
KOM ONS BOER!  
(Saamgestel deur Michelle Kruger) 

 
Wat is vleisbokproduksie?  
 
Geskiedenis 
Bokke was vanaf die vroegste tyd van kardinale belang vir die ekonomie van ‘n volk. Hulle het vleis, melk en kleding 
voorsien.  
Uit die Bybelse konteks is daar enkele Hebreeuse woorde wat met beide bok en bokke vertaal word, omtrent net 
soos in Afrikaans gedoen word met kleinvee, en ‘n mens kan nie altyd in elke konteks bepaal of daar van bok of 
bokke gepraat word nie.  Die melk  van bokke is in die huishouding gebruik (Spreuke 27:27).  ‘n Goeie bokooi het 
baie melk gegee (ongeveer 3.5 liter per dag).  Ten minste een bok is dus per gesin aangehou alhoewel die ander 
met die herder saamgegaan het.  Die vleis van die bok was nou wel nie so gesog as lamsvleis nie (vgl. Lukas 15:29-
30) maar dit is voedsaam en is dikwels tydens maaltye voorgesit (Rigters 6:19) en verder is dit as ‘n offerande 
gebruik (Levitikus 1:10).  
Daar is ook goeie leer van bokvelle gemaak.  Wanneer ‘n bok doodgemaak is, is die vel dikwels skoongemaak en die 
hare is afgekrap.  Dit is daarna met vet deurweek en vasgewerk sodat ‘n houer daarvan gemaak kon word.  Hierdie 
houers van bokvel is gebruik vir berging van water, wyn en melk.  
In Spreuke 27: 23-27 is daar ‘n beskrywing van die sekuriteit wat kleinvee aan die eienaar gebied het.  Dit was 
inderdaad die ‘rykdom’ van die antieke mens.  Dit was ook nie altyd soseer die kwaliteit van die kleinvee wat getel 
het nie, maar eerder die kwantiteit daarvan!  
Aangehaal uit: Gebruike en gewoontes in die Bybel (H.F. Stander en J.P. Louw: 1990) 
 
Volgens Magie Sayer se verwysing in ‘Raising Meat Goats’  was die eerste bokke wat huishoudelik mee geboer is, 
die inwoners van die Ganj Darah – ‘n pre-historiese nedersetting in die Zagros gebergtes van die suidelike 
Kurdistan.  Vir ongeveer 40 000 jaar het die mans van die gebiede die wilde bokke gejag en eers in die laaste 10 000 
jaar begin om die diere mak te maak en met hulle te teel.  

   
 
 
 
Volgens die UN Food and Agriculture Organization was daar in 2011 meer as 924 miljoen bokke op die aarde! 
 

Hoekom boer met vleisbokke?  
 Die vleis van bokke is hoog in aanvraag en aanduidings is daar dat dit net meer sal styg.  Die voornemende 

produsent sal egter ook sy mark moet oopbreek om sy afset vir sy vleisbokke te kan bestuur.  
 Dit hoef nie ‘n fortuin te kos om ‘n basiese kudde aan die gang te kry  nie.  Bokke kan met redelik basiese 

fasiliteite geakkommodeer word.  
 Anders as beeste kan bokke baie vinniger opbrengste bied op die aanvanklike belegging.  Bokke se 

dragtydperk is vyf maande en ‘n bees nege.  Die eerste lam periode van ‘n bok bied gewoonlik een lam 
maar daarna is tweelinge, drielinge en selfs vierlinge nie ongewoon.  Wanneer vir die mark (slagdoeleindes) 
geproduseer word kan dit by speentyd afgehandel word, dus 3 – 4 maande na geboorte.  Aangesien ooie 
regdeur die jaar op hitte kom kan daar ook na ‘n drielam-siklus in 24 maande gekyk word as produksie 
stelsel.  

 Die grootte van bokke maak hulle baie makliker om te hanteer en dienooreenkomstig is die hantering 
fasiliteite goedkoper as vir groter vee.  



 
 Bokke se versorging is nie so intensief soos ander diersoorte nie en daarom is dit ook dat bokboerdery as 

gewilde stokperdjie bedryf word.  
 Bokke kom ook oor die weg met minder weiding sowel as allerhande voedselaanvullings wat dit baie 

aantreklik maak vir bestaansboere.  Ses tot agt bokke benodig dieselfde weiding as ‘n perd of bees onder 
normale omstandighede maar in ‘n ongerepte omgewing sal selfs 9 tot 11 bokke kan saamleef met een 
groot dier.  Bokke verkies egter takke en bosse as weiding bo gras en kan dus ook saam wei wat ‘n ander 
weidings voorkeur het, sonder om te impakteer op die omgewing.  Hierdie simbiose maak ook dat bokke in 
hulle weidings voorkeur selfs onkruide en indringer bos onder beheer kan hou.  

 Belangrik is dat onthou  moet word dat bokke intelligente en nuuskierige diere is en kan baie 
genoegdoening vir die entoesiastiese produsente verskaf! 

 
Wat om na op te let wanneer bokke gekoop word 

Alvorens jy ‘n kudde begin opbou, sou die volgende voorstelle handig te pas kom by die aankoop van diere. 
 Maak seker dat jy ‘n Rasstandaard handleiding van die Genootskap bekom en bestudeer dit goed.  
 Kyk vir diere met goeie rumen (manlik en vroulik).  Die rumen grootte kan aandui hoe goed die dier kos kan 

hanteer en verteer.  Die rumen gedy na links van ‘n gesonde welgevoede bok.  Veral ‘n bok wat weiding of 
hooi gevreet het.  Beide manlik en vroulik kan dragtig voorkom na ‘n lekker eet sessie.  

 Kyk na die bok se gebit. Die onder en boonste gebit moet met mekaar ooreenkom. Tot 6 tand moet 100% 
sluit.  8 Tand en ouer mag 6mm verby byt.  

 In die geval van ooie moet die ooie se uier goed ondersoek word.  Maak seker sy het twee spene en nie 
twee uiers nie!  Voel daaraan.  Die uier moet goed geheg wees en nie los swaai aan die onder lyf nie, dit 
moet buigbaar en sag wees en nie hard nie.  Voel in die uier vir harde kolle aangesien dit letsels van vorige 
mastitis kan wees, en sy  dit heel moontlik weer kan opdoen.  Elke speen moet net een gaatjie hê en dit 
moet groot genoeg wees dat die melk genoegsaam daardeur kan vloei.  
 
Ooie 
Swak kenmerke by ‘n ooi:  

   
  
  
 Té dun nek wat swak aansluit by lyf.  
 Los bladbene wat uitsteek bo die rug 
 Kort en hol rug.  
 Kruis wat val na agter. 
 Swak boudvulling.  
 Krom bene, koeihakke 
 Deurtraphakke/hoewe 

 
Goeie seleksiekenmerke 

    
 Lang reguit rug met bladbene wat nie uitsteek nie.  
 Dik stewige nek wat goed aansluit by lyf.  

Los bladbene Swak boudvulling Hang kruis  Koei hakke  Pap kote   



 Reguit kruis met goeie boudvulling.  
 Reguit sterk bene. 
 Bene wat reg op hoewe trap.  

  
Ramme 
Korrekte ramme:  

       
 
Kenmerke waarteen geselekteer moet word:  

 Kruis wat val  
 Hol rug  
 Los skouers/bladbene 
 Swak boudvulling 
 Nek wat nie by die rug en borsbeen aansluit nie  
 Deurtrap hoewe/swak kootgewrigte 
 Krom bene 
 Klein-, onewe grootte- of gedraaide testikels 
 Té lank of té kort onderkaak  
 Skrotum omtrek van minder as 25cm 
 Swak pigmentasie  
 Entropion of invou-ooglid 

 

      
  

 
 
 
 
Voorbereiding van diere vir paring 
Paarseisoen 
Die meeste bokke is seisoenale diere met ‘n natuurlike paarseisoen.  Die belangrikste faktor wat ‘n natuurlike 
paarseisoen beïnvloed,  is die dagliglengte.  By die basis van die brein is daar ‘n klier wat ‘n hormoon, melatonien, 
produseer.  Die hormoon word vrygestel sodra dit donker word en die vrystelling staak sodra dit weer lig word.  
Wanneer die dae korter word gedurende die herfs maande van Maart en April, word genoeg melatonien 
geproduseer om die bronstigheid siklus (estrus) te stimuleer en die ooie toon dan verhoogde geslagsaktiwiteit.  So 
is daar deur jarelange navorsing bepaal dat die hoogste ovulasie tempo plaasvind op die 22ste Maart. Die kans op 
meerling geboortes is ook die beste wanneer ooie met ramme paar op daardie dag.  Hoe verder van die datum 
aanbeweeg word, hoe meer neem die geslagsaktiwiteit af.  Dit is belangrik om ooie in goeie kondisie en 
gesondheid gereed te hê met die aanvang van die natuurlike paarseisoen aangesien dit optimale besetting kan 
verseker en so ook die kans op meerling lammers.  

Gedraaide testikels 
 

Té kort onderkaak 
 

Entropion of invou ooglid 
 



 
Tabelopsomming: Natuurlike paarseisoen  
6 Maart Ramme word naby aan ooie gebring vir natuurlike sinchronisasie.  Geen kontak, slegs 

sig, reuk en gehoor kontak.  
22 Maart  Ooie by ramme om gedek te word vir die volgende 34 dae (2 siklusse van 17 dae) 
April Einde van April kom die ramme uit by die ooie (Ooie dragtig) 
Mei Ooie dragtig. Einde van Mei kan sonar skandering gedoen word om dragtigheid te 

bevestig.  
Junie Ooie dragtig 
Julie (22ste) Ooie dragtig.  Ent bloednier en bloedpens  
Augustus Ooie laat-dragtig en behoort vanaf die 14de te begin lam 
September  Lakterende periode 
Oktober Lakterende periode  
November  Lakterende periode.  Begin eerste lammers speen.  
Desember  Speen alle lammers.  Ent alle lammers bloednier-olie-entstof. 
Januarie Ondersoek ooie en ramme vir enige reproduksie abnormaliteite en behandel indien 

daar is.  Begin ooie en ramme se kondisie bou vir paarseisoen.  
21 Januarie  Ramme meot totaal weggehou word vanaf die ooie vir ramkoggel-effek.  Geen sig, 

gehoor of reuk kontak nie.  
Februarie Rond ooie en ramme af vir dektyd.  
 
Tabelopsomming: Herfs- en somerpaarseisoen  
 Herfspaarseisoen 2 & 4 tand ooie Somerpaarseisoen 6 tand & ouer ooie  
Maart  Ooie by ramme Ooie laat dragtig en begin lam  
April Ooie dragtig  Lakterende periode  
Mei Ooie dragtig  Lakterende periode  
Junie  Ooie dragtig Lakterende periode.  Begin lammers speen  
Julie  Ooie dragtig.  Ent bloednier en 

bloedpens  
Speen alle lammers.  Ondersoek ooie vir enige 
reproduksie abnormaliteite.  

Augustus Ooie laat dragtig en begin lam  Begin ooie se kondisie bou vir paarseisoen  
September  Lakterende periode  Rond ooie af vir paarseisoen  
Oktober  Lakterende periode  Ooie by ramme  
November  Lakterende periode.  Begin 

lammers speen  
Ooie dragtig  

Desember  Speen alle lammers.  Ondersoek 
ooie vir enige reproduksie 
abnormaliteite.  

