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(Foto met vergunning
van oom Theuns Botha)

Hierdie maand is die Venstertjie weer propvol bok-nuus, en bring ons ook hulde aan ‘n groot legende wat
onlangs oorlede is, nl. Oom Herman Groenewald.
Saam met die reuse-wêreldkrisis kom daar steeds nuwe geleenthede, en word veilings steeds suksesvol
via die internet aangebied.
Ek vertrou dat jy geloof, hoop en liefde deur hierdie uitgawe sal ervaar... Met voete soos dié van 'n
boerbok!
My lesse uit my Boerbok era
Deur Herman Groenewald (Boerbok Nuus no 25)
Aangesien die Boerbok, Boerbok bedryf en sy mense so na aan my hart lê wil ek graag 'n paar van my lesse wat ek geleer het
met julle deel.
Ek het in 1970 begin met 10 2 Tand ooitjies wat ek by wyle oom Willem van Zyl vir R15 stuk
gekoop het, wat hoofsaaklik uit wyle oom Zeiss Jordaan geteel, en daarna al sy ou ooie vir
'n paar jaar by hom gekoop en soveel lammers moontlik uit hulle getap het.
Dieselfde tyd het ek 'n half aandeel in an ram vir R80 by Theuns Botha gekoop genaamd
“Laksman”, wat deur wyle Oom Theunis Jordaan geteel is. Ek, Oom Willem en Theuns het
ramme in vennootskap gekoop en gebruik uit bogenoemde twee stoeterye tot ek vir “Pik”
(heet na Pik Botha) in 1977 vir R2 500 by Oom Zeiss Jordaan op sy plaas gaan uitsoek het
wat soos 'n bom by my geteel het. Dit was die laaste ram wat ek gekoop het en verder net
van lynteling gebruik gemaak.

Eerste 2 Tand ooitjies

waarmee stoet begin is
in 1970.

“Pik”, S.A. Groot Kampioen 1978
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“Toolbox”, S. A. Groot Kampioen 1980

Persone wat groot indruk op my pad gemaak het met hulle indrukke was:
1

Wyle Oom Theuns Jordaan. Ek was bevoorreg om voor sy dood een dag met hom in gesprek te kon wees oor
teling. Hy het my gesê: “ou Seun, as jy nie kan gene opbou nie
kan jy maar vergeet om 'n stoetteler te word.” Tog so waar!
2
Wyle Oom Hennie de Smit (Dorper Teler). Hy het vir my gesê
teling is soos diamante delf. Jy kry hulle nie in kruiwaens vol
nie, maas as jy 'n diamant kry gebruik hom ten volle. Tog so
waar!
3
Wyle Oom (Dr.) Quintin Campbell. Hy het altyd gesê, daar is
net 3 maniere om 'n kudde of 'n ras te verbeter en dit is (1)
seleksie, (2)seleksie en (3)seleksie. Tog so waar!
Met hierdie 3 hoekstene en 'n duidelike ideale prentjie voor my
waarnatoe ek wil gaan, het ek my stoet bestuur.

