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Weens die Covid-19 Lockdown en gepaardgaande regulasies t.o.v skoue 
het die Wes-Kaap Boerbokklub besluit om ‘n Skouvid-19 Boktoer te hou 
in die 1ste week van September 2020. Die Wes-Kaap streek is verdeel in 5 
kleiner streke wat gedurende die 5 dae van die week besoek is. Die doel 
van hierdie toer was om die groter Boerbok gemeenskap en alle 
rolspelers in die waardeke�ng by mekaar uit te bring - kopers, 
verkopers, voer- en veemedisyne maatskappye, veilings huise, veeartse, 
telers, voornemende bokboere en selfs net belangstellendes.

Charles Willemse - 082 723 4266
Garies by Jacques Fortuin

Maandag 31 Aug: Hantam 
Bokveld 

Vredendal by Pieter vd 
Westhuyzen
Klawer by Maans Aggenbag

Nieuwoudtville by Pip Nieuwoudt 
en Pieter Louw  Pip Nieuwoudt - 
083 650 5593

Dinsdag 1 Sept: Olifantsrivier en 
Cederberg

Maandag 31 Aug: Namaqualand

Joubert vd Merwe - 072 231 4858
Clanwilliam by Joubert vd Merwe 

Donderdag 3 Sept: Ceres 
Bokveld 

Woensdag 2 Sept: Boland 

Porterville by Mac Jordaan 
Piketberg by Paul Burger 

Brëerivier by Andries Vollgraaff 
Mac Jordaan - 072 908 4531

Ceres Karoo by Jean Theunissen 

Witzenbergvallei by Piet Möller
Dröehoek by Driefontein 
Boerdery 

Andries Vollgraaff - 084 506 
1053

Riversdal by Tommie Prins
Vrydag 4 Sept: Suid-Kaap

Francois Prins - 082 539 2751
Riversdal by Wessel de Villiers 

Saterdag 5 Sept: Klein Karoo 

Wessel de Villiers - 073 231 6675
Oudtshoorn by Gerrie Ferreira 



Garies - Jacques Fortuin

Diep in die hartland van Namakwaland is die tuiste van 
boerbokstoet genaamd NAJA boerbokstoet no. 1832.  
Die stoetery word bedryf op kommunale meentgrond 
in die Kamiesberg streek te Kharkams op plaas !Xwa in 
die Noord Kaap.

Die visie van die boer Jacques Fortuin, 'n boorling van 
die streek was om n stoetery te begin met veld 
aangepaste diere wat moet floreer of ekstensiewe 
bergag�ge toestande.  Sy boerdery bedrywighede 
word op 'n deeltydse basis bedryf waar hy werksaam is 
in Vredendal.  Hy is 'n opkomende boer wat  opgegroei 
het met veeboerdery in sy jonger dae  op die 
meentgrond.

                                                        

                                                     Begin van stoetery

Maandag 31 Aug: 
Namaqualand

Met die kennis van die kursus was die ambisie om 'n 
geregistreerde boerbokstoetery te begin en sodoende 
is lidmaatskap ook bekom by SABTV.  Die doelwit was 
om verbeterde gene�ese teelmateriaal vir mede 
kleinboere op kommunale grond en omgewing te bied 
wat aangepas is, asook beter presteer.  Dit was die 
begin van Naja boerbokstoet wat afgelei is, en 'n 
samevoeging is van sy gesinslede se name.

Hy het 'n trop kommersiële boerbokke gehad wat 
aangepas was om in die omgewing te produseer met 
minimale byvoeding inse�e.  Met sy bewuswording 
van rasstandaarde van S.A. boerbokke het dit hom 
gemo�veer om meer te leer en het hy die Junior 
Boerbok kursus wat aangebied was deur die Wes Kaap 
Boerbok klub suksesvol voltooi, en toe ook aangesluit 
as lid van Wes Kaap Boerbok klub.

3.Toplyn - goed gebalanseerd. Lende - lae  lies 
aanslui�ng

2. Bors - diep en breë borslyn

7. Lyf lengte- middelma�g tot lang lyf

Die stoet ram wat gekoop was is 'n seun van die 
bekroonde Tolla ram van 'n stoet teler Johan Strauss,  
Rietkuil stoetery.  Dit het onmiddellik 'n verbetering 
getoon aan die kwaliteit lammers wat gevolg het.  Om 
die proses te verhaas was daar ook geregistreerde stoet 
ooie by stoet teler Paul Burger, Kolsvlei stoet gekoop, 
deels van die ooie is dogters van bekroonde stoet ram 
Lusernsaad.

As stoet teler het hy 'n prentjie gevorm van die �pe bok 
wat hy graag wil teel.  En as sulks is stoet ooie ook gekies 
wat daarvolgens voldoen en 'n teel doelwit is ook 
geformuleer om 'n ideale dier te teel vir die omgewing.  
Vir teelramme het hy die volgende in gedagte:

5.Agterkwart- boude wat vleis dra
6.Bene - goeie sterk voor en agter bene

 Teling doelwi�e

1 Manlike, breë kop, met goeie veredeling, goeie spasie 
tussen die oë en 'n goeie, sterk breë bek.

  Visie
Om vinnige vordering in sy gene�ka 
te verseker het hy begin om 'n 
stoetram aan te koop.  Die idee was 

om sy huidige kommersiële bokke se kwaliteit so te 
verbeter sodat die nageslag as kuddebokke kwalifiseer, 
en selfs as stoet bokke volgens die rasstandaarde.  Nog 
'n rede is ook om die gehardheid, aanpasbaarheid en 
vrugbaarheid van die kommersiële ooie vas te lê in die 
nageslag wat sou volg.
Ons leuse is:  “geteel uit 'n beproefde nageslag vir 'n 
toekoms�ge geslag”.



Streng seleksie word ook gedoen om kwesbare diere 
vir pasteurella uit te skot sowel lammers waar tekens 
van siekte toestand bespeur word.  Dit is om 'n kudde 
te ves�g met n hoë weerstand teen die siekte 
toestand.    