Ooie dragtig  

Januarie  Begin ooie se kondisie bou vir 
paarseisoen.  

Ooie dragtig  

Februarie Rond ooie af vir paarseisoen  Ooie dragtig.  Ent bloednier en bloedpens.  
 
Daar is belangrike faktore in die verskillende streke van ons land wat die keuse van dekseisoen en daaropvolgende 
lamseisoen kan beïnvloed en waarvolgens boere dan verkies om buite die natuurlike paarseisoen te teel met diere.  
Die volgend tabel lys sommige van die voor- en nadele van die verskillende paarseisoene en daaropvolgende 
lammers:  



   
Natuurlike paarseisoen – Maart/April  

Voordele Nadele 
Ooie vertoon verhoogde geslagsaktiwiteit  Ooie is dragtig gedurende tyd waar weiding skraps 

is en moet dus gevoer word om kondisie te behou.  
Ovulasietempo van ooie is hoër as in die somer en 
meer meerlinge kan verwag word.  

Lammers word op baie vroeë ouderdom 
blootgestel aan inwendige parasiete wat aktief 
raak na eerste reëns.  

Korter paarseisoen met gevolglik korter 
lamseisoen wat bestuur vergemaklik  

Bemarking van lammers val in minder gunstige 
gedeelte van die jaar.  

In somer reënval areas kom lammer aan wanneer 
weiding begin uitloop na eerste lentereën.  

Verhoogde omgewingstemperatuur kan lamgroei 
benadeel.  

Paartyd vir jong ooie (7 maande) sal weer in die 
natuurlike paartyd val met verhoogde 
geslagaktiwiteit.  

 

Weiding is beskikbaar vir die lakterende ooi met 
gevolglike goeie melkproduksie.  

 

Ooie en ramme kan geënt word teen Bloutong.   
 
 
Die Fisiologies belangrike tye in die Produksiesiklus van ‘n Vleisbok 
Wat in ‘n ooi se liggaam gebeur voor paartyd – Jan 2016 
Dr Dave Midgley (Privaat Konsultant, dave.midgley@vodamail.co.za) 
 

 
 
 
Hierdie ooi het 2 stelle vierlinge 7 maande uitmekaar gehad en grootgemaak in Hanover, in die Karoo! 
Inleiding:  
Bokke word dikwels voorgehou as diere vir ekstensiewe omstandighede en tot baie mense se verbasing doen hulle 
ontsettend goed onder intensiewe toestande.  
Ons kan en behoort die volgende unieke eienskappe van die Boerbok onder alle omstandighede ten volle te benut:  

 Vroegrypheid 
 Hoë vrugbaarheid (fekunditeit / meerlinge) 

mailto:dave.midgley@vodamail.co.za)


 Langslewendheid – hou verband met gehardheid en volhoubaarheid.  Omdat bokke so funksioneel 
doeltreffend is (met goeie bene, uiers en bekke),  “pak hulle net nie op nie” en kry ons dikwels nog ooie van 
9+ jarige ouderdom wat jaarliks lam en hul lammers steeds goed grootmaak.  

   
‘n Bokooi is reeds vanaf 5-7 maande ouderdom af geslagsryp.  Indien hulle mooi uitgegroei het kan hul dus al 
met sukses op 7 maande ouderdom gedek word om op 1 jarige ouderdom te lam.  Daarna weet ons al dat hulle 
suksesvol en volhoubaar in meerpaarstelsels elke 8, of selfs 7.2 maande, volhoubaar kan aanhou lam.  Voeg hul 
hoë fekunditeit hierby (aantal meerlinge per lamming) en werk dit terug na watter eenheid jy ook al wil – per 
KVE, per teelooi, per kg gewig van die ooi af per ha weiding, en ek kon nie nie ‘n ander veesoort kry wat ‘n bok 
kan klop nie! 
Hul vermoë om laer kwaliteit ruvoer met sukses te kan benut, saam met hul effektiwiteit van voerbenutting, 
gee ‘n produktiwiteit met relatief lae insetkostes wat ook nie deur ander “plaasdiere” geëwenaar kan word nie!  
‘n Bok is ‘n unieke dier en sy goeie kwaliteite moet oordeelkundig in elke moontlike boerdery-opset benut word 
om hoe kwaliteit, heilsame eindprodukte naamlik vleis en/of melk te lewer.  ‘n Bok is eintlik ‘n ongelooflike 
dier! 

Bestuursriglyne:  
‘n Program of riglyn wat op die fisiologies belangrike tye in die produksiesiklus van ‘n bok gebaseer is, lewer die 
beste resultate omdat dit die DIER se kant kies.  Bestuursprosedures word sodoende op tye wanneer dit die beste 
inpak het, gedoen.  
So ‘n riglyn wat uitgewerk word met die BOK en wat in sy liggaam gebeur, as fokus, het ‘n voordeel bo 
konvensionele programme wt rondom die boer, parasiete en seisoene wentel.  Laasgenoemde goed varieer 
gedurig, terwyl fisiologiese tye gegewe is.  Ons moet steeds alles in ag neem, maar probleme moet nie ons hoof 
fokusarea wees nie.   Ons konsentreer nou eerder op PRODUKSIE, WINS, GESONDHEID EN VOEDING – lekker 
positiewe goed, eerder as op siektes en parasiete.  
 
In die eerste van ‘n paar artikels in die reeks, kyk ons na die fisiologiese tye en gebeure wat in ‘n ooi plaasvind in die 
aanloop na dekking toe – voor paartyd:  
Follikel-ontwikkeling in die ooi (Drie redelik duidelike periodes word hier onderskei, naamlik 6 maande voor paar en 
2-3 maande voor paartyd en dan weer vanaf ongeveer 15 dae voor paar/ovulasie): 

 
 
Heelwat nuwe inligting het die afgelope paar jaar hieroor verskyn en baie navorsing word steeds hieroor gedoen.  

→ Meeste verwysing stem egter saam dat ‘n follikel ongeveer 6 maande neem om te groei en te ontwikkel in 
‘n bok.  Ek is egter nog nie heeltemal oortuig daarvan dat follikelwerwing soveel van dieselfde proses in 
beeste verskil, waar dit as 100 dae voor ovulasie gereken word nie.  Die praktiese implikasie hiervan is 
eintlik geweldig – ons wil stresvolle “prosedures” gedurende hierdie fisiologies belangrike tyd tot ‘n 
minimum beperk.  In ‘n 8 maande paarstelsel val 180 dae voor ovulasie saam met die periode van 2-3 
maande dragtigheid, of middel-dragtigheid, terwyl 100 dae voor paar-ovulasie in en om lamtyd is.  



Persoonlik glo ek dat “lamtydkondisie” en die beperking van stres gedurende hierdie periode ‘n geweldige 
rol by herkonsepsie in bokke speel, veral in meerpaarstelsels, en hulle dus eintlik nader aan die 
“beesprotokol” is, as dié van skape!  Goeie hanteringsgeriewe, rustige hantering, die voorsiening van 
skaduwee, beperking van oorbevolking, voldoende voeding en goeie voer- en waterkripbestuur is eintlik 
maar vanselfsprekende goed wat in elk geval in plek behoort te wees.  Dink net aan die stresfaktore soos 
hierby genoem en hou hulle binne aanvaarbare perke! 

 

 
 
 

→ Uit bostaande grafiek wat ek op die internet gekry het, kry ons bevestiging dat ons as’t ware 3 belangrike 
stadia in die ontwikkelingsiklus van follikels het naamlik:  

 6 maande voor ovulasie wanneer eisel-werwing (“initiation”) plaasvind.  Die eisel ondergaan dan ‘n 
“rusfase” voor dat dit 

 3 – 2 maande voor ovulasie die basale, of pre-antrale, groeifase begin 
 Die derde baie belangrike fase van finale seleksie vind ongeveer 15 dae voor ovulasie plaas – dit is 

waar ons dan ook prikkelvoeding aanbeveel.   Hou asseblief in gedagte dat hierdie biologiese 
prosesse is en dat een “fase” in die volgende een “infaseer” sodat hulle derhalwe nie duidelik 
afgebakende tye is nie, maar eerder as “oorgangsperiodes” gesien behoort te word.  

 Voedings- en strestoestande vanaf 6 maande voor paar beïnvloed die konsepsie syfer tydens paar, 
asook die fekunditeit (getal meerlinge).  Daarom dan ook die ou wysheid dat jy die jaar na ‘n 
droogte eers werklik die effek van die droogte “voel” of dat jy dit soms “kos reën”, maar nie dadelik 
“geld” nie! 

6 maande voor paar val in jong ooie wat op 7 maande gedek word om op 1 jaar ouderdom te lam, saam met die 
periode van “1 maand na lam”.  Wat gebeur op die stadium in ‘n ooilam se lewe?  

 Sy weeg omtrent 8 – 10 kg 
 Is effektief nog ‘n enkelmaagdier (met slegs ‘n funksionele melkpens),  wat ruvoer en kruipvoer begin 

inneem om rumen ontwikkeling te stimuleer.  
 Sy het pas haar geboortegewig meer as verdubbel, en gaan dit weer in die volgende maand regkry om haar 

huidige gewig te verdubbel.  Nooit in haar lewe sal sy dit weer regkry nie! Die dinge is stresvol,  en die stres 
val saam met die ontwikkeling van die follikel wat oor 6 maande ge-ovuleer gaan word.  Dit verklaar die 
swakker konsepsies wat ons soms by jong ooitjies kry, asook deels hoekom jong ooitjies se lammers dikwels 
swakker/kleiner by geboorte is en ‘n swakker oorlewing het.  Daar is ook ander oorsake hiervan wat later af 
in die dokument bespreek gaan word.  By bokkies wat eers later, byvoorbeeld op 11 maande ouderdom, vir 
die eerste keer gepaar word, val 6 maande voor paar weer saam met die periode direk na speen, weereens 
‘n strestydperk wat tot laer konsepsie syfers en ovulasie-tempos kan lei! 

 In volwasse ooie asook jongooie wat eers op “tweetand-ouderdom” vir die eerste keer gepaar word (onder 
ekstensiewe toestande) en daarna jaarliks (een dekseisoen per jaar), speel voeding in Sept/Okt. 
byvoorbeeld ‘n belangrike rol by die herfs dektyd (Mrt/Apr.) se konsepsie.  Dit is twee maande na lam, wat 
ook die periode van piek melkproduksie is.  Dieselfde beginsel geld ook by ander paartye, maar omdat 
September dikwels nog droog is, veral as die vroeë reëntjie wegbly in die belangrikste bokboerderygebiede, 
lig ek dit hier uit.  



 Dit is ook die tyd wanneer meeste ooie se liggaamskondisie op hul laagste is (hulle “afgemelk” of afgesuip” 
is en die weiding in ‘n oorgangsfase is tussen winter en somer!)  In mielie produserende streke kom hulle 
nou van die stoppellande af en is op ‘n dalende fase wat liggaamskondisie aanbetref.  Dit is belangrik om 
die ontwikkelingsfases te sien as deel van die betrokke paarstelsel wat JY op JOU plaas toepas!  Daarom 
behoort bestuursriglyne vir elke plaas/boerdery opgestel te word en nie vir areas of streke nie! 