Nog so 'n paar dinge wat ek glo baie belangrik is, is die volgende:
1) Om te veel of te min van jou eie diere te dink is ewe gevaarlik.
Onthou jou eie top dier (diamant) is vir jou meer werd as vir enige
ander teler omrede dit jou stoet se gene dra (gene opbou).
Dit is maklik om iemand anders te “bluff”, maar onthou, moet
jouself nooit met teling “bluff” nie. Moenie te veel aandag gee aan
klein onbenullighede wat net fenotipies en nie geneties is nie en
onthou 'n TE WEES 'n prul fout in enige eienskap en daarom hou
balans tussen verskillende eienskappe want baie eienskappe is direk
gekorreleer met mekaar, en hou altyd funksionele doeltreffendheid
in jou agterkop. So is byvoorbeeld
1) te veel lengte direk gekorreleer met silindries of plat sydigheid
en weer direk gekorreleer met swak konstitusie en so kan ons
aangaan met sekere eienskappe.
2) Lynteling en inteling is uiters belangrik in stoet teling om gene op te bou en eenvormigheid te kry. Onthou om
nooit 'n fout op 'n fout te sit nie. Daarom kan 'n mens nie net 1 stoetram gebruik nie, want jy moet 'n resep vir
elke ooi in jou kudde hê, m.a.w. jy moet elke ooi fyn bestudeer om haar met die regte ram te paar en nie
sommer die eerste 50 ooie aftel en by 'n ram sit nie. Dit is toevallige teling – “hoop dit troffe”. Wat baie goeie
resultate gee is as jy 'n uitstaande ram of ooi het en jy paar hom of haar met hulle heel beste dogter of seuns en
dan weer half broer, halfsusters met mekaar om sodoende 'n familie te bou wat 75% gene van so ''n top ram of
ooi dra. Om vitaliteit te behou kruis jy weer hierdie nageslag met 'n soortgelyke familie uit in jou stoet. Daarom
my raad aan beginners is, al is dit almal goeie bokke, moet nie by elke tweede teler koop nie, maar hou in 'n
bloedlyn anders gaan jy jou gene so deurmekaar skommel dat jy nooit daar gaan uitkom nie. Verder- moet jou
nie ryk koop nie, maar teel jou ryk!
3) Onthou as jy 'n teler is en wil bly...dit is nie 'n kuns om die eerste keer aan 'n persoon 'n bok te verkoop nie,
maar wel die tweede en die derde keer!
So 'n laaste woordjie aan Beoordelaars, Keurders en Raadslede:
1 Integriteit is heel boaan die lys. Probeer altyd die Veredelde Boerbok ras bevorder want ons is baie trots op
hom omdat dit ons eie ras is wat ons voorgangers ontwikkel het, net uit seleksie van bestaande bokke in SA en
nie deur kruisteling van suiwer rasse nie.
2 Beoordelaars probeer altyd 110% seker maak van jou eerste 2 plasings in 'n klas want dit kan dalk 'n teler
ontneem van 'n S. A. Kampioen of Kampioen wat ons elkeen graag wil wen. Onthou die definisie van
beoordeling: Die bok wat die meeste korrek is aan die rasstandaard moet die klas wen, nie sommer net die en
wat jy “like” nie.
Dankie, en ek wens julle net voorspoed toe op die pad vorentoe.
Herman Groenewald

1980 Groot Kampioen ooi,
Kolletjie
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Liewe Familie en vriende, laat my toe om u te vertel van 'n man wat ek bevoorreg was om in 1986 tydens die
Nasionale Boerbokkampioenskappe in Bloemfontein te ontmoet en ook later as
klient te leer ken .
Hierdie man was - lief vir sy familie en vriende,
- lief vir die landbou en boerdery
- lief vir saamkuier, lag en gesels- humoristies en joviaal. Jy sou hom baie min
sien
sonder dat mense saam/ rondom hom gekuier het.
- 'n intense belangstelling in diere gehad en teler van formaat- daarvan getuig
verskeie mylpale.... een van slegs 'n handjievol telers wat beide die
Grootkampioen Boerbokram en -ooi oa op dieselfde Nasionale Kampioenskappe
kon vertoon, verskeie kere die meeste punte op skoue, asook rekord pryse wat
sy diere behaal het.
- altyd bereid om kennis en menings te deel,
- klein van postuur, maar kon onbevange standpunt inneem
en dit verdedig. Die teenstand wat hy teen die terminale siekte gebied het, oor 'n
relatiewe lang periode, getuig van die krag opgesluit binne hom. " Its not the the
size of the man in the fight but the fight in the man that counts"
- hy was, te midde van prestasies en vermoëns....soos almal van ons, tog menslik
en sou ook teleurstellings en moeiliker tye beleef.
Hierdie man was Herman Bernardus Groenewald.
Familie en vriende word agtergelaat met 'n rykdom van herinneringe, maar tog word die wêreld armer
agtergelaat met sy dood.
Aan Es, kinders en kleinkinders - innige simpatie en baie sterkte. Mag die mooi herinneringe en
ondersteuning van familie en vriende jul dra in hierdie moeilike tyd. Jul kan trots wees om hom my man, pa
en oupa Yster te kon noem.
Gawie Kleinhans
Sel 0827724552
Epos gawiek1@gmail.com
Huldeblyk deur Oom Theuns Botha:
Eerstens my innige meegevoel met Ester en kinders met jul groot verlies!
Herman Groenewald was 'n merkwaardige mens met baie bekwaamhede en hy sal
gemis word in Boshof distrik.
Ek ken Herman van 1963 toe ek in die distrik ingetrek het. Ons het baie
belangstellings gedeel en hy het vir my gevoel soos 'n broer.
Hy is seker die meeste bekend as 'n goeie boer en 'n teler by uitstek! Hy was
landwyd bekend vir sy uitstaande boerbokstoet waarmee hy baie prestasies behaal
het in Suid Afrika o.a. meeste punte op die Suid Afrikaanse Boerbok
Kampioenskappe asook dikwels die hoogste prys vir 'n ram op die Nasionale
veilings!
Hy het eenmaal met net 5 ramme 'n veiling gehou in die Kimberley hotel. Seker een
van sy bekendste ramme was Moord wat hy op die hotel veiling verkoop het vir 'n
paar keer meer as die Suid Afrikaanse rekordprys!