A�angend van die kondisie en toestande van die veld 
sal diere aangehelp word met minimale byvoeding om 

 Algemene profiel van die 
ramme /ooie moet so wees 
dat hulle funksionaliteit behoue moet bly omdat die 
diere in ekstensiewe toestande moet presteer in 'n 
geharde omgewing.  Daar moet 'n goeie balans  gevind 
word om die raam �pe nie te groot te teel , want hoe hoe 
langer en groter die dier is hoe meer energie sal hy 
verbrand.  Belangrik: goeie vleis eienskappe moet ook 
nie ingeboet word nie.
Die teling beleid is geformuleer nadat die teler se eie 
behoe�es en leemtes geïden�fiseer het in sy eie 
kommersiële kudde in ag genome met die omgewing 
wat hulle moet presteer.  Goeie inse�e deur mede stoet 
telers by name Francois van Schalkwyk , Middelplaas en 
Joubert van der Merwe, Biedouwplaas, Clanwilliam het 
ook as goeie grondslag gedien in die formulering van die 
doelwit.  Die genoemde boere het ook 'n aanslag om 
bokke te teel en het hulle kennis gedeel met die fynere 
seleksie punte vir veld aangepaste ekstensiewe diere.
                                              Lamtyd

                                              Siektes
Gedurende die tyd ( winter) is die diere baie vatbaar vir 
pasteurella.  Inen�ngs van pasteurella geskied 
gewoonlik jaarliks en lammers word ook so gou as 
moontlik ingeënt na geboorte voor hulle 'n maand oud

Parings tyd geskied gedurende Februarie van die jaar 
met lammers wat gewoonlik in die middel van Julie 
maand aankom.  Met die droogte tye die afgelope jare 
het dit darem 'n versekering gebied dat die winter reëns 
reeds gekom het.  'n Faktor wat in ag geneem word is die 
erge winters koue in die Kamiesberg reeks en om lam 
vrektes te verhoed word lammers afgehok in 'n kraal.  
Ooie word ook vir paar dae met lammers gehou om 
genoegsame biesmelk in te kry en gaan daarna terug 
veld toe.

 word en 'n skraag dosis na ses weke  en jaarlikse dosis 
gegee.

    Voeding

Hoe meer inlig�ng jy tot jou beskikking het hoe makliker 
kan jy 'n ingeligte besluit neem wat jy jou voorgestel het 
jy wil bereik met jou  eie stoet kudde.  Telers sal 
uiteenlopende opinies het gebaseer op wat hulle as 
ideaal beskou vir hulle stoet, omgewings /produksie 
toestande en mark.

Nuwe stoet telers

Tans is die boer besig met 'n kursus in gemengde 
landbou  wat aangebied word deur Kaap Agri Akademie 
te Porterville en na voltooiing sal hy 'n kwalifikasie 
verwerf wat hom sal bemag�g met nodige kennis om die 
boerdery verder te neem.
Die droom van die stoet boer is om 'n grond eienaar te 
kan word in die afsienbare toekoms.  Om sy boerdery 
ak�witeite na volgende vlak te neem om die suksesvolle 
oorgang te kan maak vanaf 'n kommunale opkomende 
boer tot 'n volwaardige kommersiële stoet boer, en in 
aanmerking te kan kom vir grondtoedeling vir die 
realisering van die droom.

op�male melk te 
produseer.  
Lammers word ook 
op twee weke ouderdom bekend gestel aan kruipvoer 
en word bedags afgehok as die ooie wei a.g.v. die 
omgewing en die risiko van roofdiere.  Hoe groter en 
sterker die lammers word en gewoond word aan vreet 
word hulle vir kort tye saam met die ooie uitgestuur om 
te leer wei op natuurlike veld.                                               

Wees dus bedag daarop dat telers ook soms net die 
eienskappe mo�veer wat hom 'n voorsprong in die mark 
kan bied en nie noodwendig geskik is vir jou behoe�es 
en produksie omstandighede nie so weet presies waarna 
jy wil streef met jou stoet.
                                 Toekoms planne

My raad aan voornemende stoet telers is om reg te 
begin, deur jou soveel as moontlik te bemag�g met 
inlig�ng omtrent die rasstandaarde as jy 'n stoet teler 
wil word.  Luister na geves�gde stoet telers en hulle eie 
teling doelwi�e en vra vrae waarom die teler juis op die 
doelwi�e besluit het.  Ondervinding het my geleer dat 
telers hulle ideale bok met jare se teling vasgelê het 
waarvan meeste van lynteling  gebruik gemaak het om 
dit te bereik.



NAMA

Boerbokstoetery
Pip Nieuwoudt

Daarna het hy verskeie ramme by oom Paul gekoop. Dit was 
die eerste boerbokstoet in die Wes-Kaap – my pa die eerste 
boer om veredelde boerbokke Wes-Kaap toe te bring.

'n Bokram, Kanon, wat ek by Lukas Burger gekoop 
het was 'n groot gene�ese inspui�ng in my 
stoetery.

Voor lamtyd gee ek pille met hoë deurvloei-proteïen inhoud 
om melkproduksie te verhoog.  Diere vat moeilik lek in my 
wêreld. My lammers is vanaf 6 weke op 'n kruipvoer 
rantsoen. As die veld mooi is, kry die bokke nie addisionele 
voeding nie. Met die droogte egter, meng ek my eie voer 
bestaande uit hooi, lusern, mielies, melasse en konsentrate 
wat ek by Feedtek kry.  

In 2009 het ek grond in Nieuwoudtville 
gekoop om die boerbokke te bevorder.  
Die veld weiding gehalte is beter hier en 
bokke groei beter uit.  