 Ouderdom van eerste paar (OEP) gaan afhang van:  
 Die mens ekstensief of intensief met bokke boer. 
 Die koste van byvoeding om teikengewigte vir vroegpaar te bereik teenoor die voordele daarvan 

om lammers vinniger/vroeër aan te kry.  
 Fekunditeit – ‘n meerling 6 maande later is in meeste gevalle meer werd as ‘n enkeling lam, effens 

vroeër. 
 Seisoens-effek – reeds bo bespreek. 
 Heersende parasiet besmettings – veral haarwurm kan ‘n wesentlike effek op die kondisie van die 

ooie en die gepaardgaande besetting syfer hê. 
 Die paarstelsel = een-maal-per-jaar teenoor meerpaarstelsels! 

 Navorsing deur Dr. Jasper Coetzee op skape het bewys dat konsepsie by jong ooie beter is as hulle vir 2 
maande geprikkel word, of beter voeding kry, in plaas van 10-21 dae soos in ouer ooie.  Hoewel die werk in 
skape gedoen was, geld dieselfde beginsels ook in bokke.  
 

 
Lamtyd 

 
GROOTMAAK van lammers 
Lamvrektes is ‘n aspek wat bokboerderye baie geld kos!  Die meeste lamvrektes vind plaas tydens geboorte, kort na 
geboorte of in die eerste paar dae na geboorte.  
Daar is in baie boerderye ‘n beginsel dat daar nie gesukkel word met swak lammers nie en die argument bestaan 
dat daar dan geteel word vir swakker diere.  Die argument het meriete, maar netso is daar in baie gevalle eksterne 
faktore wat verantwoordelik is vir die swak lam en het dit niks met genetika te doen nie. Feit is net, die ooi is 
gevoer en met spesiale sorg hanteer deur die dragtigheidsperiode, sodat ‘n lam verkry kan word daardeur.  Indien 
die verswakte lam nou aan sy eie heil oorgelaat word en vrek kry die boer niks in ruil vir die onkoste en sorg wat hy 
in die dragtige ooi belê het nie. Net so moet die lam nie alleenlik beskou word as ‘n lam met min waarde nie, maar 
moet eerder beskou word as met die potensiaal wat dit sou hê as dit sou grootword.  
Van die mees algemene probleme wat voorkom by swak of kwesbare lammers, is verkluiming en/of verhongering.  
Jong ooitjies wat die eerste keer lam, is baie onervare en nie opgewasse vir die taak van lammers versorg nie.  Die 
geboorteproses is vir hulle so traumaties dat hulle direk daarna terugkeer na die veiligheid van die kudde toe en die 
lam net so los.  Ander is wel besorg oor die lam maar weens onervarenheid sal hulle versuim om die lam skoon te 
lek en toe te laat om te drink.  Sulke lammers sal dan half of heel verkluim gevind word, dikwels opsigtelik dat hulle 
nie skoon gelek is nie.  
Ou, slyt-ooie wat nie meer behoorlik kan eet nie, het onvoldoende melk en bies.  Alhoewel hulle die pasgebore lam 
sal versorg en beskerm, verhonger die lam stelselmatig weens te min melk en sal gesien word waar hulle met krom 
rug en plat lyf staan en kerm- en blêr geluide maak.  
Klein lammetjies, minder as 2kg geboortegewig, is redelik swak en sal sukkel o by die uier uit te kom en die eerste 
belangrike bies en melk te kan drink.  Lammers sal kerm- en blêr geluide maak en lyk of hulle drink maar kry dit nie 
heeltemal reg nie.  Tekens om na te kyk of die lammers behoorlik en suksesvol suig, is die lam se stertjie wat swaai, 
skuim om die mondhoeke en die ooi se spene is mooi skoon van die suigaksie.  Indien genoeg tyd spandeer word 
om te kyk of die lam suksesvol drink, kan letterlik gesien word hoe ‘n “plat” lam verander indien dit suksesvol 
genoeg melk inneem.  



     
 
Toedien van maagbuis vir verswakte lammers 
Menige onkundige of onervare persoon is huiwerig om ‘n maagbuis toe te dien uit vrees dat die melk in die longe 
sal beland.  Dit is belangrik om te besef dat hipotermiese lammers te swak is om self te drink en die wat wel kan 
suig, sal soveel energie verbruik daardeur dat dit meer skade as goed sal doen om die lam aan ‘n bottel te laat 
drink.  Die toediening van ‘n maagbuis vir swak lammers is ‘n baie eenvoudige en veilige prosedure indien dit reg 
gedoen word.  
Toerusting benodig:  

           
 
 Rubberbuis – die wat vir intraveneuse “drup” gebruik word in die hospitale, werk baie goed vir lammers.  

Die buis moet ongeveer 30cm lank wees.  Die punt wat in die maag moet gaan, kan effens met ’n vlam 
gesmelt word sodat dit glad en rond vertoon.  

 20ml Inspuiting.  Die “tip” van die inspuiting is net reg om in die buis te pas.  
 Houer met warm water om melk of bies mee op te warm.  

 
METODE:  

 Plaas die lam op ‘n plat oppervlak. 
 Lig die lam se kop sodat dit in die regop posisie is.  
 Maak die punt van die buis glad deur dit in die melk of aptekersparaffien te druk.  
 Plaas die buis op die tong en druk stadig dieper in.  Die lam behoort die buis te sluk indien dit by sy volle 

bewussyn is, en die buis word dan net dieper ingedruk.  Lammers wat half of ten volle in ‘n koma is het nie 
meer ‘n sluk refleks nie en die buis moet dan met sorg ingedruk word om te verseker dit is nie in die longe 
nie.  Bewustelose lammers moet eerder intraperitoneaal met ‘n glukose-oplossing ingespuit word en 
opgewarm word alvorens ‘n maagbuis ingesit word.  

 In die geval van sterker lammers sal die lam erg protesteer, hoes en baklei indien die buis in die longe is.  
Trek in so ‘n geval dadelik die buis uit en begin die proses weer.  

 Daar is twee maniere om te verseker dat die buis in die maag is in beide bewuste en bewustelose lammers.  
Die beweging van die punt van die buis kan gevoel word in die maag met die hand.  Dit is veral maklik by 
bewustelose lammers wat op hul sy lê tydens die prosedure.  Daar kan ook lug in die buis ingespuit word en 
die maag word dan dopgehou.  Dit sal opswel van die lug.  

 Sodra verseker is dat die buis in plek is, word dit by die bek van die lam vasgehou met die hand wat die kop 
ondersteun om te verseker dit trek nie uit posisie tydens die prosedure nie. 

 Die spuit word nou gekoppel aan die buis en die melk of kolostrum word baie stadig toegedien.  
 Sodra die regte hoeveelheid toegedien is, word die buis ontkoppel en ‘n klein hoeveelheid lug kan in die 

buis ingespuit word om die melk wat in die buis is alles in die maag in te spuit.  
 Maak ‘n knak in die buis waar dit in die mond is en trek die buis uit.  
 Somtyds beland daar ‘n druppel melk in die lugpyp tydens die uittrek van die pyp maar dit is nie rede tot 

kommer nie, die lam sal dit ophoes.  
 



Die spuit en maagbuis moet so gou moontlik na gebruik gewas en gesteriliseer word om te verhoed dat daar later 
infeksies veroorsaak word deur ‘n vuil maagbuis.  Dit kan met gewone skottelgoed seep gewas en dan in Milton’s 
gesteriliseer word.  
 
INSPUITING VAN GLUKOSE-OPLOSSING IN DIE BUIKHOLTE (Intraperitoneaal)  
 

 
 
Die waarde van hierdie prosedure sal deur enige boer onderskryf word wat al ‘n lam vir dood opgetel het weens 
hipotermie en die lam daarvolgens behandel het.  Die buikholte is die area waar organe soos die niere, lewer en 
derms voorkom.  Daar  moet dus versigtig te werk gegaan word wanneer ‘n intraperitoneale inspuiting toegedien 
word sodat die organe nie beskadig word nie.  Met die toediening van enige inspuiting is daar ‘n kans vir infeksie en 
is higiëne baie belangrik.  Glukose-oplossings moet nooit onder die vel of in die spier gespuit word nie.  Weens die 
erns van die situasie moet elke boer hom of haarself vergewis van die prosedure want indien glukose nie, of 
verkeerd toegedien word, sal die lam verseker vrek.  
Toerusting benodig:  
 Steriele inspuitings, 20ml en 50ml. 
 Steriele naalde, 2.5cm en 19”. 
 20% glukose-oplossing.  Inspuitbare glukose word gewoonlik teen 40% konsentrasie verkoop.  Verdun die 

glukose met ‘n gelyke volume gekookte water om ‘n 20% oplossing te verkry.  Trek 25ml van die 40% 
oplossing it die houer en trek daarna 25ml gekookte water op en meng in die spuit.  

 Trek die verlangde hoeveelheid oplossing op in die spuit.  Werk teen 10ml oplossing per kilogram 
liggaamsmassa, met ander woorde, 30ml vir ‘n 3kg lam.  

 Jodium tinktuur.  
 
Metode:  

 Sit gemaklik op ‘n stoel of baal met al die toerusting byderhand.  
 Hou die lam aan die voorbene vas met die een hand sodat dit hang en rus teen die bene. 
 Bepaal die inspuitplek.  Die beste is ongeveer 1cm langs en 2.5cm onder die naelstring.  
 Ontsmet die inspuitplek met jodium tinktuur.  
 Steek die naald, wat gekoppel moet wees aan die spuit, in die buikholte teen ‘n 45˚ hoek met die vel sodat 

dit in die rigting van die stert tip dui.  Die hele naald moet ingedruk word.  
 Somtyds mag die lam bietjie spartel, maar dit is ‘n redelike pynlose prosedure.  Indien die lam spartel, laat 

dit eers tot rus kom alvorens die oplossing ingespuit word.  
 Spuit die oplossing stadig in. 
 Onttrek die naald.  

 
Die lam behoort te urineer kort na of tydens die prosedure, maar dit is normaal en ‘n indikasie dat die prosedure 
reg gedoen is.  Die lam moet nou by ‘n hittebron geplaas word en die temperatuur telkens geneem word tot dit by 
38˚C is.  
 

Hantering van weeslammers! 
   
Weeslammers is so deel van kleinveeboerdery dat alle literatuur 
rakende kleinvee melding maak daarvan.  Lammers  moet net hans 
grootgemaak word indien die ander opsies soos ooi-oortuiging en 
pleeg-ooi metodes nie geslaag het nie.  



 
 
 
 
 
Oortuiging vir ‘n ooi om haar lam te aanvaar.  
Indien ‘n ooi haar eie lam verwerp, moet daar eerstens melding in die lam rekords daarvan gemaak word sodat sy 
later uitgeskot kan word.  Dan moet die ooi oortuig word om haar lam te aanvaar.  Daar is verskeie metodes om dit 
te doen, met minder en meer sukses.  Verskeie faktore speel ‘n rol, soos byvoorbeeld die tydperk wat hulle van 
mekaar verwyderd was, die lam en ooi se gesondheid, die oorlewingsdrang van die lam en die natuurlike 
moederinstink van die ooi.  Ervaring deur die jare het geleer dat een metode vir een ooi sal werk maar nie 
noodwendig vir ‘n ander een nie.  Daarom word die verskillende metodes bespreek.  
 