'n Ander rekordprys ram was Outsider wat die volgende jaar Moord se rekordprys
vér oortref het!
Hy het uitstaande diere geteel en was baie gesog as beoordelaar en kursus
aanbieder. Hy het die vermoë gehad om die studente op kursusse duidelik te laat
verstaan wat hy in 'n dier sien. Hy het baie Nasionale Boerbok Kampioenskap skoue
beoordeel en veiling keurings gedoen.
Ek het die voorreg gehad om die eerste Senior Boerbokkursus saam met hom aan te bied.
Die mense het geglo in wat Herman sê want hy het dit gerugsteun met sy diere.
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Hy was ook 'n teler van uitstaande
dorperskaap en verskeie beesrasse.
Hy het 'n natuurlike aanleg gehad vir
teling en tot by sy aftrede was hy 'n
uitstaande voëlteler. Boerdery was
in sy bloed. Hy was 'n fyn beplanner
wat altyd sy dinge vooruit beplan
het. Dan is dit net soveel makliker.
Hy is een van die twee mees
ondernemende persone wat ek
geken het. Die ander een is Dennis
Pascall in Harare.
Daar was 'n Nasionale dorperveiling
op Bloemfontein en Lieb du Raan
het 'n besondere ram gehad, Boude,
wat Herman graag wou hê. Wat nou gemaak. Hy het die ouens opgelet wie die ram se nommer opskryf voor die
veiling. Hy gaan toe na hulle en sê vir hulle hy gaan die ram koop al gaan hy R30,000 terwyl ons rekordprys daardie
tyd seker maar R10,000 was! Hy gaan toe na drie van hulle en sê hy is bereid om drie kwart aandele te verkoop aan
elkeen vir R5,000 elk. Hy kry dit toe, R15,000, en hy koop die ram vir R13,000!!! Hy het toe sy aandeel en R2,000
oor om roomys te koop! Fyn beplanning!
Ek was op die bestuur van die Boerbok telersgenootskap en later Herman en ook Dawie van Zyl. As ons afgaan
Somerset-Oos toe vir 'n bestuursvergadering, maak ons ons planne wat ons moet doen op die vergadering. Later
het Koos vd Merwe van Namibië gevlieg tot in Kimberley. Dan tel ons hom op en ons vier ry dan af. As ons daar
kom, het ons klaar 4 stemme uit die 9 op die bestuur! Boetie Malan het naderhand vereis dat Koos vlieg tot in Port
Elizabeth, dan tel hý hom op en dan stem Koos weer saam met hom!!!
Ek sê dit in nederigheid dat met Herman het ons baie vermag vir ons bokke in die Noord Kaap.
Hy was 'n beleidmaker en die mense het aan hom geglo want hy het ook gepraat deur sy goeie bokke. Hy was ook
uitstaande om mense te oorreed. Ek is vrek koulik en hy het my elke aand wat ons iewers saam geslaap het, saam
met hom laat swem! Maak nie saak hoe laat in die nag nie! Eenmaal by Louis Nell in Jansenville die 3de Mei, vrek
koud, het hy my laat die aand saam met hom laat swem. Ek het met een van die Nelle se khaki-jaste in die
swembad gespring! Ek dink die jas was eers in Augustus weer droog!
Ek het nog baie staaltjies van Herman, maar dis nou nie dit tyd daarvoor nie, maar een ding is seker, waar Herman
Groenewald gegaan het, het die mense van hom geweet en notisie geneem!
In kort 'n merkwaardige man wat 'n leë plek in Boshof laat!
Ek eer hom!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICHTER BOERBOKKE VEILINGS UITSLAE
16 Mei 2020 Aangebied deur CdP Afslaers
Afslaer: Corn du Plessis
Item
Boerbok ooie dragtig
Boerbok ooi
Boerbok ooi & lam
Boerbok ooi kudde
Boerbok ooi kudde dragtig
Boerbok ooi kudde lam
Boerbok ooi stoet
Boerbok ooi stoet en lam
Boerbok ram
Boerbok ram kudde
Boerbok ram stoet