Voeding

Ek het in 1980 die boerbokboerdery by my pa oorgeneem 
en skou van toe af jaarliks - ononderbroke.  Vanaf 1980 het 
die stoet verskeie kampioene en wêreld kampioene 
opgelewer

Bestuur en lamtyd

Ek behandel my bokke baie gereeld vir blou luise en 

Die bokboerdery het in 1959 momentum gekry toe my pa 
by die telersvereniging aangesluit het en sy eerste ram by 
oom Paul Jordaan, Driefontein Somerset-Oos gaan koop het.

Omdat ek in 'n droë wêreld bly, laat lam ek my 
bokke een keer per jaar – gewoonlik Junie/Julie.  Hulle 
lam op lusern kampies totdat die lammers ongeveer 6 weke 
oud is en dan gaan hulle veld toe.  Ek het kampe naby die 
huis waar die gif-plante redelik uitgeroei is en waar ek die 
lammerooie kan laat loop.

Ek doen heelwat KI-werk, maar ook 
handdekking.

Die bokke is gevoer en is in lamkampe gehou.  Ek glo nie 
werklik in lamhokke nie – vind dat daar meer siektes broei.

Die afgelope 4 jaar was geweldig droog en ek moes my 
bestuurstyl hierby aanpas.

Ongediertes bly 'n wesenlike probleem maar die Anatoliese 
honde het daardie probleem vir my opgelos.

Raad vir siektes

Snot neuse

Doseer vir lintwurm  op 6 weke en weer 6 weke later.  
Daarna doen ek 'n breëspektrum dosering.

Vir omlope gebruik ek kalkswael.

Oog probleme is gewoonlik by ons 'n 
vitamien tekort.  As bokke se oë seer 
raak, gebruik ek mas��s salf 
(Penstrepe) en meng dit met Finadyne  
(an�-inflammatoriese middel), sit dit 
in die oog en dit los die probleem 

vinnig op.

As  bokke wel maagwerk kry, spuit ek 'n sulfa middel 
binnespiers soos Norotrim.

Droë vel

Maagwerk by lammers

As hul die skur�e-myt �pe vel-toestand kry, dip ek hul in 
'n mengsel van sinksulfaat en dazzle.

bosluise en uitwendige parasiete.  Gebruik ook 
opgietmiddels.

Oog probleem

As hul wel snot neuse kry, gee ek 'n 
an�bio�ka maar gewoonlik kry hul dit nie as hul op 

datum gedoseer is nie.

Ek doseer my bokke jaarliks GLENVAC 3.

Lammers word met Bacox gedoseer – 1 ml per lam  op 
ouderdom 1 – 2 weke.





Die ontstaan van ons boerdery het begin toe my oupa  
Piet Louw, in 1957 sy plaas Eldorado in die Fraserburg 
distrik verkoop het, en toe hierdie plaas gekoop het.  
Hulle het met merino's geboer.  Na my oupa se dood, 
het my pa eers saam met my ouma geboer tot 1980, 
daarna het hy dit by haar oor gekoop.  Hy het toe met 
Wit Dorpers en later met boerbokke begin boer.  
Aangesien die plaas daardie tyd nie vir bokke ingerig 
was nie, maar vir merino's, het hy toe maar die bokke 
verkoop.  My pa is in Desember 1989 oorlede en het 
vir my, 16 jaar oud, my suster (10 jaar  oud) en my ma 
wat toe net 40 jaar oud was, agter gelaat.
My ma het toe aangegaan met die boerdery met die 
hulp van medeboere.  Ek het toe maar die skool en 
weermag klaar gemaak, en het 'n 2-jaar boerdery 
bestuur kursus in Worcester gedoen.  Daarna het ek 
plaas toe gekom en op 25 jarige ouderdom die plaas 
geërf en amptelik begin boer.
Ek het egter die droom gehad om my eie Witdorper 
ramme te teel en my kudde op te bou na geharde en 
goed aangepaste diere.  Dit het ek toe wel begin 
doen deur  50 ou ooie by Kasteel Witdorpers te koop 
en so het ek my eie stoetery begin.  Ek het altyd my 
diere in die veld grootgemaak, asook my ramme.  Dus 
kon ek geharde diere teel.

Pieter, Elizna, Jana en Annelie Louw woon hier met 
Brandkop Gasteplaas.  

hulle 2 Boerboele Janneman en Monica

met die pad kon aanjaag na my toe.  Pip bly net 3km 
van my af.  Met sy raad en hulp het ek toe my kudde 
opgebou na 150 ooie.  Toe die droogte kom, het ek 

Ek het egter nog altyd 'n liefde vir boerbokke gehad, 
dit is vir my 'n dier met karakter.  Ek het toe net nadat 
Pip Nieuwoudt my buurplaas gekoop het, 30 ooie by 
hom gekoop.  Wat lekker was, is dat ek hulle sommer Pieter en Elizna Louw

Ek het groot geword met ramgee tyd wat die 1e 
November was, maar aangesien tye en die seisoene so 
verander het, het ek dit nou aangeskuif na 1 Desember.  
Ek behandel die ooie en ramme voor paartyd vir 
inwendige en uitwendige parasiete.  Dinge verander 
baie, voor die droogte was dit nie nodig om my ooie 
ekstra voeding te gee voor paartyd nie, maar ons moes 
dit egter nou die laaste paar jare doen.
Ons het altyd voer en koring geplant in die winter as 
ons water gekry het, die laaste 7 jaar het al my lusern 
gevrek en moet ons nou van voor af begin om lusern te 
ves�g.  Ons hoop om dit met die volgende goeie reën 
te kan doen, sodat ons weer ons eie voer kan maak en 
kostes besnoei.

  Ek het toe net my beste diere gehou en gaan nou met 
hulle aan.  Op die oomblik doen ek beter met my ooie 
as met my ramme.  Ek het egter laasjaar vir my 2 beter 
ramme aangeskaf en kan duidelik die verskil opmerk by 
die lammers.