Ooi se kop met harnas vasgebind 
Die ooi met haar lam word in ‘n klein hokkie aangehou sonder enige kontak met ander ooie en lammers.  Dit moet 
net groot genoeg wees sodat daar lêplek is vir die ooi met haar lam.  Sy sal dan nie kan weghardloop vir die lam 
wanneer dit wil drink nie.  Indien sy die lam wil stamp kan haar kop met ‘n harnas vasgemaak word wat genoeg 
speling verleen dat sy die kos en water kan bykom maar nie kan omdraai as die lam aan haar drink nie.  Indien die 
ooi volhard daarin om nie die lam te aanvaar nie, sal sy so skop en trap dat die kanse goed is dat die lam beserings 
kan opdoen en moet dit dan eerder hans groot gemaak word.  
 
Individuele oortuiging 
Die ooi word vasgehou elke keer as die lam wil drink.  Indien daar genoeg hande op die plaas is, werk hierdie 
metode redelik goed.  Na ‘n week is dit slegs nodig om by die ooi te staan sodat sy stilstaan wanneer die lam wil 
drink.  Sy aanvaar selfs later die lam sonder enige verdere inmenging.  
 
Pleegooi 
‘n Ander opsie om om te poog om lammers aan ’n pleegooi te gee.  Ook hier is verskeie metodes wat gebruik kan 
word en net soos met die oortuigings tegnieke ook met mindere of meerdere mate van sukses.  Pogings wat al 
beproef is, word beskryf:  
Indien bokke aangehou word, werk dit telkens om al die hanslammers by ooie waarvan die lammers gevrek het in 
‘n kampie te laat.  Die ooie neem geredelik een of twee van die hanslammers aan en versorg hulle asof dit hul eie 
lammers is.  Die lammers wat dan nie aangeneem word nie, kan later by ander ooie gelaat word.  
 
Kul die ooi met geboortevloeistof  
 ‘n Ooi wat pas geboorte geskenk het aan ’n eenling kan gekul word deur die lam dadelik weg te neem en die lam 
wat aan haar vir pleegsorg gegee word, met die vrugwater en plasenta te vryf.  Die gesig, kop en agterent gedeeltes 
moet goed gevryf word en dan word die ooi se eie lam en pleeglam aan haar gegee.  Dit sal help om hulle in ‘n klein 
hokkie te huisves sonder kontak met enige ander bokke en lammers.  Hulle moet dan goed dopgehou word om te 
verseker die ooi aanvaar die lam en albei lammers drink goed.  Hierdie is een van die maklikste metodes en ook een 
van die met die beste resultate.  Indien die ooi nie die lam wil aanvaar nie, moet dit verwyder word alvorens sy die 
lam seermaak.  Die lam moet dan hans grootgemaak word.  
 
Dooielamoorjas  
Hierdie metode is seker die mees suksesvolle.  Indien ‘n ooi aan ‘n dooie lam geboorte sou skenk of haar lam vrek 
kort na geboorte, word die lam afgeslag en die vel oor die pleeglam getrek.  Die vel moet so afgeslag word dat die 
vel intakt is by die skenkel area van die beentjies.  Dit sal dan sorg dat die vel op sy plek bly aan die pleeglam.  
Indien die ooi die lam aanvaar, moet die vel vir so drie tot vier dae aangehou word voor dit weer verwyder word.   
 
Grootmaak van hanslammers 
Indien die pogings van ooi oortuiging en pleegsorg onsuksesvol was, is daar slegs twee opsies oor vir die boer:  
verkoop die lammers of maak hulle hans groot.  Ongelukkig is die hans grootmaak van lammers nie altyd suksesvol  



Nie en die koste daarvan kan telkens meer wees as wat die waarde van die lam gaan wees sou dit behoorlik 
uitgroei.  Dan is daar ook nog emosionele implikasie, want hanslammers word so mak soos troeteldiere en dit raak 
n dilemma om uiteindelik van hulle ontslae te raak, veral as die kinders gehelp het met die grootmaak!  Daar is 
egter nie net negatiewe aspekte aan hans grootmaak van lammers nie.  Enige persoon wat dit al gedoen het, sal 

getuig dat hulle baie geleer het van die lam en terme van hantering, gedrag en 
anatomie van die diere.  Voordat die hans grootmaak van lammers enigsins 
aangepak word, moet daar weereens op die uiterste belang van biesmelk klem 
gelê word.  So ‘n hanslam kan ook gebruik word as “judasbok”.   Die lam en later 
bok sal altyd die boer volg, en skape of bokke volg ook mekaar.  So ‘n Judasbok kan 
dan gebruik word om bokke in die drukgang te lei of op ‘n voertuig te laai sonder 
stres! 
 

 
MERK VAN LAMMERS 
 

Aangesien die ooi en die pasgebore lam hanteer word met die nageboortelike 
ondersoeke, kan hulle terselfdertyd ook geweeg en gemerk word.  Deur al die take 
opeens af te handel, kan die ooi en haar lam daarna met rus gelaat word wat 
stresfaktore sal uitskakel met gevolglike optimale groei.  
Dit is nodig vir goeie rekordhouding dat die ooi se massa na lam en die lam se 
geboorte massa bepaal word.  Deur weekliks of tweeweekliks daarna weer 
lammers te weeg, kan die boer bepaal of sy lammers na wense groei. Om te meet 
is om te weet!  Enige probleme by die lammers word ook betyds waargeneem en 
die lammers word gekondisioneer aan die routine wat hantering baie vergemaklik.  
Gereelde hantering het die voordeel dat die lammers ‘n klein veiligheidsone 

ontwikkel en dus minder gestres sal wees met enige toekomstige routine prosedures.  
Die lam moet gemerk word om verskeie redes:  
 Sou die lammers deurmekaar raak of afgesonderd raak, of ‘n verswakte lam word opgemerk, kan die lam 

volgens sy nommer teruggeplaas word by sy ma.  Indien die fout vir afsondering of verswakking by die ooi 
lê, kan so ‘n ooi dan uitgeskot word uit die teelkudde.  

 Dit verseker goeie nageslag rekords wat noodsaaklik is vir seleksie programme. 
 Om ‘n lam te weeg sonder dat dit identifikasie het, beteken niks aangesien die massa nie teenoor ‘n 

spesifieke individu gelees kan word nie.  
 
‘n Voorbeeld van lamrekord aantekening 
   (ID NOMMER = Stoetnommer/KKM ....Jaartal....bok volgnommer) 

 
Datum Lam 

nommer 
Ooi 

nommer 
Lam 

massa 
Ooi 

massa 
Geslag Status Opmerkings 

10/08/07 07.001 05.023 4.5kg 55kg Ram 1-ling Lam sterk, gesond.  Ooi goeie 
moerdereienskappe 

11/08/07 07.002 05.045 3.0 kg 50kg Ooi 2-ling Gesond en sterk 
 07.003  3.5kg  Ooi 2ling Swakkerig maar drink wel goed. 

 
Merk van diere 

     
 



 
 
Plastiek oorplaatjies:  

Die nommer word op die plaatjie geskryf met ‘n permanente merker en met ‘n spesifieke 
oortang aan die oor gesit.  
Die nommer op die plaatjie is groot en maklik leesbaar wat identifikasie moontlik maak 
sonder om die diere te vang.  By jong lammers neig die plaatjies om bietjie swaar te wees 
en laat hang dan die oortjie, maar dit herstel wel met tyd.  Die nommer mag verdof of 
verdwyn indien dit nie opgeskryf word met ’n vilt pen wat duursame ink in het nie.  Deur 
die nommer met ’n soldeerbout in die plaatjie te smelt en dan daarin te skryf, sal die 
probleem van dowwe nommer oorkom.  Daar is 4 oppervlaktes waarop geskryf kan word.  
Dit laat dus toe om die lam-nommer aan die leeskant en die ooi-nommer aan die blinde 
kant te skryf.  Die ram se nommer kan dan ook nog op die ander gedeelte van die plaatjie 

aangebring word en dan is daar steeds een oppervlak wat vir watter rede ookal gebruik kan word.  Deur die lam en 
ooi se nommers albei op die plaatjie aan te bring, maak dit veel makliker om dadelik te bepaal watter lam hoort by 
watter ooi.  
 
Metaal oorplaatjies 

Die plaatjies se nommers bestaan uit die lid se Stoetnommer/KKM en volgnommer aan 
die eenkant, en VB aan die anderkant, en kan slegs deur ‘n Inspekteur van die SABTV aan 
die oor gesit word.  Bokkies word vanaf die ouderdom van 10 maande gekeur.  
 
 
 
 

 

Vleisbokke gedy op lappie weiding 

CHARL VAN ROOYEN 
Die Kalahari Red presteer puik in ekstensiewe toestande, maar hierdie boetie van die SA Boerbok vaar ook 
besonder goed in ’n intensiewe boerdery. Dit word bewys deur ’n vrou met 400 bokke op ’n lappie aangeplante 
weiding. 
 
Vrou-alleen is mev. Zelda Brits van Bronkhorstspruit heeltemal in beheer van haar Kalahari Red-stoetery 
Sterkfontein, hoewel haar man, Attie, die bemarking doen. 
Dat sy haar boerdery reg bedryf, blyk duidelik daaruit dat sy volhoubaar met bykans 400 ooie op slegs 7,5 ha 
aangeplante weiding boer. Nie alleen is sy in die kol met die bestryding van parasiete in hierdie toestande nie, maar 
sy teel boonop ook puik bokke en het al ’n junior wêreldkampioen opgelewer. 
Sy het in 2003 met ’n ram en tien ooie op ’n kleinhoewe by Bronkhorstspruit begin teel. Vandag boer sy intensief 
op besproeide aangeplante weiding. Sy brei die getalle uit na haar volgende mikpunt van 500 ooie. 
Die weiding bestaan uit ’n mengsel van Smutsvinger-, Rhodes- en lang swenkgras en wit- en rooiklawer. Dit word 
met ’n kanon-kruipspuit met behulp van een moederlyn en vier koppelpunte nat gehou. Die hele land kan met nege 
skuiwe natgemaak word. ’n Trekker sleep die spuit van koppelpunt tot koppelpunt. 
Die weiding word volgens aanvaarde riglyne bemes om seker te maak dit lewer die maksimum groei. Dit is 
aanvanklik met swaar stikstofbemesting geplant om te verseker dit kry ’n goeie wegspring. Die klawer in die 
mengsel is ’n peulplant, wat stikstof in die grond neerlê. Gevolglik is verdere bemestingskoste laag, want die 
weiding kry nou net twee keer per jaar aanvullende bemesting. 
Al die bokke gaan wei nie gelyk en die hele dag nie, maar in groepe om hantering makliker te maak. Elke groep kry 
voerkorrels voordat hulle gaan wei om seker te maak hulle kry alle nodige voedingstowwe in. Die Brits-egpaar het 
hul eie voerkorrelfabriek op die hoewe. 
Haar kraalstelsel maak daarvoor voorsiening dat vier groepe bokke afsonderlik gehou word: 



