is nie. 

NSG Trust is ’n Namibiese entiteit wat belasting betaal in Namibië, en alle fondse wat gegenereer word bly 

in Namibië. 

       

Ons bedank graag vir Oom Chris Coetzee wat die duurste ooi gekoop het vir N$23 000, 

sowel as vir Kobus de Klerk wat die duurste ram gekoop het vir N$60 000. 

En dan die span Jaco en Susan Opperman wat gehelp het met al die reëlings.   

Veilings datum vir  

2018 is Vrydag 8 JUNIE – 50 Ooie – 60 Ramme 

Om aan genootskap voorwaardes te voldoen is NSG Trust se diere reeds in Namibië. 

mailto:mario@collettgroup.com


4 Beproefde vaars sal aangebied word.  Hou asb. pers en sosiale media dop vir meer inligting nader aan die 

geleentheid, of skakel ons gerus. 

Alle diere van NSG Trust word met prestasie data aangebied. 

Daar sal weer ‘n inligting dag gehou word die dag voor die veiling. Ons wil byvoorbaat alle belangstellendes 

uitnooi indien u meer inligting sou verlang of selfs net nuuskierig is om meer oor die Meatmaster te leer. 

10 Verkope onder die vaandel van die Meatmaster Genootskap, waarvan twee buite die grense van RSA gehou, een in 
Namibië en een in Botswana was.  Twee veld ram projekte, die Nasionale veiling en die ander waar gesamentlike veilings 

met ander telers was. Ons het ook ons eerste Best of Africa-konsortium veiling in Parys gehad. 
Verkoop Datums in 2018 

Veilings datums in 2018 

Datums mag verander, hou pers en media dop. 

8 February – Sentraal Karoo Meatmaster Groep (Three Sisters Guest Farm) 

22 February - Collett Farming Production Sale (La Rochelle, Venterstad) 

23 May - Boesmanland Veld ram Sale (Kenhardt) 

25 May - Noord-Wes Meatmster Sale (Klerksdorp) 

8 June – NSG Trust / Swartmodder  Consortium (STAMPRIET  NAMIBIA) 

9 August – National Meatmaster Sale (Bloemfontein skougronde, BKB komplex) 

12 September -  Griekwastad Veld ram Sale (Griekwastad) 

20 September – Sentrale Karoo - Klein Karoo-Kaap sale (Oudshoorn) 

13 October – Best of Africa Sale (*Sal bevestig word) 

19 October – Loeriesfontein Sale (Loeriesfontein skougronde) 

 

KUDDE GESONDHEID:  

Met die laaste Kleinvee Forum vergadering wat ons in November bygewoon het, was dit vir 

ons baie duidelik dat die produksie van entstof van regeringsinstellings afneem en die 

produksie op 'n aantal entstowwe tot 'n einde gekom het. Collett Farming is in die gelukkige 

posisie dat ons kuddes vir meer as 10 jaar lank skoon getoets is. Ons toets elke jaar die hele 

kudde, sowel as sekere ramme wat na ander veilings gaan deur die jaar.  Die toetse word by verskeie 

laboratoriums gedoen, verskeie privaat sowel as regerings instansies. Alle toetse is skoon.   Die 

gesondheidsprobleem is een van die belangrikste kwessies vir ons hier by Collett Farming. Deur die jare het 

ons ons inentings programme en ook ons kamp stelsels verfyn sodat hulle sovêr van naburige skape moontlik 

bly, vandaar die rede vir ons sukses. 

 

 

VELD -RAM PROJEKTE:  

 

Collett Farming het in 2017 in twee Veld- ram-projekte deelgeneem, aan die Boesmanland Veld ram-projek 

en die Griekwastad veld ram-projek. Die oorspronklike idee om aan hierdie veld ram-projekte deel te neem, 

was om vas te stel hoe en of ons in die mark pas. Met die vraag beantwoord met die ras se gewildheid en 

voortdurende groei, het ons ons fokus verskuif.  Aangesien ons eie ramme natuurlik op dieselfde wyse as die 

veld ram-projek uitgevoer word, gebruik ons hierdie projekte om te sien hoe ons genetika in 'n ander 



omgewing presteer. Ons neem die inligting en bring dit terug huistoe en gebruik die inligting op enige manier 

wat nodig is in ons seleksie kriteria en bloedlyne. 

COLLETT FARMING - VOORUIT DENKEND: 

Om aan die voorpunt van Meatmaster-teling te bly, het ons die 
afgelope 9-10 jaar 'n bloedbank opgebou van al ons diere wat op 
rekord is. Met al die genetiese / gnomiese gesprekke met 
wetenskaplikes en mense in die veld, word dit duideliker dat die 
vordering op hierdie gebied teen 'n vinnige tempo groei. As ons sien 
hoe plant- en gewasproduksie die afgelope 20 jaar eksponensieel 
gegroei het, kan ons as veeboere nie agterbly nie. Ons het 'n land wat gevoer moet word. Die gaping tussen die ware 
stoetteler (vee-verbeteraar) en kommersiële boer word al hoe groter en groter met meer en meer “fly by nights” wat 
in die middel sit. Die rol van die kommersiële boer en die vee-verbeteraar is baie anders. Kommersiële boere moet hul 
stelsels optimaliseer en uitwerk hoe vêr hulle hul inenting, voeding en bestuur kan stoot voordat hulle in hul wins begin 
eet, terwyl die "stoet boer" dapper moet wees en toelaat dat hulle diere natuurlik loop, rekord hou, sy genotipes en 
fenotipes ken wat sy kliënt in hul doelwitte kan help. Die tyd om as 'n Stoetteler vir status gemerk te word, beweeg 
verby, dit word 'n wetenskaplike studie wat aangespreek moet word met ervaring, wysheid, praktiese en ware 
langtermyn-toewyding. 
Dit moet weer en weer beklemtoon word sodat telers sal verstaan. As daar 'n groot deurbraak in hierdie veld is, sal 
daar geen dna getrek word nie en jy spring op die wa om die voordele te maai. Die gnomiese data werk 100% langs 
die prestasie data. 
 
Ons doen nie voor asof ons vroom en sonder sonde is nie, maar ons probeer met alle opregtheid om van skape-en-
ras-politiek weg te bly, aangesien ons met passie wat ons vir die Meatmaster het, streef om te doen wat ons weet, 
reg is. 

 

Ons wil graag een en elk ’n geseënde Kers en fees tydperk toewens.  Ons gebed is dat almal sal ontspan, 

tyd saam met vriende en familie, of alleen sal geniet.  Wanneer u reis, reis asb. veiling. Kom eerder ’n uur 

later aan as nooit. 

ONS HOOP U HET DIE CHRISTUSFEES TYDPERK GENIET, EN MAG U ‘N VOORSPOEDIGE 2018 Hê. 

 

COLLETT FARMING SPAN 

 