Ons sukkel soms met vergi�iging as gevolg van plante 
wat die skaap vreet.  Ek sorg maar altyd dat ek 
geak�veerde koolstof aanhou om dit te behandel, dan 
spuit ek ook 'n stewige dosis an�bio�ka en sorg dat die 
dier nie onnodig rondbeweeg nie en dat hy genoeg 
skaduwee het.
Een stukkie raad wat ek enige boer kan gee, is moenie 
te trots wees om raad te vra nie.  Kyk wie baie goed 
doen in die veld waaroor jy die raad wil vra, en vra hom 
dan.  Met die genade van die Here kan ons boer en 
sonder Sy bystand en hulp kan ons nie in hierdie 
wêreld boer nie.  Alles wat ek al kon bereik, is te danke 
aan Hom.

Brandkop, Nieuwoudtville
www.brandkop.yolasite.com







Hierna was ons reg om meer ooitjies aan te koop.  Ons 
boerdery het baie stadig begin want die aangeplante 

van der Westhuyzen  
VOLHARD

Ons het ons seun, Pieter-Malan, verwag en gedink dit sal 
'n blink plan wees om 'n stukkie grond vir hom te koop en 
om ons kinders op 'n plaas te kan grootmaak.  Tydens die 
swangerskap word ons toe vertel van 'n stukkie 
besproeiingsgrond wat beskikbaar is en tydens die 
onderhandelinge noem die verkoper dat die plaas se naam 
VOLHARD is!  Aangesien dit my skool leuse was by 
Hoërskool Namakwaland te Springbok, het ek dadelik 
geweet ons moet die plasie koop!  Nadat die transaksie 
beklink was en oordrag geneem is het ons gaan rondkyk 
na wa�er diere ons mee wil boer! Die plaas was 'n 
wingerdplaas.  

Ons het 6jaar gelede met twee melkbokke en een SA 
boerbok ooi, begin!  

Ons het na skape gaan kyk en toe ons by 'n plaas op 
Koekenaap kom waar daar boerbokkies was het ons twee 
dogters, Anja toe 5 jaar oud en Corrine-Mari toe 4 jaar 
oud, dadelik gesê “Pappa kan ons asseblief boerbokkies 
kry?”  Hulle was dadelik verlief op die klein boerbok 
lammetjies,  en hoewel ek niks geweet het van boerdery 
nie, het ek ja gesê!! Ons is geskud in wese toe my vrou 
s�lgeboorte gegee het aan ons seun, en toe het alles 
skielik onder ons meegegee.  Waarom nou voortgaan met 
die plaas, en die Here het duidelik vir my gesê “Ek het jou 
tot hier gehelp en sal jou ook verder help, VOLHARD net 
Pieter!” Dit was 'n geweldige moeilike tyd in ons lewe, 
waar ek elke dag gesien het hoe ek saam met my seun 
boer in die geestes oog.  Baie moed verloor maar net bly 
volhard!

Joubert van der Merwe. Ons het ook 'n Senior Kursus 
gedoen by Johan Strauss en geslaag.

Pieter en Marietjie, en Anja en Corrine Mari 

Die wingerd is uitgehaal en ons het eers weiding 
aangeplant.  Ek en my vrou, Marietjie het dadelik besluit 
om meer te leer van die boerbokras en ingeskryf vir die 
Junior kursus.  Gelukkig kom Marietjie van 'n plaas af en sy 
het my mooi gehelp tesame met die kursus aanbieder, 

Die teelprogram is aangepas sodat ooie glad nie in die 
winter lam nie as gevolg van die koue en nat toestande (as 
dit reën)!  Die droogte van die laaste 4 jaar was in 'n groot 
mate die tyd om te eksperimenteer met ons bokke.  
Die skuif na lusern was verseker die beste besluit wat ons 
geneem het.  

Ons twee dogters is nou my handlangers en hul liefde vir 
diere is uitsonderlik.  Marietjie kan ook haar passie van 
roos boerdery uitlewe vandat ons die plaas gekoop het en 
boer met 1200 roosbome onder ne�e en verkoop sny 
rose. 
'n Bokmentor is 'n moet vir nuwe toetreders.  My raad is 
om met die beste gene�ka te begin en koop 'n ram wat jy 
al die lammers gesien het wat die ram geteel het.  Skoue is 
belangrik om te meet teen die voorlopers in die bedryf en 
ons volhard net en glo ons is besig om plaaslike 
Kampioene te teel!  Ons bokke is ons passie en deur die 
bedryf het ons goeie vriende gemaak en baie geleer by die 
senior manne van die bokbedryf. Alles is moontlik deur 
Jesus wat ons krag gee, sodat ons eendag by ons seun in 
die Hemel kan wees.

Lamtyd is 'n baie lekker tyd op VOLHARD want ons ooie is 
geselekteer vir uitstaande moeder eienskappe en 
meerlinge omdat ons so klein is.  Ons leuse is dat ons met 
integriteit teel en natuurlike prosesse volg.  Ons lamtyd 
strek van September tot Oktober en dan weer in Maart - 
April.  Voeding is die kern en ek moes gaan kers opsteek by 
menige kundiges onder andere Dr Jasper Coetzee.  
Gelukkig ken ek redelik kenners in terme van voeding wat 
vrygewig is met hulle raad.  Ons maak baie gebruik van 
lekblokke met spoorelemente in en ook fosfaat lekke.  

weidings bring maar baie parasiete en ons moes gereeld 
doseer.  Ek het oral raad gevra en navorsing gedoen oor 
wat die beste sal werk vir boerbokke.  Ek het die weidings 
later vervang met lusern en my en�ngs program na vele 
probeerslae en raad vra baie vereenvoudig tot 'n 
kombinasie entstowwe soos Mul�vax-P en Covexin-10.  
Die grootste verliese is as gevolg van bloednier en 
pasteurella.   

Seënwense en VOLHARD!





Maans, Mariaan, Herman 
en Manus Agenbag

Ek kry nie siektes by my bokke nie, want hulle word elke 2 maande gespuit vir ontwurming met verskillende middels. My 
ramme kry wel swere.  Voordat die sweer oopbars sny ek dit oop en druk al die vuilgoed uit en sit 'n steekpil in en spuit 
hom met terramycin. 