•    Gespeende ooilammers. 
•    Jong ooie met ’n ram by. 
•    Twee troppe ouer ooie, elk met ’n ram. 
•    Ramme wat nie by die ooie is nie. 
Daar is ook ’n hok waar die jong ooie hul lammers in die wêreld bring. 
Brits volg ’n kruiphokstelsel. Die klein bokkies kry soggens en saans voerkorrels wat in hul spesifieke behoeftes 
voorsien terwyl hulle nog by hul ma loop. 
Die verskillende groepe bokke word volgens ouderdom met verskillende oorplaatjies gemerk om hulle maklik van 
mekaar te onderskei. 
Twee krale (sowat 140 bokke op ’n slag) kry kans om vir twee uur te gaan wei. ’n Wagter hou vanaf die middel van 
die kamp toesig om te keer dat die groepe met mekaar vermeng. Die rede is dat een groep gewoonlik ’n ram by het 
en die ander dalk nie. 
Ná twee uur is die bokke dik gevreet en dors, want daar is nie water in die kamp nie. Hulle word dan kraal toe 
gejaag om te gaan water drink en te rus. Dan gaan die volgende twee krale bokke wei.  
Só gaan dit aan totdat almal ’n kans gekry het en dan begin Brits weer by die eerste krale. Elke bok gaan wei twee 
keer per dag vir altesaam drie uur. 
Die bokke wei nie naweke nie, want dan is die risiko van diefstal groter. Die egpaar woon nie op die hoewe nie, 
maar op die nabygeleë dorp. Al die bokke kry kan net voerkorrels en ruvoer. 
Om diefstal te voorkom, is ’n omvangryke veiligheidstelsel geïnstalleer. Dit bestaan uit ’n alarmstelsel, 
sekerheidskameras en twee wagte.  
Daar is ook drie werkers wat beurtelings by die bokke is, veral in lamtyd. Die Brits-egpaar bel die werkers gereeld 
oor naweke en snags om seker te maak hulle is wakker. ’n Paar groot Rifrughonde hou ook ’n wakende ogie. 
Een van die werkers tree as voorman op en hy kry 10 % van die aanteel. Dit verseker nóg beter toesighouding en 
waaksaamheid teen diefstal en ander skade. 
Brits bedryf nie wisselweiding nie. Die gras groei so welig danksy die besproeiing dat die bokke die weiding nooit 
kaal vreet nie. Trouens, daar is soveel oortollige gras dat hulle kan hooi maak. Daarvoor het haar man al die nodige 
toerusting.  
Hulle het een jaar 2 000 lang bale hooi gemaak, wat nuttig te pas kom in die voerkorrelfabriek. Dan is daar ook nog 
genoeg droë hooi vir beddegoed onder die afdakke in die bokkrale. 
Brits volg nie ’n lamtyd nie. Die ramme is permanent by die groot ooie. Sy doen wel lynteling om die bokke 
voortdurend te verbeter. 
Die lampersentasie is in die jongste tyd 183, maar was al 196.  
Sy het in die jongste tyd talle jong ooie teruggehou om ouer ooie te vervang. Hulle kry nog nie so baie twee- en 
drielinge nie. Wanneer dit begin gebeur, sal die lampersentasie verder verhoog. 
Brits het vroeër twee goeie stoetramme in Namibië gekoop en hul seuns word nou al in die kudde gebruik. Die 
resultate is uitstekend. Sy het onlangs nóg ’n Namibiese ram aangeskaf om nuwe teelmateriaal in die stoetery te 
bring. 
Sy toets elke nuwe ram eers op ’n klein groepie van tien ooie om te sien hoe die aanteel lyk. As hy die toets slaag, 
kry hy ’n groter trop ooie om te dek. 
Teling geskied streng volgens rasstandaarde. Dat sy dit reg doen, blyk uit haar skouprestasies, want op 2008 se 
wêreldkampioenskapskou het sy die junior en reserwegrootkampioenooi opgelewer. 
Sy het sowat 400 ooie omdat kraalspasie haar beperk. Sy het egter reeds met uitbreidings begin sodat sy 500 bokke 
kan aanhou. Die egpaar beoog ook om ’n aangrensende hoewe van ’n kerk te huur, wat hulle in staat sal stel om die 
kudde te verdubbel. 
Daar is nog nie groot hoeveelhede bokke wat kommersieel bemark kan word nie. Die beste ooitjies word vir 
vervanging gehou, terwyl die oortollige ramlammers, uitskotooitjies en ou ooie op die plaaslike veiling as slagvee 
verkoop word. 
Omdat Brits nie wisselweiding met haar bokke toepas nie, bestaan die gevaar van verliese weens inwendige 
parasiete, omdat wurmeiers saam met mis op die weiding beland en die bokke dit dus weer inneem. 
Hierdie vrou het haar vinger egter deeglik op die pols. Sy teel vir bokke met ’n natuurlike weerstand. As ’n kudde 
gereeld voor die voet gedoseer word, bestaan die gevaar dat die parasiete weerstand teen die wurmmiddels kan 
opbou. Dan help dosering later niks nie. 
Daarom gebruik sy die Famacha-metode om slegs bokke te doseer wat swaar met haar- en rondewurms besmet is. 



Dit word gedoen met ’n spesiale kleurkaart waarteen sy ’n bok se oogslymvlies evalueer. As die slymvlies baie wit 
is, dui dit op ’n mate van bloedarmoede weens erge inwendige parasietbesmetting.  
Slegs dié bokke word dan gedoseer. Die bokke met ’n pienk oogslymvlies kan oorgeslaan word met die doseerspuit. 
Sulke bokke het net een of twee keer per jaar ’n wurmmiddel nodig. 
Die groot ooie word elke 30 dae geëvalueer. Die ooie wat dié toets slaag, groei deurgaans sterk. Ook hul lammers 
het weerstand teen haar- en rondewurms. Die jong bokkies word nietemin elke maand vir melklintwurm gedoseer 
totdat hulle gespeen word. Dit is om vinnige groei te verseker. 
‘‘Ek is baie streng. As ’n ooi twee keer ná mekaar dosering nodig het, beteken dit sy het nie natuurlike weerstand 
nie. Ek stuur haar dan veiling toe,’’ sê Brits. 
Hoekom Kalahari Red? Sy sê hierdie bokras, wat baie nou aan die SA Boerbok en SA Savanna verwant is, aard goed 
in haar omgewing, lewer ’n hoë lampersentasie en is goeie moeders vir die lammers. 
Sy bestempel haar boerdery as uiters winsgewend. Dit is hoekom sy die kudde vergroot. Gelukkig het hulle nie 
grondskuld nie en die voerkorrelfabriek help ook om die voerkoste laag te hou. Trouens, die bokboerdery het die 
egpaar in staat gestel om die voerfabriek te vergroot.  
Kontakbesonderhede:  Mev. Zelda Brits  Kalahari Red-stoetery Sterkfontein BRONKHORSTSPRUIT  sel: 083 259 8178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krale/Hanteringsgeriewe 
 

   

  (Foto’s met vergunning van Capra Stud) 

 
Bokhantering in saamgeflanste geriewe is nie alleenlik moeisaam nie, dit is eenvoudig moeilik, onaangenaam en 
veroorsaak dikwels dat belangrike bestuurstake soos inenting en ontwurming uitgestel of selfs afgestel word.   
Enige kleinvee boerdery, hoe groot of klein ook al, sal baat vind by goed beplande hanteringsgeriewe.  Daar sal 
altyd die diere wees wat hanteer moet word, hetsy vir inenting, weeg, behandeling, welke ander rede ook al en dan 
maak ‘n behoorlike drukgang die werk makliker en plaas minder stres op die diere en die hanteerder.   Die 
hanteringsgeriewe is wel ‘n uitgawe maar moet eerder beskou word as ‘n belegging ten opsigte van arbeids 
effektiwiteit en tydsbesparing.  Deeglike beplanning is belangrik, want dit sal verseker dat so ‘n fasiliteit net 
eenkeer opgerig hoef te word.  
Beplanning 
Om te verseker dat die hanteer fasiliteit sal voldoen aan al die moontlike take wat uitgevoer sal word op die plaas, 
is dit nodig om ‘n volledige lys te maak van die take en hoe dit uitgevoer moet word.  



Die volgende is voorbeelde van moontlike take:  
 Sortering van individue,  weeg,  verkope, op- en aflaai, Behandeling van siek diere, ontwurming, inenting, 

hoeweknip, opgiet van dipmiddels, voetdip (hoefdip), kondisie bepaling, tel van diere 
 
Die volgende moet ook in ag geneem word tydens die beplanning van die fasiliteit:  

 Beste ligging op die plaas,  Veral hoe bestaande weidings kampe en gange geïnkorporeer kan word in die 
beplanning. 

 Getal diere wat in die fasiliteit hanteer moet word.  Neem in ag dat die boerdery mag uitbrei.  
 Getal arbeiders om behulpsaam te wees tydens hantering.  
 Koste vir die oprigting van die fasiliteit.  Beplan deur te begin met die mees noodsaaklike wat dan uitgebrei 

kan word sonder om te verander aan bestaande strukture.  
 Materiale vir die oprigting, bv. draad-, sink-, hou- of staal ontwerpe.  

 
Hanteringsontwerpe 
Die fasiliteit moet so ontwerp word dat dit fisiese werk vergemaklik en moet dus groot genoeg wees vir die 
aantal diere op die plaas en die moontlikheid van uitbreiding moet in gedagte gehou word.  Die 
hanteringsgeriewe kan opgedeel word in die volgende komponente, maar kan by  mekaar aansluit om een 
geheel te vorm: 
 Lae digtheid versamel area, wat met gange diere kan lei na die... 
 Hoe digtheid versamel area wat diere lei na die... 
 Forseersirkel wat met behulp van hekke kan open in die... 
 Diptenk met drupvloer 
 Voetdip 
 Laaibank 
 Drukgang wat lei na die weegkrat, sorteerhek met sorteerkampies.  

 

 
 
 
 
 

EKONOMIE 

 
Die opstel van ‘n begroting 
Wanneer daar na die ekonomie van vleisbokproduksie gekyk word is dit belangrik dat daar na profyt gekyk sal 
word.  Dit bly kommerwekkend dat soveel mense baie dromerig na ‘n besigheid of onderneming kyk sonder om 
behoorlik te beplan.  Die statistieke dui daarop dat in wese baie tyd aan die produksie kant gespandeer word met 
bykans 4% aan bemarking en 1% aan die finansiële analise.  Daarom is dit nie snaaks dat meeste produsente wat 
van nuuts af begin binne twee tot drie jaar stoom verloor nie. Ek is oortuig daarvan dat daar baie geswore boere 



vandag is wat uit die kleinsakkie moes begin boer en nie met die beste oor die weg moes kom nie.  Dit sluit in 
fasiliteite en diere.  Die vleisbok mark is ‘n mark wat hoogty vier in plekke soos KZN en ook tydens Thamadaan.  
Hier is ‘n fantastiese produk wat baie meer kan doen in vele vorme in die buiteland sowel as in die plaaslike mark. 