Hoeveel
5
20
8
45
9
19
31
28
22
9
4

Duurste
R4 250
R5 750
R6 000
R5 500
R7 500
R14 250
R9 000
R16 000
R5 500
R8 250
R13 000
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Gemiddeld
R4 230
R3 850
R5 468.75
R4 557.78
R6 055
R6 500
R6 725
R9 500
R1 904
R6 083
R9 312

Veilingsresultate:
Maglize en Jan Richter het Saterdag 16 Mei n Uitverkoping gehad.
Die veiling is aangebied deur CDP Afslaers en soos gewoonlik was daar gebruik gemaak van hulle aanlyn
platform .
Die Richters het geen bekendstelling nodig in die bedryf nie, hulle is geliefd in die gemeenskap en hul diere
spreek vanself. Dit alles het bygedra tot die goeie belangstelling en die sukses van die veiling. Die
veilingspryse en aanvraag het die kwaliteit van die diere weerspieël.
Die Richters en CDP Afslaers wil graag almal bedank vir hul harde werk tydens die veiling asook al die
ondersteuning.
Die duurste ooi is verkoop vir R 23 500 aan Melissa en Jaco Myburgh van Milamiek Boerbokstoet, Thabazimbi.

Pryse behaal op Lukas Burger Live Online Auction was as volg:
Item
16
Boerbok ooie
8
Boerbok ramme
20
Boerbok stoet ooie
Boerbok stoet ramme

Gemiddeld
R17 718.75
R18 562.50
R18 650
R26 468.75

Hoogste prys
R26 000
R37 000
R29 00016
R47 000

Baie dankie aan almal wat die veiling ondersteun het
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Sentraal Binneland Zeerust Klub veiling
23 Mei 2020
Aangebied deur Corné du Plessis Afslaers
Die omset op die Klub-Veiling van Sentraal
Binneland Boerbokke en mnr. Hennie Enslin
van Swarico Elite op Zeerust was R1 019
000. Altesame 121 kopers het geregistreer
(58 aanlyn en 64 op die vloer). Die aanlyn
kopers het 46% van die lotte gekoop, en 36%
tot die omset bygedra. Die duurste ram is
teen R22 500 verkoop. Die teler is Mnr.
Sarel Kriek van die stoetery Schoonheid,
Schweizer-Reneke. Die koper is Me. Elzette
Engelbrecht van die Semi-Soet
Boerbokstoetery, Zeerust. Van links is mnr.
Grhard Enslin, mee. Liana en Elzette
Engelbecht en mnr. Corné du Plessis,
Afslaer.
Stoetramme het gemiddeld R15 386 bhaal,
en stoetooie gemiddeld R6 648.
Item
Kommersiele ooi
Kommersiele ooi met lam
Kommersiele ram
Stoet ooi en lam
Stoet ram
Stoet ooi

Hoeveelheid
71
3
12
4
11
42

Duurste
R11 250
R11 000
R21 500
R11 500
R22 500
R15 500

Gemiddeld
R4 820.42
R9 750
R13 104.17
R9 375
R15 386.36
R6 648.81

Kalahari red Veiling uitslae - 6 Junie 2020
Aangebied deur CdP Afslaers
Item
Kudde ooi
Dragtige kudde ooi
Stoet ooie
Stoet ooi en Lam
Dragtige stoet ooi
Kudde Ramme
Stoet Ramme
Semen