Ons het die grond in verskillende kampe opgedeel en ek het klawer en lusern aangeplant.  Hokke is ook gemaak sodat as 
die ooie begin lam hulle in 'n kraal kan staan onder infra rooi ligte. Elke oggend word al die bokke uitgestuur, en saans 
bring ons hulle weer kraal toe waar hulle dan weer lusern kry.  Op die oomblik het ek 7 ramme en 25 ooie.  Ek sif hulle 
sodat ek net die bestes kan hou. 

Klawer - Maskamberg 

In 2016 het ek Klawer toe getrek en die 
bok-gogga het toe begin byt.  Ek het die 

stuk grond langs ons huis by 'n boer begin huur en begin om bokke aan te koop.  My ooi en ram lyne het ek aangekoop 
wat nog uit die Agenbag stoet kom. Die eerste ander ram wat ek aangekoop het genaamd Voetpad het ek by Mac 
Jordaan gekoop. 

My belangstelling in bokke se ontstaan 
het op 'n baie vroeë ouderdom begin.  
Omtrent in die middel ses�gs was ons 
die Agenbag boerbok stoet telers.  

Sinchronisasie (sponse) van ooie word toegepas. Deur gebruik te maak van sinchronisasie middels, kan ooie gelyktydig 
op hi�e gebring word en kan lamtye beplan en dras�es verkort word. Drag�ge ooie kry byvoeding – mieliemeel wat 
gemeng word met vitamine en proteïene.  As 'n ooi gelam het en die nageboorte wil nie uitkom nie gee ek vir haar 
aswater en spuit ek haar terramycin in.  As die nageboorte uit is sit ek vir haar 'n steekpil in. 

My eerste skou was Clanwilliam skou.  Ek het meer net gegaan om te kyk hoe my bokke vergelyk met die ander manne se 
bokke.  Ek het gou opgetel waarna die beoordelaars kyk en waarna hulle soek.  Ek het by die Weskaap Boerbokklub en by 
die SA Boerboktelersgenootskap aangesluit en as stoetboer geregistreer.  My eerste 12 bokke is as stoet geregistreer, 
waarna ek aan verskillende skoue begin deelneem en presteer het. 

Daardie dae het ek altyd boeke gekoop 
wat iets oor bokke ingehad het en by my 
broers geleer wat reg is en wat nie sal 
werk nie.  





Biedouw, 
               blou berge, 
                                saalperde en…
                                                       boerbokke

My passie vir die boerbok het ontstaan toe ek `n seuntjie 
van 5/6 jaar oud was. My pa het ons familieplaas begin 
boer in 1941. Biedouw lê aan die oostekant van die 
Sederberge, sowat 55km vanaf Clanwilliam, in die 
Biedouwvallei. Dis harde wêreld hierdie, met lang droë 
somers en winters wat af en toe oorslaan met lae reënval. 
My pa het geglo dat jy nooit al jou eiers in een mandjie 
moet sit nie en daarom het hy `n gemengde boerdery 
bedryf. Die plaas wat deur die Lubbe-familie gedurende 
die laat 18de eeu aangelê is, is een van die oudste 
veeplase in die land. Dis ook hier waar die bekende 
skrywer en digter, P van der Merwe, alias Boerneef se ma 
gebore is. Hy het as jong seun baie by sy familie kom kuier 
en daar speel baie van sy verhale ook op die familieplaas 
af. Die geboue en krale is meestal met klip en klei gebou, 
met rietdakke. Die houtwerk in die geboue is meestal 
sederhout, wat destyds volop in die sederberge was. Hier 
staan vandag nog sederhout ankerpale in die veld wat 
meer as 100 jaar oud is. Op die plaas was ook `n 
watermeul, skooltjie en smitswinkel en stalle vir baie 
perde. Die klipkrale het hoë mure, want die Lubbes en 
ook later my pa, het met groot troppe afrikanerbeeste 
geboer, bekend vir hulle weglê horings. My oupa Sarel het 
`n besonderse slag met diere gehad. Behalwe dat hy `n 
goeie ruiter was, het hy ook jong perde ingebreek en 
geleer. Sy rooi Afrikaner osse het hy ingespan by skoue. In 
1938 met die 100 jaar herdenking van die ossewa trek, 
moes wa-spanne van oor die hele land die lang tog 
Pretoria toe aanpak vir die opening van die voortrekker 
monument. Die spanne is in sko�e ingedeel. Oupa se span 
rooies was een van drie spanne osse wat die eerste skof 
van die Kasteel in Kaapstad moes trek oor Bainskloofpas 
na Worcester. 

Die Biedouwsrivier kry sy water uit die berge. Water is 
redelik beskikbaar tot in die laatsomer, wanneer die rivier 
begin opdroog. Toe ek my verstand gekry het, het Pa met 
sitrus, groente, roltabak, bietjie graan en vee geboer. Ek 
onthou die troppe rooi Afrikanerbeeste, vetstert �pe 
Afrikaner skape en `n mengelmoes van verskillende bokke 
van allerhande kleure en �pes. 

Hoekom vertel ek van perde? Ek moet dan oor 
boerbokke skryf. Twee redes: my eerste ordentlike 
boerbokram is verruil vir `n Saalperdmerrie. Tweedens, 
probeer ek die prentjie van `n mooi Saalperd gebruik 
om my ideale Boerbok te teel, kompleet met `n 
romeinse neus en mooi nek aanslui�ng.  Die bokkraal 
was so 500m van die opstal onder `n krans met baie 
klippe geleë. Ek het op die jong ouderdom van ses jaar 
altyd saam met die bokwagter agter die bokke 
aangestap. Ooie het altyd in die winter gelam. Later het 
Pa dit so beplan dat die bokke begin lam die dag as die 
skole sluit vir die Junie-vakansie. Dan kon ek, my broers 
en suster help boklammers aandra kraal toe. Ek onthou 
hoe versot ek op die bokkies was en het altyd soggens 
met my wit enemmel emmertjie kraal toe gegaan. Ons 
het hoofsaaklik net bokvleis geëet. Dis seker een van 
die redes hoekom ek so passie vir die Boerbok het. Dit 
was die dae van die 4-5 jaar oud kapaters wat 
kraakkloutjie loop as dit `n mooi blommejaar was. 
Hierdie was die vy�iger en ses�ger jare. Toe het die 
trop bokke bestaan uit bantams, rooibontes, jasboude, 
`n paar wi�es en rooikoppe. My passie het gedurende 
my skool loopbaan verder ontwikkel vir bokke. 