 
Die volgende vrae moet gevra word:  Kan dit profyt maak,  sal ek kontanvloei kan 
genereer en is dit die moeite werd om jou tyd en geld daarin te sit?  
Om profyt te bepaal beteken dat jy ‘n begroting moet opstel.  Sommige verwys na ‘n 
begroting as ‘n skerp mes.  Dit kan handig wees maar dit kan ook laat bloei.  
In ‘n begroting is daar vaste en veranderlike koste.  Vaste koste het te make met 
uitgawes ongeag of die besigheid staan of bedryf word.  Voorbeeld soos rente, 
versekering ens.  Veranderlike koste hou verband met brandstof, arbeid en voeding.  
 

Table 1 verteenwoordig die begroting wat insluit aannames, onkoste, uitgawes, bruto marge en profyt: 
Die begroting is op fiktiewe syfers gedoen en dien slegs as voorbeeld.  
 
Tabel 1. Vleisbokke, 50 kop eenheid, Koste en inkomste per Ooi per jaar* 
 
 Per Dier Per Eenheid  
INKOMSTE 
Verkoop van markgereed diere (8 V, 27 M, @ R1100) 770 38 500 
Verkoop van teeldiere (20 V, 10 M @ R3 000 1800 90 000 
Verkoop van uitdun diere (8 V @ R2 500) 400 20 000 
TOTALE INKOMSTE  2970 148 500 
KOSTE 
Veranderlike koste:    
Konsentrate (0.22kg x 100 dae) 127.04 6 352 
Hooi (660 kg x 120 dae x R1 000/tn) 1584 79 200 
Dieregesondheid 82.5 4 125 
Aanvullings: Sout, minerale ens 27.5 1 375 
Bemarking en vervoer  120 6 000 
Bemesting en kalk .2ha x 500kg x R412.5/tn.) 99 4 950 
Dek fooie 46.74 2 337 
Voorrade  137.5 6 875 
Rente op bedryfskapitaal  44 2 200 
Oorhoofs 88 4 400 
TOTALE Veranderlike koste  2356.28 117 814 
 
Vaste koste: 
Grond (2 Ha x R1 000) 40 2000 
Rente op kapitale uitgawes (R100 000 x 10%) 200 10 000 
Totale vaste koste 240 12 000 
TOTALE KOSTE  2 596.28 129 814 
BRUTO MARGE (Inkomste Veranderlike koste) 613.72 30 686 
PROFYT (VERLIES) (Inkomste Totale Koste) 372.72 18 686 
*Aannames 

 Gespeende lammers per ooi, 150% 
 Verdeelde lammers oes, 40% November-Desember, 60% April-Mei 
 Vervangings koers, 20% 
 Uitdun koers, 15% 
 Mortaliteit, 5% 
 Aankoopprys, Ooie R2 500, Ramme R5 000 
 Verkoopprys, Markgereed lammers R1 100, Teeldiere R3 000, Uitdun diere R2 500 



 Rentekoers, 10% 
 
Onthou die korttermyn fokus is bruto marge.  In die bogenoemde begroting is die bruto marge vir ooie in die 
positief.  Die vaste koste sowel as die veranderlike kostes iss alles gedelg en profyt van R373.72 per ooi is 
aangeteken.   
Nou kan bereken word hoe lank dit sal neem om die aanvangskapitaal of die lening te delg.   
Die begroting ka nou verder geslyp word deur die volgende aanpassings te doen:  

1 Verhoogde lampersentasie  
2 Vermindering van voedingskoste  
3 Vermindering of bedinging van beter grondtarief.  Op hierdie punt is dit tradisioneel om grond te koop of te 

besit.  Die fokus is op vleisbok produksie en moet daar eerder op funksionaliteit gelet word van ‘n 
suksesvolle bedryf. ‘n Plaas op skuld kan vriende beïndruk maar jou gemoed bedruk!  Huur eerder as 
om teen ‘n rentelas te koop.  Bokke kan net so goed vaar op onbenutte grond.  ‘n Goeie plek om uit te 
vind is die plaaslike skougronde of veilingskraal waarvan die fasiliteite weinig benut word.  

4 Voerbronne kan ook ‘n wesenlike kostebesparing te weeg bring.  
 

Die lampersentasie is binne die begroting geskat op 150%.  Met goeie bestuur kan dit verbeter 
word.  ‘n Goeie teelprogram en dieregesondheid kan van onskatbare waarde wees.  Die 
grootste sprong wat hier gemaak kan word is in bestuur.  Om van ’n een lamseisoen te beweeg 
na ‘n 3 lamstelsel in 24 maande. D.w.s. van 150% tot 225%.  Al word dit verbeter tot ‘n 
realistiese 175% of 200% kan dit dan byvoorbeeld 15% verbeter op die inkomste.  
 
Die stelsel kan afhangende van streke en aangepaste entstofprogramme nie heeltemal haalbaar 
wees nie vanweë 
Aborsies wat mag voorkom.  

Dit is belangrik dat die voornemende produsent nie sterre in die oë moet kry in die begrotingsfase nie- daar moet 
baie goed gekyk word na die hele proses tot op die punt van bemarking, afsetpunte en mark bevrediging. 
Eweneens moet dit nie ontmoedigend ingewikkeld gemaak word nie.  Menige produsente het al op ‘n klein lappie 
grond ‘n paar uitskotbokke aangehou en ‘n jaar of wat later besef maar hier is nou heelwat meer as wat hulle 
voorsien het.  Inderwaarheid is dit die aantrekkingskrag van vleisbokke.  Die diere is maklik om mee te boer en dit 
sien jy in die informele nedersettings waar die bokke vrylik rondbeweeg sonder die druk van begrotings en 
reproduksie strategieë.  Dit is byna ongekunsteld en idillies.   
 
BESIGHEIDSPLAN 
Die volgende besigheidsplan kom uit die pen en ervaring van Merwyn Swart van De Aar, bekende 
vleisbokprodusent. 
 
Stel ‘n besigheidsplan saam 
Daar is geleenthede in die mark wat lewensvatbaar bly en floreer, hulle vereis nie om groot te word in die 
produktemarkstelsel, om te oorleef nie.  Om suksesvol te wees as ‘n klein produsent moet jy veel meer doen as om 
net ‘n paar bokke of ooie te koop of om ‘n land mielies te plant.  Jy moet ‘n goeie skoot wysheid, hope 
uithouvermoë, Job se geduld en Salomo se wysheid hê, om te probeer en fouteer,  om ‘n nismarkonderneming te 
laat werk.  
Boere is geneig om doeners eerder as beplanners te wees.  Boere is geneig om taak georiënteerd te wees, vroeg op 
te staan en laat te werk en is nie tevrede alvorens die taak afgehandel is nie.  Dit is wonderlike eienskappe, maar ‘n 
geordende besigheisplan en die dissipline om dit deur te voer is noodsaaklik in so ‘n onderneming.  Die beste is om 
van die begin af, beter te beplan.  ‘n Formele besigheidsplan sal jou help om jou idees vaartbelyn te maak en om dit 
goed te grondves.  Orden jou idees en begin inligting in te win oor finansiering van amptelike of privaat beleggers.  
 
Die besigheidplan kan ‘n lywige dokument wees wat ‘n strategiese plan en ‘n bedryfsplan insluit.  Dit kan tabelle, 
grafieke en projeksies insluit.  Dit spel die doelstelling van jou onderneming uit. 
Vir eers is die volgende basiese inligting nodig:  

 Die naam van die onderneming, waar dit bedryf gaan word, eienaars en tipe onderneming 



 Doelwit en missie 
 Ouditeure 
 Toekomsvisie 
 Produkte bemark, beskrywing en pryse 
 Doelwit van die onderneming 
 Aanvangskapitaal benodig 
 Eerstejaarsbegroting 
 Ondernemingsbestuur en funksies 

 
Naam van onderneming en adres 
Dit is die voorblad of titelblad met volledige pos en fisiese adres, telefoon, faks en e-pos besonderhede en aan wie 
die onderneming behoort.  
Doelwit en missie  
Stel dit kort en bondig in ‘n meer filosofiese as ‘n tegniese styl, waarin jy die doel stel van jou onderneming, wie jy is 
en waarom jy die onderneming wil begin.  Die moeilike deel is, waarom die onderneming vir die leser nuttig sal 
wees. 
Vra jouself die volgende vrae:  

 Bring jy ‘n nuwe produk op die mark  
 Verbeter jy op ‘n bestaande produk en hoer verander die produk 
 Watter nis wil jy beklee, goeie kwaliteit of diens 
 Waarom is jy in die onderneming 
 Wil jy groei en uitbrei of wil jy slegs plaaslik die produk/diens lewer 
 Wil jy net plaaslike verbruikers voorsien 
 Wil jy familie hier vestig en versorg of is jy ‘n pensionaris wat wil terugkeer na jou oorsprong.  

Direkteure of adviseurs 
Direkteure is nie noodsaaklik nie, behalwe as jy vreemde kapitaal werf en aandele uitreik.  Die direkteure kan ook 
bekend staan as Raad van Adviseurs, sulke persone is gewoonlik vol slim en bruikbare idees.  
Hou altyd kompetisie in gedagte.  Moenie iemand as adviseur vra wat op ander soortgelyke ondernemings dien nie.  
‘n Familielid het dikwels voldoende kennis binne die kring.  
Toekomsvisie  

Dit is ‘n meer gedetailleerde weergawe wat aandui wie is betrokke by 
die onderneming en waarom, wat jy gaan verkoop en aan wie jy dit gaan 
verkoop.  Beskryf jou bedryf en sy tendense en waarom jy glo dat jou 
onderneming ‘n positiewe bydrae kan maak tot die bedryf en hoe jou 
produk onderskei kan word van die ander. Hierdie deel kan laaste 
gedoen word om te verseker dit is ‘n samevatting van al jou planne vir ‘n 
suksesvolle onderneming.  
Produksiebeskrywing en pryse 
Nou is die geleentheid om duidelik uit te spel wat jy gaan doen en hoe jy 
dit gaan doen. Spel deeglik en spesifiek uit die reeks produkte wat jy 
beoog om te bemark.  Sluit hierby in die tipe en grootte van verpakking 

en etikette wat gebruik gaan word.  Beskryf kortliks hoe die gebruiker die produkte kan gebruik.   As daar 
kompetisie is, vergelyk jou produk met die ander produk.  Beskryf ook hoe jy jou produk gaan bemark.  Laastens 
kan die pryse van jou produkte gelys word.  
Marksegmente en verbruikers 
Segmente kan opgebreek word in groothandel en kleinhandel en direkte verkope aan verbruikers en maak ‘n lys 
van produkte wat jy beplan om deur  elke segment te bemark.  
Hoe lyk die profiel van die verbruiker wat jou produk moet koop, geografiese ligging, kwalifikasies, koop gewoontes 
en sosiale status.   Deur jou kliënte te ken, is jy beter in staat om verbruikersgerigte inligting te versprei in 
byvoorbeeld nuusbriewe, pamflette en webtuistes.  
Ondernemingsdoelwitte 
Deur jou ondernemingsdoelwitte op te deel in korttermyn, medium en langtermyndoelwitte, is nuttig. 