Hoeveelheid
8
13
25
5
30
6
9
50

Duurste
R11 000
R16 500
R23 500
R14 000
R51 000
R38 000
R70 000
R200

Gemiddeld
R7 656.25
R9 307.69
R12 390
R12 500
R14 358
R18 166.67
R33 777.78
R200

“FULL MONTY” - Second Highest priced
buck on the Kalahari Reds National Club
Sale. Lot 12: Sold by Albie Horn for
R50,000-00 to Shaun Keeny Safari's.
Pictured: From the left is Juan Grant,
Lourans Horn, Louwan Horn, Albie Horn,
PW Van Heerden and Corne Du Plessis.
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Veilingresultate
JJ BOERDERY EN SCHOONHEID BOERBOKSTOET
CDP-afslaers het op 3 Julie 2020 JJ Farming en Schoonheid Boerbokstoet Produksieveiling in die
Fire and Wyne arena, in Pretoria aangebied.
Daar was goeie ondersteuning deur Kopers tenwoordig,sowel as aanlynkopers. JJ Farming en
Schoonheid Boerbokstoet het geen bekendstelling nodig as dit kom by diere van topgehalte nie, dit
is duidelik as daar gekyk word na die Top 5 hoogste pryse behaal.
JJ Farming, Schoonheid Boerbokstoet en CDP wil almal bedank vir hul ondersteuning gedurende
2020 tot dusver.
JH Boerdery, Jannie en Linda Smith van Rustenburg was die kopers van die duurste ram en ooi.
Albei diere is van Sarel Kriek, Schoonheid Boerbokstoet.
Die ram, lot 16 verkoop vir R53 000 en die ooi, lot 29 is verkoop vir R32 000.
Hiermee pryse, asook foto's van die diere.
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4 Africa Veilings uitslae !!
aangebied deur Andre Kock & Sons - Afslaer: Corné
Die twee diere wat die vertoning op die Veilingdag gesteel het: !!!
Die duurste Ram op die veiling was Lot 4 wat teen 'n geweldige R180 000 verkoop is !! Die verkoper
was mnr Jacques Pretorius en die nuwe trotse eienaar van Obrie (Lot 4) is mnr Koenie Kotzé van
Prieska !!
Die duurste ooi op die veiling was lotte 54 wat teen 'n allemintige R71 000 verkoop is !! Die verkoper
was mnr Hein Booysen en die nuwe trotse eienaar van Lot 54 is mnr Pieter Smith van Alldays !!
Duurste Kudde Ram - R35 000
Gemiddeld op kudde-ramme - R17,625,00
Duurste Stoet Ram - R180 000
Gemiddeld op stoetramme - R57,687,00
Duurste kudde-ooi - R39,000.00
Gemiddeld op kudde-ooie - R14.250,00
Duurste kudde-ooi met lam - R21,000.00
Gemiddeld op kudde-ooi met lam - 14.555.56.
Duurste Stoet-ooi - R51,000
Gemiddeld op Stoet ooie - R21,130,00
Duurste Stoet-ooi met lam - R71,000.00
Gemiddeld op Stoet-ooi met lam - R31,388,00

Links: Lot 55 verkoop vir R 60 000 aan
Jaco en Melissa Myburgh van
Milamiek Boerbokstoet, Thabazimbi.
Verkoper was Hein Booysen.
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Het jy geweet?
MERK VAN DIERE

Die Vereniging se amptelike stelsel van permanente
identifikasie van alle aangetekende bokke is
tatoeëring en dubbele oorplaatjies en/of
oorkodemerke.
Die identifikasie sal bestaan uit -

Die ekonomiese verliese as gevolg van veediefstal het 'n groot
invloed op die ekonomiese oorlewingsvermoë van
produsente.
Belangrike feite rondom veediefstal waarvan elke
rooivleisprodusent bewus moet wees, sluit in:
Merk van Beeste
• moet gemerk wees wanneer die dier SES maande oud is,
• kan getatoeëer wees VANAF die ouderdom van EEN
MAAND,
• kan gebrandmerk wees op die ouderdom van SES
MAANDE,
• moet gebrandmerk wees teen TWEETAND ouderdom.
Merk van Skape / Bokke
• moet getatoeëer wees teen die ouderdom van EEN
MAAND.
Merk van Stoet / Geregistreerde Diere
• word gemerk met die identifikasiemerk soos toegeken
deur die Telersgenootskap. Die Genootskap sal die
voorgeskrewe metode van merk aan die eienaar gee. Die
Sertifikaat van Registrasie soos uitgereik deur die
Telersgenootskap MOET die geregistreerde dier vergesel
wanneer dit op 'n openbare veiling verkoop word.
Veeboere moet hul vee volgens wet brand en tatoeëer. Om
diere met nat merke te vervoer of te verkoop is nie wettig
nie. As u nie u vee merk volgens wet, is u skuldig en u
sterk die kriminele in hulle misdaad.