Dis hoofsaaklik bergwêreld die, met volop ongediertes. 
Kleinvee is gekraal, om ook kraalmis te gebruik vir tabak 
en groente-boerdery. Die stalle was altyd vol perde wat 
oral gebruik was om vee bymekaar te maak, te ploeg en 
later ook om te skou. Teen daardie tyd was die 
Biedouw-vallei van sowat 30 km al redelik getem en 
twaalf plase aangelê. Perde is ook gebruik om koring, 
gars, hawer en rog op trapvloere uit te trap. So het ek 
bewus geraak van die mooiste ryperde. Meeste boere in 
die vallei het van die mooiste Vlame, Hackneys en 
Boerperde gehad. Pa het sy eerste Saalperdhings in 
1959, toe ek ses jaar oud was, met sy splinternuwe Ford 
F100 bakkie, in Williston gaan koop. Die skoubloed loop 
dik in die van der Merwe's se are, vandat my oupa in 
1931 Clanwilliam se skou help s�g het. Vandaar, vier 
geslagte later skou ons nog steeds.  



Wanneer die skool begin het na die Junie-vakansie, het ek 
altyd vroegoggend nog weer `n draai by die kraal gemaak. 
Ek het die bokke by die naam geken en wanneer die 
lammers saans uit die lammerhokke gegee word, geweet 
wa�er lammers wa�er ooi se lammers was, dan moet ek 
my storie ken om hulle te onthou. 
Na my matriekjaar in 1971, is ek weermag toe in Pretoria. 
Ver van my bokke af. My pa het op daardie stadium 
alreeds van Oom Rensie Nieuwoudt, Pip se pa, se ramme 
gebruik. Die rooikop lammers het meer geword en 
bouvorm en �pe het verbeter. Ek het al hoe meer besef 
dat my pa nou beter bokke teel, alhoewel daar nog 
heelwat kleur afwykings was. Oom Rensie het die ramme 
uit Oom Paul Jordaan se bokke geteel. Na my weermag-
opleiding is ek in 1973 terug op die plaas. Daar was nie 
finansies om verder te gaan leer nie. Ek moes Junie-
maand op Riversdal in die Suid-Kaap by Departement 
Landbou, gaan inval. Januarie moes die ooie by die 
ramme kom. Oom Rensie het by ons kom kuier en vir sy 
kinders `n mak ryperd kom soek. So het Pa vir Spring 
Show verruil vir ons eerste goeie Jordaan ram. Ek het hom 
Kerneels gedoop. Daardie jaar, Junie 1973 het sy eerste 
lammers aangekom. Hy het prag�ge ooie geteel en het `n 
groot verbetering op die boktrop gemaak. `n Tweede ram 
van Oom Rensie is aangekoop. Ek het gedurende my 
verlof tye begin selekteer. Die bouvorm en �pe het 
aanhou verbeter. In 1975 is ek na my tuisdorp, 
Clanwilliam, verplaas. Nou was ek nader aan my boktrop. 
Nog ramme is aangekoop by Oom Rensie Nieuwout se 
Nama Stoet en Manus van Zyl.  In April 1975 neem ek aan 
my eerste skou deel op Clanwilliam. Kerneels se nageslag 
het goed gevaar, veral sy ooie. Nog ramme is aangekoop 
by o.a. Oom Abraham van Zyl van Vanrhynsdorp. Hy was 
bevriend met Oom Louis Nell en ek het ook uit hom 
geteel, sowel as Oom Willem van Zyl van Boshoff.  Kolnek 
was `n Nell ram wat mooi haarkwaliteit geteel het, asook 
goeie agterkwarte. Nog skoue het gevolg soos Calvinia, 
Springbok en later Nieuwoudtville. Ek onthou toe Nico 
Botha die eerste keer op Calvinia kom skou het. Sy stoet 
was nog jonk en het ons Wes-Kaap telers vir die eerste 
keer ontmoet. Ons het hom behoorlik pak gegee. 

Dit was die laaste keer. Hy het daardie volgende jaar 
weer teen ons kom skou. Hy het ons oorheers en 
vandaar verskeie SA kampioene geteel. 
In 1978 doen ek aansoek vir lidmaatskap van die SABTV. 
Ek kry stoetnommer 571 en kry ook my eerste 
inspeksie. Oom Bart Jordaan het my keuring gedoen. 
Die tyd was nou reg om `n junior kursus te doen. Oom 
Boe�e Malan het die kursus op Clanwilliam aangebied 
in 1980. Ek het begin om ramme van ander telers te 
koop o.a. Dawie van Zyl, Fourie Marais, Sakkie Nel en 
Lukas Burger. Die stoetery het verder verbeter en meer 
kampioene by skoue begin oplewer. In 1989 toe daar 
heelwat Boerboktelers in die Wes-Kaap geregistreer 
het, besef ek dat `n klub ges�g moet word om beter 
skakeling met die SABTV te kry. So is die Weskaap klub 
dan in 1989 ges�g. Die klub het baie promosie gedoen, 
veral in Namakwaland, waar baie bokboere is. In 1995 
senior kursus in Kimberley gedoen. Dit was ook `n groot 
mylpaal in my lewe as ringbeampte kon optree op 
Worcester in 1996, Bloemfontein Wêreldskou in 1998 
en Wêreldskou 2002 in Victoria Wes. Dit was goeie 
ondervinding om saam met die land se voorste 
beoordelaars  `n ring te deel. Die klub het ook begin om 
Junior Boerbokkursusse aan te bied. Ben Olivier, wat die 
klub op die raad verteenwoordig het, was kursusleier. 
Oom Boe�e Malan, wie ek as een van my mentors 
beskou, het ook in die begin gehelp om die kursusse 
aan die gang te kry. Augsburg Landbougimnasium se 
leerders moet elke jaar hierdie kursus doen. Dis deel 
van hulle leerplan. Ek het die kursus later saam met Ben 
Olivier aangebied en toe hy a�ree dit op my eie gedoen.
Een of ander tyd wou ek graag my bokke meet teen die 
ander telers. Die kans het gekom in 2006 toe ek met 
sewe bokke op my bakkie na die Wêreldskou op 
Upington is. My eerste plasing op `n wêreldskou was 
toe `n ooilam `n 4de plasing in die klas 45-60kg kry. `n 
Tweede plek in die ooilam klas oor 60kg, was vir my `n 
groot prestasie. Daarna het `n 6-tand ooi ook gevorder 
tot `n sewende plek in haar klas. Ek kon tevrede terugry 
huis toe met die wete dat ek op die regte pad is met my 
teling.  