Korttermyndoelwitte kan insluit, aanvangsbemarking.  Korttermyndoelwitte moet volledig en spesifiek wees, hoe jy 
te werk wil gaan om elkeen te bereik teen ‘n vasgestelde datum.  Stel realistiese, bereikbare doelwitte bv:  

 Verkry soveel kleinte, bemark soveel kilogramme van die produkte. 
 Vestig onderneming permanent op die plaas.  
 Ontwikkel toekomsplanne vir uitbreiding en/of verbetering 
 Verhoog verkoopsyfers met X-aantal persentasie punte.  

Langtermyndoelwitte 
Dink wyd en maak vooruitskattings op ‘n 1-3 of 1-5 jaar basis.  
Hierdie afdeling van die beplanning is baie vloeibaar en kan baie verander.  Dit is egter nogsteeds belangrik omdat 
dit jou help besluit waar jy jou geld gaan spandeer en hoe jy jou prioriteite moet bepaal.   

 Bereik jaarlikse groeipotensiaal  
 Betaal skuld/lenings teen X-datum  
 Bereik jaarlikse mikpunt in markaandeel.  

Voorbeeld van plan van aksie 
Daagliks:   

 Bestuur bedryfsverpligtinge (Vraag en aanbod van produkte).   
 Skakel ten minste twee potensiële verbruikers.   
 Verkry gratis plaaslike advertensie en mediadekking.  

Maandeliks:  
 Bestuur alle verbruikersverhoudings 
 Hanteer finansiële data 
 Woon vergaderings by wat betrekking het op opleiding, produksie en ontwikkeling van nuwe produkte. 

Kwartaaliks: 
 Hersien doelstellings 

Jaarliks 
 Belê belange vergadering met Raad van Adviseurs/Aandeelhouers 
 Sluit finansiële jaarstate af 
 Neem suksesse en mislukking in oënskou.  

  
 
 
Rekordhouding  

Waarom is dit belangrik om goeie rekordhouding toe te pas in bokboerdery?  
 
‘n Goeie ooi kan soms in die seleksieproses in die slag bly, maar in die nastreef van die 
teeldoelwit van optimale reproduksie skot die teler beslis al die ooie uit wat nie optimaal 
reproduseer nie.  
  

Boerbokke is een van die vrugbaarste rasse in Suid-Afrika.  Om lam- en speenpersentasie te 
verbeter, moet ons by onsself begin.  Goeie lam- en speenpersentasie syfers praat harder as 
‘n mooi skou- of vet kudde ooi wat nie reproduseer nie.  Ons doelwit moet wees om meer, 
beter en swaarder lammers te speen.  
 

1 Stel ‘n lam- en speenpersentasie doelwit en werk om dit te verkry.  
2 Rekordhouding is van die uiterste belang om te verseker dat die regte vervangings 

ooie gehou word.  Jong ooie moet vir ‘n “proeftydperk” gehou word.  As sy nie 
na 60 dae by die ramme dragtig skandeer nie, beteken dit sy moet gelaai word. Ooie wat nie normaal in die veld 
kan lam nie of aborteer, moet geslag word aangesien sy die lam- en speenpersentasie nadelig beïnvloed.  Volgens 
statistieke het ‘n ooi wat aborteer, ‘n kans van 60% om dit te herhaal.  

3 Aanvanklik gaan hierdie ‘n pynlike proses wees, maar een wat genadeloos toegepas moet word.  
4 Ramme wat gebruik word, moet uit ‘n ooilyn gebore wees wat konstant meer lammers speen as wat sy lamkanse 

gehad het.  Die lyn moet ook oor bogemiddelde groei-indekse beskik en die ram se vader se groei-indeks moet ook 
bogemiddeld wees.  Dit help nie die ram is as tweeling gebore, maar sy ma het net twee lammers in drie of vier 
lamkanse geproduseer nie, en haar tussen lamperiode wys dit ook.  



5 Dit is interessant om te sien hoe die statistieke van ramme se nageslag ten opsigte van reproduksie verskil.  Dit is met 
rekordhouding moontlik om lui, minder vrugbare ramme en ramme wat minder meerlinge produseer, te 
identifiseer.  Dit help nie lammers is prentjiemooi, maar daar is nie meerlinge nie, en die persentasie ooie wat van 
die betrokke ram dragtig geraak het, is as persentasie van die ander ramme ver ondergemiddeld nie.  Die doelwit is 
baie lammers van ‘n hoë gehalte.  

6 Die enigste manier om winsgewend te boer, is om die maksimum getal lammers van die beste moontlike gehalte aan 
te kry.  Begin eers om ooie wat nie gereeld lam  nie uit te skot.  Daarna moet die klem uitgebrei word na 
tussenlamperiodes en moet ooie waarvan die tussenlamperiode langer as die doelwit is, uitgeskot word.  Dit is maar 
net soos in rugby, jy kan net die wedstryd met die bal wen.  In stoet- of kuddeteling kan jy die wedstryd net met 
lammers wen en dus moet vrugbaarheid ‘n eerste voorkeur-doelwit wees.  

7 Dit maak net nie sin om met skouwenners te boer wat swak aanteel nie.  Die ideaal is ‘n vrugbare ooi wat haar lammers 
goed grootmaak (bogemiddelde groei-indekse) en wat aan die rasstandaarde voldoen.  Die verhoging van 
vrugbaarheid is omtrent 2% per jaar.  Dit is dus nie iets wat jy op ‘n kort termyn gaan reg teel nie, jy sal moet 
streng selekteer daarvoor en ongenaakbaar uitskot aan ooie wat nie aan jou reproduksie-verwagtinge voldoen nie.  

8 Inteling beïnvloed reproduksie beslis nadelig, so ook die groei kragtigheid en siekte-weerstandigheid van ooie, aldus 
prof. Frikkie Neser van die Universiteit van die Vrystaat.   Lynteling om sekere eienskappe binne die stoet te 
beklemtoon, in te bring of te versterk,  kan gevolg word.  

9 Aangesien dit nie help om te selekteer vir vrugbaarheid terwyl jy voortgaan met praktyke wat onvrugbaarheid bevorder 
nie, moet die hele produksiesiklus nagegaan word om te verseker dat korrekte en wetenskaplik gefundeerde 
boerdery praktyke gevolg word.  Dit is maklik om die kudde of die ras die skuld te gee vir lae vrugbaarheid, terwyl 
die boer se boerdery praktyke onder verdenking is.  Vrae wat gevra kan word, is of die ramme vir Brucella ovis 
getoets is, is die kudde teen ensoötiese aborsie ingeënt, vind inteling nie op groot skaal plaas nie, hoe lyk die 
bekamping van probleemdiere ens.?   Die doelwit van optimale reproduksie gaan beplanning en strategie verg:  

   
  
  

• Ooie word voorberei deur hulle na die beste kamp te skuif, hulle goeie prikkel voeding te gee en hulle in te ent en te doseer 
voordat die ramme ingesit word om ’n opwaartse kurwe in gewigstoename te verseker, wat bevrugting gunstig beïnvloed. 
  

• Die korrekte spuitprogram word gevolg, wat die toediening van multi minerale insluit. 
  

• Die opleiding van personeel is belangrik, aangesien hulle nie net die regte dinge moet doen nie, maar ook verstaan waarom dit 
die regte ding is om te doen. Wanneer elke personeellid verstaan waarom hy iets doen, laat hulle gewoonlik nie na om dit uit te 
voer nie. 
  

• Skandering deur ’n kundige en ervare persoon bespaar baie geld, verkort tussenlamperiodes en help om onderpresteerders 
vinnig te identifiseer. 
  

’n Australiese vriend van die Saundersons het ’n gesegde oor die uitskot van ooie: “You will lose some good ones, but luckily 
you will lose all the bad ones.”  
  

Geskryf deur: Johan Norval, Landbouweekblad, in samewerking met Mnre. Charl Snr en Charl Jnr Saunderson 
  

 
 
 
KEN JOU DIERE EN WEES LIEF VIR HULLE! 
 

        
Wees voorbereid en ingerig alvorens jy dink om met bokke te boer.  Dit sal jou goed doen om tyd by hulle te 
spandeer en om hulle gedrag te leer verstaan.  
Dink soos ‘n bok! 
Dit is belangrik om te weet hoe jou bokke in sekere omstandighede sal reageer. Jy moet altyd probeer om hulle een 
voor te wees.  Bokke is intelligente wesens en is van nature nuuskierig.  Alles word ondersoek en opgeklim.  As jy 
kan peil wat hulle gaan doen voor hulle dit doen sal jy die gewone probleme kan voorkom.  
 
Sosiale gedrag 



Daar bestaan ‘n besliste hiërargiese orde tussen bokke, of dit nou twee of ‘n honderd is.  Die stand van sake word 
bepaal deur ouderdom, geslag, persoonlikheid, aggressie teenoor ander bokke of die tekort daaraan, sowel as die 
grootte van horings of die gebrek daaraan.  
Nuwelinge sal veg vir ‘n plek in die trop.  Dit gebeur gewoonlik in ‘n een-op-een formaat.  Die gevegte neem die 
vorm aan van kop stamp en sy hak aksie met die horings.  Die ooie sal veral ook kopstamp en voortdurend stoot en 
druk aanmekaar.  Deur die proses is die bokke besig om hulself te posisioneer.  
Wees veral versigtig vir die horings aangesien dit nie intensioneel mag voorkom nie jy uit die aard besonder seer 
kan kry.  ‘n Handige voorstel vir wanneer jy met die bok werk is om twee ou tennisballe met kleinerige gaatjies in 
oor die punte van die horings aan te bring.  Veral wanneer jy baie naby met die diere werk.  
Die ramme kan nogal terugtree voor hulle storm om die opponent met die horings te stamp.  Die jonger ramme kan 
van meet af aan storm en staan nie sommer weer terug nie.  
Ander vorms van aggressie is om na mekaar te staar, om met die horings dreig gebare te maak.  Die gevegte 
behoort te bedaar sodra elke lid weet waar hy of sy staan ten opsigte van die ander.  

      
 
Teelgedrag 
Die trop word gewoonlik gelei deur ‘n ouerige ooi wat haar pad oop gebaklei het.  Sy word nie sommer maklik 
uitgedaag nie ens al aan bewind bly solank sy in die trop is of wanneer sy te swak word.  Gedurende die jaar sal die 
leierram (alpha male)voorkeur gee aan die vroulike leier maar wanneer die teelseisoen op dreef kom sal hy 
soortvan die leierskap oorneem.  Hy sal ook al die ooie in die trop dek.  Die ondergeskikte ramme teel nie.  Dit is 
egter ‘n netelige bevoorregte posisie aangesien hy gereeld uitgedaag word vir die rol wat hy vervul.  Daarom kan 
die ooi as tropleier ‘n paar manlike leiers oorleef.  
Die tropleier,  in die geval die ooi, lei die trop na weivelde.  Dit is ‘n handige vertrekpunt vir die hantering van 
bokke.  Deur die bokke te lei met ‘n emmer kos kan hulle jou vertolk in dieselfde rol en jou daarom volg soos die 
leier van die trop.  Indien jy wel verkies om die trop van agter te dryf kan hulle beleef as die leierram en kan jy 
dienooreenkomstig deur die viervoetiges anders hanteer word.  
 