(a)

‘n kuddekenmerknommer wat
nie meer as VIER spasies mag
beslaan nie;

(b)

‘n jaarsyfer wat sal bestaan uit
die laaste TWEE syfers van die
jaar waarin die bok gebore is; en

(c)

‘n volgnommer van elke bok wat
nie meer as VIER syfers sal
beloop nie.

Die kuddekenmerknommer kom in die regteroor,
terwyl die jaarnommer en volgnommer in die linkeroor
getatoeëer word en met 'n spasie geskei word (m.a.w. 'n
spasie tussen die jaarnommer en volgnommer
(byvoorbeeld: 05 212).
Die nommer op die oorplaatjie en/of tatoeëring mag
verskil in sover dit die uitskakeling van nulle aangaan.
Byvoorbeeld nommer 05 0001 is dieselfde as 5 1 op die
oorplaatjie en/of tatoeëring. Die jaar van geboorte moet
altyd die volgnommer voorafgaan.
Wanneer identifikasiemerke eenmaal aan 'n bok
aangebring is, selfs as dit foutief, vaag, defektief of
onleesbaar is, mag dit onder geen omstandighede
reggemaak, verbeter, verander of gewysig word nie,
tensy vooraf skriftelik deur die Vereniging daartoe
toestemming gegee is. In so 'n geval moet die teler
die Raad skriftelik versoek en redes aanvoer waarom
die bok weer geïdentifiseer moet word.
Geen bok mag verkoop of oorgedra word indien die bok
nie duidelik geïdentifiseer is nie.
Alle lammers wat lewend gebore is en nie binne sewe
dae na geboorte vernietig is nie, moet binne sewe dae na
datum van geboorte deur die teler gekodemerk of met
oorplaatjies in numeriese volgorde gemerk word. Elke
jaar moet by nommer EEN begin word.
Oorplaatjies moet in die regteroor aangebring word en
die bokant van die plaatjie moet die volgende
besonderhede aandui: Die kuddekenmerknommer van
die teler, die verkorte jaartal en die volgnommer.

Oorkodestelsel
Wanneer van 'n oorkodestelsel gebruik gemaak word moet dit
volgens die volgende voorbeeld gedoen word:
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OORDRAGTE VAN BOKKE!!!
Verandering van eienaarskap sal as plaasgevind beskou word indien –
(a)
'n bok verkoop, geruil of geskenk is;
(b)
'n bok geërf is;
(c)
'n vennootskap of twee of meer persone wie gesamentlik 'n deelnemer is ontbind is; of
(d)
'n manlike bok geregistreer is in die naam van twee of meer eienaars en enigeen (of meer)
afstand doen van sy/hul aandeel in die bok wat so geregistreer is of om enige rede afstand doen
van sy/hul belange in genoemde geregistreerde manlike bok.






Enige verkoper wie eienaarskap van 'n bok, of gedeeltelike eienaarskap in 'n manlike bok,
oordra, moet binne 30 dae vanaf datum van oordrag –
(a)
Stamboek met die registrasiesertifikaat van die betrokke bok voorsien, met die
besonderhede van die oordrag volledig op die agterkant van die betrokke sertifikaat
voltooi; en
(b)
die Vereniging voorsien met die gelde betaalbaar wat van tyd tot tyd deur die Raad bepaal mag
word:
Indien die aansoek later as 30 dae, maar minder as 90 dae na die oordragdatum deur Stamboek
ontvang word of meer as 60 dae maar minder as 90 dae na dié datum, sal die gelde wat met betrekking
tot die oordrag aan die Vereniging verskuldig sal wees, respektiewelik dubbeld en driemaal die
voorgeskrewe gelde wees. 'n Aansoek om sodanige oordrag wat meer as 90 dae na die oordragdatum
deur Stamboek ontvang word sal slegs met die goedkeuring van die Raad, na betaling van sodanige
gelde as wat van tyd tot tyd deur die Raad bepaal mag word, deur Stamboek uitgevoer word.
Vir die doel van hierdie Verordening word die oordragdatum gereken as die datum waarop die bok die
besit van die verkoper of oordraer verlaat.
Indien die bok wat oorgedra word (a)
'n dragtige vroulike bok is, moet die verkoper Stamboek met 'n sertifikaat voorsien wat die naam,
identifikasie en registrasienommer van die manlike bok aandui wat haar gedek het, tesame met
die dekkingsdatum/s, of van die manlike bok met wie se semen sy geïnsemineer is, en die
inseminasie datum/s, wat ookal die geval mag wees. Die verkoper moet ook die koper met 'n
afskrif van sodanige sertifikaat voorsien;
(b)
'n ontvangerooi is, moet die aansoek om oordrag vergesel gaan van die geboortekennisgewing
waarna in Verordening 4 verwys word tesame met die ander sertifikate in ooreenstemming met
Verordening 6.
Indien die verkoper of oordraer in gebreke bly of weier om enige stappe te doen ten uitvoer van sodanige
oordrag en in gebreke bly of weier om die oorspronklike registrasiesertifikaat te verskaf en indien die
koper of nuwe eienaar bereid is om sodanige gelde as wat die Raad mag voorskryf te betaal, mag die
Raad sodanige stappe neem as wat nodig geag mag word om te voldoen aan die wense van die koper of
nuwe eienaar.
Geen verandering sal aan 'n reeds aangetekende oordragdatum aangebring word nie tensy 'n aansoek
te dien effekte, behoorlik deur die betrokke koper en verkoper onderteken, by die Raad ingedien word
vir oorweging en versoek aan Stamboek.
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VEREISTES VIR DIE UITVOER VAN
LEWENDIGE BOKKE EN EMBRIO'S