Intussen het ek my beoordelaarskursus op Kareehoek, Britstown gedoen in 2007, waarna ek gekwalifiseer het as 
beoordelaar. Die hoogtepunt van my lang verbintenis met die boerbok is toe ek in 2010 gekies is as beoordelaar op 
die wêreldskou op Lichtenburg om saam met Lukas Burger en Johan Strauss te beoordeel. Hierna het Bloemfontein 
gevolg in 2016 toe ek Kalahari reds en Savannas op die Wêreldskou beoordeel het. Vandag is my passie vir my 
gunsteling ras steeds daar. Oor die jare het ek groot name in die bedryf ontmoet en skoue het my dwarsoor die land 
gevat. hopelik gaan my nageslag nog die stoetery verder vat. Ek gaan nog my boerbok teel met die trotse houding van 
die Saalperd en my droom bereik om `n wêreldkampioen te teel. 



Ons boer in die Wes-Kaap, in die Swartland area naby Piketberg. Dit is in 'n gebied met 'n 
kort, koue wintertydperk waartydens ons so 300mm reënval kry en baie lang en uiters 
warm en droë somers waartydens temperature maklik bo 40 grade gaan. Ons poog dus om 
die ooie net voor die winter te laat lam sodat ooie op groen weidings hul lammers kan 

grootmaak.  Die koue en nat omstandighede in die winter is egter nie guns�g om bokooie en hul lammers op die 
weidings te los nie. Hulle moet elke nag onderdak met die nodige besku�ng teen wind, reën en koue gehou kan word. 
Selfs gedurende die dag sal hul na die afdakke hardloop sodra dit begin reën.

Ooie word voor lamtyd teen blou-uier geënt. 'n Standaard en�ngsprogram teen bloednier, Pasteurella en ander siektes 
word gevolg. Wat parasiete betref, konsentreer ons deur die somermaande op neuswurm- en gedurende die 
wintermaande op lintwurmbeheer.

Paul en Madelie Burger - Piketberg

Die ideale lamtyd is April maand en ons maak gebruik van die krale met klein lamhokkies waar ooie 'n volvoer rantsoen 
ontvang aangesien daar gedurende hierdie tyd van die jaar geen natuurlike weiding op ons lande beskikbaar is nie. Die 
rantsoen bestaan uit grondstowwe wat ons self produseer gemeng met Voermol konsentrate.  Ooie met enkelinge sal  
net in die hokkie bly tot ons seker is die lam is sterk genoeg en kry genoeg melk. Hy sal dan gemerk word en na 'n ooi- en 
lamkraal geskuif word. Ooie met meerlinge bly langer in die hokkies en word eers in groepe van twee tot drie ooie 
uitgesit voordat hul ook na die ooi-en lamkrale geskuif word. Sodra daar groenweidings beskikbaar is, wei die 
lammerooie bedags in kleinkampies en later in die groot kampe. Vanaf September is die temperature hoër en kan die 
bokke op die lande bly en word net tydens 'n kouefront ingebring.

Kolsvlei Boerbokstoet

Gesondheidsbestuur:

 Bestuurspraktyke

Tydens die somermaande bly die bokke op die lande, maar sal toegang hê tot bome met skaduwee of die afdakke. Hul 
kry dan slegs lekblokke. 

Aan die begin van 2018 het ons die geleentheid gekry om die 2017 Reserwe 
Wêreldkampioen Boerbokram asook  9 hoë gehalte ooie te bekom teen net minder as 
R200 000. Met hierdie groot belegging  in die kudde, het ons besluit om alle ooie te laat 
keur en die Kolsvlei Boerbokstoet te registreer. Sedertdien word slegs stoetooie aangehou 
en poog ons ook om goeie aanteel materiaal aan ander bokboere te verskaf.

Op Kolsvlei is daar vir die eerste keer met Boerbokke geboer toe my vrou so 40 ooie vanuit Namakwaland aangekoop het 
om vir haar 'n ekstra inkomste te genereer. Ek het by die Wes-Kaap Boerbokklub 
aangesluit, by die jaarlikse klubveiling ramme asook ekstra ooie gekoop en oor die eerste 
aantal jare alle mooi ooilammers teruggehou om die aanteelooie te vermeerder.   Teen 
2017 het ons meer as 100 kudde-ooie gehad en elke jaar meer en meer geleer omtrent 
hierdie interessante ras, veral te danke aan lede van die Weskaap Boerbokklub se hulp en 
advies.



4. Vliegbeheer in die krale veral tydens lamtyd is 'n uitdaging. Die gereelde verwydering van kraalmis is baie belangrik 
hiervoor. Ons gebruik ook Diatoms rolmateriaal wat die uitbroei van vlieglarwes beïnvloed. Diatoms word ook in die 
voerrantsoen gebruik en dra ook by tot algemene gesondheid en parasietbeheer.