Waarom stink bokke so?  
Een van die eerste en blywende indrukke van die bokke is die onmiskenbare reuk.  Die reuk word deur baie dinge 
bepaal en kan sterker of swakker wees by tye.  Wanneer teelseisoen nader begin die ram se kliere oortyd werk om 
‘n reuk af te gee waarmee hy die ooie se aandag probeer trek.  Dan is daar nog die eienaardige urine sproei wat op 
sy baard beland en ook elders en siedaar, jy het ‘n reuk wat jou so ietwat laat wonder waarin jy jou begewe het.  
Die ouderdom, geslag en wie in die trop is kan die proses instand hou.  ‘n Ram op sy eie kan soms beter ruik as een 
in ‘n trop maar in bete van tye is daar ‘n reuk.  
Indien jy die teiken van die sproei van urine is, kan ‘n goeie klompie meganiese handwas middel benut word om die 
reuk af te kry.  
 
Die ramme se gedrag 

Ramme in die algemeen raak seksueel meer aktief wanneer herfs aanbreek en 
bly so tot in die eerste maande in die winter.  Die sperms van die ram is dan 
ook veel vrugbaarder tydens die fase en daar is ook ‘n verhoogde volume.  Die 
ramme kan rustig saam met dieselfde geslag bly maar elkeen begin optree in 
die fase asof hulle die koning van die trop is.  Hulle kliere is ook meer aktief.  
Tydens dié periode skuur hulle ook hulle horings en voorkop teen voorwerpe of 
mense om hul reuk te versprei. 
Die urine proses is geweldig aktief in dié fase met bykans alles wat op of teen 
geürineer word.  Die mond en die baard hierby ingesluit.  



Sodra die ooi hom toelaat om te paar kan hy ‘n paar valse rondtes aanpak.  Wanneer die bok ejakuleer forseer hy 
sy heupe vorentoe en gooi homself van die grond af met die lippe getuit.  Van die minder ervare ramme kan selfs 
van die ooi afval en op die grond beland.  Na hy gerus het sal hy weer met die proses begin.  Vroeg in die seisoen 
kan hulle selfs die ooie onder hulle laat meegee aangesien die oefening nog ontbreek en hulle nie heeltemal 
wedstryd fiks is nie, en sodoende baie druk op veral die kleiner ooie sit.  Bygesê – die parings aksie vind baie vinnig 
plaas.  
 
Die ooie se gedrag 

Reeds van vroeg in die herfs tot middel winter kom die ooi op hitte elke 18 tot 
21 dae.  Ovulasie geskied dan 12 tot 36 ure na aanvang van op hitte kom.  
Die ooi word gestimuleer deur die reuk van die ram en die reuk wat hy afskei.  
Hulle skuur hulle nekke en liggame teen die ram.  ‘n Ooi wat reg is om te paar 
hou haar kop effens laer, bene effens uitmekaar en stert uit die pad.  Dit kan 
soms gebeur dat as die ram aan haar ruik sy ook sal urineer.  
Wanneer die ooi suksesvol gedek is kom sy in anoestrus en die meeste ooie 

kom dan nie meer op hitte nie.  ‘n Dragtige ooi sal dan tussen 144 tot 157 dae geboorte skenk aan haar lammers.  
‘n Dag of so voordat sy lam sal sy gewoonlik angstig voorkom en ook die kudde verlaat op soek na ‘n rustige plek.  
Sy kan selfs sagte grond effens uithol.  Daar mag selfs ‘n metgesel in die vorm van ‘n ouer ooi haar vergesel.  
Wanneer die geboorte proses begin kan sy op haar sy gaan le en begin druk.  Tydens die proses kan sy opstaan en 
haarself weer posisioneer.  Na afloop van elke lammer se geboorte sal sy opstaan – dit skoon lek en dan weer 
voortgaan met die proses.  Die lek proses is baie belangrik vir die herkenning van die nuweling.  Van nature sal die 
ooi die nageboorte eet om nie roofdiere so te lok nie.  Dit bly egter ‘n risiko dat die ooi daaraan kan verstik en daar 
is dit wenslik dat die eienaar dit liefs verwyder.  
Die meeste nuwelinge behoort binne 10 tot 30 minute op hul pote te wees ens al dan aktief begin soek vir ‘n speen 
om aan te suip.  
 
Tekens van hitte (Oestrus) 
 Die ooie raak geïnteresseerd in die ramme 
 Verhoogde aktiwiteit veral naby heinings 
 Luidrigtigheid 
 Stertswaai 
 Gereelde urinering 
 Opspringery teen ander ooie en andersom 
 Verlaagde eetlus 
 Lae melkproduksie 

 
Hantering 

 
‘n Filosoof het eens gesê dat na al die eeue die mens nog net die hond sy vriend kon maak.  Bewys gerus die wêreld 
verkeerd deur die bok ook jou vriend te maak.  
Om bokke te laai kan ‘n baie opwindende aangeleentheid wees.  Dit gaan gewoonlik gepaard met sterk taalgebruik 
en ‘n luidrugtigheid.  Volharding is egter nodig.  Die streslading op die diere kan veral verband hou met die gereeld 
hantering van die diere al dan nie.  ‘n Goeie en sterk rug is ook ‘n ernstige nodigheid in die bedryf! 
Dit is belangrik om in gedagte te hou dat diere tussen 4% en 8% van hulle gewig kan verloor onder stresvolle 
omstandighede- hetsy in die vervoer proses of in vreemde oornag fasiliteite.  Daarom is dit ‘n imperatief dat daar 
genoeg water en kos tot hulle beskikking is, selfs voor die aanvang van die vervoer van die diere.  
Indien sleepwaens gebruik word moet voorsiening gemaak word dat die kante van die sleepwa hoog genoeg is.  
Laat genoeg staan spasie toe vir die diere.  Hoe meer hulle opmekaar staan hoe meer stres ondervind die diere.   



Dit is ook belangrik dat die oppervlak op die voertuig of die sleepwa van so aard is dat die diere nie gly nie – ‘n 
staalraam van rolyster wat in kleiner vierkante gesweis is kan in die bak op die vloer geplaas word om die diere 
vastrapplek te gee.  
Indien jy ‘n rit van langer as 24 ure onderneem sal jy  moet stop om die diere water en kos te gee.  Elke 8 ure kan 
voldoende wees in ag genome dat jy nie die diere elke ker sal kan aflaai nie.  
Wanneer jy arriveer met die diere by hulle bestemming sal dit goed wees om hulle in ‘n beskermde omgewing af te 
laai met genoeg water en hooi.  Dit moet nie ‘n te groot fasiliteit wees nie – aangesien jy hulle goed moet monitor.  
Indien jy enige afwykende gedrag sien moet jy dadelik optree en sodanige isoleer.  Respiratoriese probleme kan 
tussen 7 – 10 dae eers kop uitsteek.  
(Moet verkieslik nie bokke en skape saam laai nie!) 
 
VOORKOMING EN BEHEER VAN VEEDIEFSTAL 

 
Merk alle vee soos die wet vereis met ‘n tatoeëer- of brandmerk  
Identifikasie van diere 
‘n Wettige, permanente merk is die eerste verdedigingslinie teen veediefstal.  In Suid-Afrika maak wetgewing 
voorsiening vir ‘n doeltreffende diere-identifikasiestelsel.  
Die wet op identifikasie van Diere (Wet 6 van 2002), maak die merk van vee verpligtend. Dit help die bedryf en die 
Suid-Afrikaanse Polisiediens om veediefstal te bestry en om gesteelde vee makliker te kan terugvind .  Dit blyk egter 
dat die meeste persone en instansies wat in vee handel dryf, nie die bepalings van die betrokke wetgewing nakom 
nie en dus nie voldoen aan die basiese vereistes om veediefstal te bekamp nie.  Baie hofsake oor veediefstal moet 
geskrap word weens geskille oor die positiewe identifikasie van gesteelde vee en omdat eienaarskap nie bewys kan 
word nie.  As n dier met ‘n geregistreerde merk of tatoeëermerk gemerk is, kan sulke geskille vermy word.  
Tatoeëermerke vir kleinvee bly die mees kostedoeltreffende maniere om hierdie groep diere te merk.  
 
Wat is ‘n identifikasiemerk? 
‘n Identifikasiemerk is enige geregistreerde merk wat op ‘n dier aangebring word vir watter doel ook al en wat deur 
die minister voorgeskryf word. Die volgend merke is uitsonderings:  

 ‘n merk aan ‘n hoef of horing 
 ‘n verfmerk 
 ‘n knip, klinknael of plaatjie wat aan die oor aangebring is 
 ‘n keep of gat 

 
Hoe om ‘n identifikasiemerk te registreer (artikel 5) 
‘n Aansoek om registrasie van ’n identifikasiemerk moet by die registrateur gedoen word op die voorgeskrewe 
wyse en moet vergesel word van die voorgeskrewe geld.  Indien die aansoek voldoen aan die vereistes van hierdie 
wet moet die registrateur –  

(a) ‘n identifikasiemerk aan die applikant toeken 
(b) Die identifikasiemerk in die applikant se naam registreer, en  
(c) Aan die applikant ‘n registrasiesertifikaat van daardie identifikasiemerk uitreik 

 
Alle eienaars moet aansoek doen om ‘n geregistreerde identifikasiemerk.  



Vorms is verkrygbaar vanaf voorligtingskantore, landdroskantore, veediefstaleenhede van die SAPD of by die 
Registrateur van identifikasiemerke.  
‘n Eenmalige registrasiefooi is betaalbaar – koop inkomsteseëls by die Poskantoor om te betaal vir die registrasie en 
plak dit aan die onderkant van die vorm waar aangedui.  Stuur aan: Die Registrateur, Dier-identifikasie, Privaatsak 
X138, Pretoria, 0001 
 
Lettergroottes (Artikel 18(9)) 

 Tatoeëermerk moet nie groter as 20mm op die breedste en hoogste deel wees nie.  
 Brandmerk moet tussen 40 en 100 mm by die breedste en hoogste punt wees.  

 
Ouderdom van diere tydens merk (Artikel 18 (11)) 
Kleinvee moet getatoeëer word teen die ouderdom van een maand.  
 
Dele waarop diere geïdentifiseer moet word (Artikel 18 (12)) 
Skape, bokke en varke 

 Die eerste eienaar kan die tatoeëermerk in die linkeroor aanbring, die tweede eienaar in die regteroor . 
 Die letters van die tatoeëermerk mag nie groter as 20mm wees nie (hoog of breed). 
 Die merk kan een, twee of drie karakter hê.  
 Plaas die letters langs mekaar. 

 
HOU ‘N VOLLEDIGE REKORD VAN ALLE IDENTIFIKASIEDOKUMENTE EN VERWYDERING SERTIFIKATE  
 
Verpligting op persoon wat vee ontvang (Artikel 6(2)) 
Die persoon wat die vee verkry, mag nie die vee ontvang sonder om die identifikasie dokument ten tyde van die 
aflewering te verkry nie.  Indien iemand die vee ontvang sonder die dokument, is so ‘n persoon aan ‘n misdryf 
skuldig.  
 

Goats like company 
Goats are happiest when they are in the company of another goat. A single goat usually copes if given another type 
of animal companion, preferably something close to it’s own size, such as a sheep or a miniature donkey.  For the 

well-being of your goat, don’t raise it alone! 

 
  