Aansoeke vir die uitvoer van bokke, semen en eiselle sal, ooreenkomstig die Wet, in duplikaat op
die vorms, verkrygbaar by die Registrateur, by die Vereniging ingedien word tesame met die
voorgeskrewe gelde. Die Vereniging sal een afskrif tesame met sy aanbeveling en die
dokumente wat die besonderhede weergee waarna in Verordening 16.2 verwys word, aan die
Registrateur stuur.
Die Raad sal minimum prestasie- en ander vereistes vir die invoer en uitvoer van bokke, semen
en eiselle ooreenkomstig Klousule 9.2.36 van die Konstitusie bepaal en geen sodanige invoer of
uitvoer sal deur die VERENIGING by die Registrateur aanbeveel word, tensy aan al die
genoemde vereistes voldoen is nie.
Die embrio- en semen skenker:

Moet deur die Vereniging geïnspekteer en goedgekeur word. Die Raad mag van tyd tot
tyd minimum Prestasievereistes bepaal.

Moet op die Intergis aangeteken wees as ten minste 'n Groep A bok (sien Verordening
1.2).
Uitvoer van bokke

Alle lewendige bokke vir uitvoer moet deur 2 Inspekteurs, waarvan 1 deur die
Kantoor aangewys word, geïnspekteer en goedgekeur word. Die Raad mag van tyd
tot tyd minimum Prestasievereistes bepaal.

Diere moet registreerbaar wees om uitgevoer te word.

Uitsonderings sal gemaak word wanneer 'n versoek ontvang word vir die uitvoer van
bokke waar die ouderdom van die bok tydens uitvoer nie aan die minimum
ouderdomsvereistes voldoen soos neergelê in Verordening 6.1 nie. In hierdie spesiale
gevalle moet goedkeuring van die Raad verkry word wat vereistes mag neerlê vir elke
spesiale geval na motivering deur die betrokke teler.
Ingevoerde bokke en bokke verwek deur ingevoerde semen en eiselle wat aan die minimum
vereistes waarna in Verordening 16.2 verwys word en die vereistes van die Konstitusie, sal
geskik wees vir registrasie.
Stamboek mag, op versoek van die Vereniging nadat bewys gelewer is van die verkryging van 'n
uitvoerpermit van die Registrateur, en by betaling van sodanige gelde as wat deur die Raad
bepaal mag word, uitvoersertifikate uitreik ten opsigte van bokke, semen of eiselle in die formaat
soos deur die Vereniging verlang en deur Stamboek goedgekeur.
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Nasionale kwessies
Bioskuriteit
1. Oorsig
Mense dink nie aan die verreikende gevolge van ’n
aksie soos om vrugte onwettig oor die grense se bring,
of om ongemerke varke of bokke by ’n veiling te koop
nie. Dit kan uit onskuld of onkunde wees dat
biosekuriteitsmaatstawwe verontagsaam word, maar
die inkomste wat verlore gaan kan biljoene rande
beloop wat ’n hele sektor op sy knieë kan dwing en die
bestaan van duisende ander kan bedreig.
Biosekuriteit analiseer en bestuur risiko’s in die sektore
van voedselsekerheid, dierelewe en gesondheid en
plantlewe en gesondheid. Dit is in ’n land se belang om
in sy kapasiteit om siekte te beheer en om sy
voedselstelsels te beskerm te belê.
Bronne: www.fao.org/biosecurity, www.arc.govt.nz en
dr. Peter Oberem
2. Biosekuriteit en die veeboer
Vir breedvoerige en spesifieke inligting oor die
toepassing van biosekuriteitsbeginsels kan u u
veearts of die relevante handelsorganisasie
raadpleeg.
Aansteeklike siektes kan op die volgende wyses
tussen aktiwiteite versprei:
•
die invoer van siek diere, of gesonde diere by
wie die siekte in die inkubasiefase is
•
die invoer van gesonde diere wat van die siekte
herstel het maar nou draers is
•
voertuie, toerusting, klerasie en skoene van
besoekers of werknemers wat tussen kuddes beweeg
•
kontak met lewelose voorwerpe wat met
siekte-organismes besmet is
•
karkasse van dooie diere waarmee daar nie op
die korrekte wyse weggedoen is nie
•
voeding, veral hoë-risiko-voeding, wat met mis
besmet kan wees
•
onsuiwer water (oppervlak-dreineringswater
ens.)
•
die hantering van
mis, asook mis in
aërosolvorm en stof
•
ander diere behalwe
vee (perde, honde, katte,
wild, knaagdiere, voëls
en insekte)
Biosekuriteit behels drie
belangrike komponente:
Isolasie, Beheer oor
beweging, en Sanitasie.
•
Isolasie: Die
belangrikste stap in
siektebeheer is om die
beweging en vermenging van
vee tot die minimum te
beperk.

•
Beheer oor verkeer: Dit sluit verkeer op die
boerderyperseel in, asook verkeerspatrone op die
perseel. Dit is belangrik om te begryp dat verkeer meer
insluit as bloot voertuie. Alle diere en mense moet in
ag geneem word. Ander diere afgesien van vee sluit in
honde, katte, perde, wild, knaagdiere en voëls.
•
Sanitasie: Dit het te doen met die ontsmetting
van materiaal, mense en toerusting wat die perseel
binnegaan, asook die sindelikheid van die mense en
toerusting op die perseel.
Bron: Aangepas uit Biosecurity Basics for Cattle Operations
and Good Management
Practices (GMP) for Controlling Infectious Diseases,
gepubliseer deur die Institute of
Agricultural and Natural Resources, University of NebraskaLincoln Extension

3. Soönoses: veesiektes wat mense kan affekteer
Die woord soönose het ontstaan uit die Griekse woord
zoon, wat dier beteken, en nosos wat siekte beteken. In
1 9 5 9 i s s o ö n o s e s d e u r d i e
Wêreldgesondheidsorganisasie (World Health
Organisation – WHO) se Komitee vir Soönoses
gedefinieer as “those diseases and infections that are
naturally transmitted between vertebrate animals and
man”.
Soönotiese siektes is ’n beroepsgevaar vir diegene wat
met vee werk, insluitende boere en hul werkers,
veeartsenykundige personeel, diegene in die slagpaleen melkerybedryf, en uiteindelik ook die verbruikers
van diereprodukte soos vleis, suiwelprodukte en eiers.
Die voorkoming van die oordrag van soönotiese siektes
vanaf diere na mense rus op drie pilare:
•
Die eerste hiervan is om diere gesond te hou
deur goeie bestuur, inentings en parasietbeheer.
•
Die tweede pilaar is persoonlike higiëne en
gesonde werkstoestande in die vee-bedryf – veral wat
betref die voorsiening van goeie ventilasie en
toeganklike ablusieblokke.
•
Die derde pilaar is voedselhigiëne, die
handhawing van ’n koue ketting en inspeksie en
gehaltebeheer van diereprodukte vanaf die plaas na
die tafel. Indien hierdie drie aspekte in ag geneem word,
is die risiko om enige siekte van ’n dier aan te steek,
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OPKOMENDE VEILINGS ...
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BOERBOK NASIONALE VEILING:
22 OKTOBER 2020
ALGEMENE JAARVERGADERING:
21 OKTOBER 2020
BLOEMFONTEIN

We always work for a better
tomorrow, but when tomorrow
comes, instead of enjoying,
we again think of a better
tomorrow.
Let’s have a better today!
Vriendelike groete tot volgende keer.

Michelle
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