Boerbokke is baie vrugbaar en sal 'n  hoë lampersentasies gee onder guns�ge voedingsomstandighede. Ons 
lampersentasies is gewoonlik naby aan 200%  en ons het al selfs vierlinge gekry.  In Augustus vanjaar het ons vir die 
eerste keer 'n vyfling gekry, wat normaal gebore is met 'n gesamentlike geboortemassa van 16 kg.  Hierdie ooi het 
alreeds vanjaar 'n tweeling grootgemaak wat in Januarie gebore is. Dit gee 'n aanduiding van die goeie reproduksie-
eienskappe van Boerbokke.

5. Springers:  Bokke wat die gewoonte aangeleer het om oor hekke te spring kan bestuur onaangenaam maak. Verwyder 
hul eerder van die plaas. Ek het ook ondervind dat lammers van springers dieselfde gewoontes het.

Alhoewel 'n bok maar 'n bok bly en baie stout kan wees, het ons baie lief geraak vir hierdie ras.

1. Kampheinings moet baie goed wees 
aangesien bokke maklik aangetrek word 
deur iets anderkant die draad en hul sal 
dan 'n plek vind om daar uit te kom. 
Gelukkig vind hul weer dieselfde plek 
om terug te kom en sal altyd huis toe 
kom. Dit het al gebeur dat my bokke 
sonder dat ek daarvan bewus is elke 
dag by die buurman gaan wei en saans 
weer by die huis kom slaap.

Bemarking:

Vandat ons die stoet geregistreer het, word alle kudde-ooitjies as teelmateriaal bemark en behaal ons dus baie beter 
pryse. Ramme word ook plaaslik aangebied. Uitskotdiere asook kapaters word steeds as slagdiere op veeveilings 
aangebied.

2. Gesondheid van lammers: Omdat 
siektes maklik in krale opbou, is dit baie noodsaaklik om hul voortdurend te monitor en dadelik te behandel as iets 
waargeneem word. Krale moet ook gereeld skoongemaak en ontsmet word.
3. Swere kan vinnig in die kudde versprei en dit is belangrik om besme�e bokke te verwyder of om hul baie goed te 
behandel in afsondering van die ander diere. 'n Goeie inen�ngsprogram van jongs af help om dit te voorkom.

Dit is baie belangrik om bokke twee 
keer per jaar te dip en ook om hul 
gereeld tydens muggietyd in die lente 
met dip te spuit.

Uitdagings:

7. Meerlinge: Drielinge is baie algemeen en alhoewel die meeste bokke net twee funksionele spene het, kry sommige 
ooie dit reg om drie lammers groot te maak. Indien moontlik sal ons een lam wegneem en aan 'n eenlingooi gee. Hul 
aanvaar gou so 'n lam. Indien die derde lammertjie nie by die ooi kan bly of 'n voogma kry nie, is al opsie om hul as 
hanslammers groot te maak. Die ideaal is om melkbokke hiervoor te benut.

Aanvanklik het ons slegs vir die vleismark produseer en omdat ons aanbod maar klein is, was ons uitgelewer aan 
plaaslike pryse wat heelwat laer is as in die Oos-Kaap of Natal. Sekere tye van die jaar is daar egter 'n groot aanvraag 
plaaslik en jy kan dit gebruik om beter pryse te realiseer.

Vitamien A-dosering word ook gereeld 
gedoen.

6. Kloue:  Gedurende die wintermaande wanneer die lande nat en sag is en kraaloppervlaktes ook sag is, groei bokke se 
kloue te lank en moet dit gereeld geknip word.

Algemeen:
Boerbokke is baie intelligente diere en dit maak dit aangenaam om met hul te werk. Hul leer gou roe�nes aan en dit 
maak hantering maklik. 





Ons boer in die Wes Kaap,  teen die voet an die 
Grootwinterhoekberge,  5 km buite die dorpie 
Porterville.  Die mees unieke aspek van Porterville is 
dat ons op die grens van die Boland, Swartland,  
Weskus en Cederberge geleë is. Weens die rede het 
Porterville 'n baie diverse boerdery gemeenskap, 
bestaande uit saaiboere,( koring, gars, hawer en 
canola), uitvoer tafeldruiwe, wyn druiwe, melkerye, 
grootvee, kleinvee, sitrus, bessies, blomme en dan 
ons met ons boerbokke.

Ek het groot geword en skool gegaan op Porterville 
en daarna op Stellenbosch gaan Bsc 
Plantboutegnologie gaan studeer. 

Ons het die plaas Waterval  in 2000 gekoop met die 
doel om die kwekery na die plaas te skuif. 
Op die  plaas is ‘n standhoudende bron van water 
wat hoog uit ‘n kloof kom. In die kloof is daar 22 
watervalle. Met die besonderse kloof het ons begin 
on ego toerisme te ontwikkel op die plaas. Dit het 
groten deels die hoof inkomste geword. 

Die familie besigheid is ‘n kwekery waar ons olyf en 
koejawelbome vir die boere kweek. 

Ons het ons eerste 40 boerbok ooie  in 2010 van my 
pa se in broer Griekwastad gekoop. Ons het hulle op 
‘n nat koue winters nag afgelaai. Dit was omtrent ‘n 
skok op hulle sisteem. Een van my grootste lesse 
het ek al binne daardie eerste jaar geleer, ek sal 
moet skuiling hê onderdak vir my bokke vir ons nat 
winters. Die eerste paar jaar was dit eintlik maar net 
vir die interessantheid, want hier was geen ander 
bokke in die kontrei nie nie, net vleismerinos. Maar 
soos ‘n boerbok maar maak het daar n baie groot 
liefde ontstaan by my vir hulle. Ek begin meer 
oplees, uitvind, kursusse doen, tot op die punt dat ek 
nou self ‘n beoordeellaar en keurder is. In 2013 het 
ek my eerste keuring. Koop my eerste stoetram by 
die Wes-Kaap klubveiling. Die enigste raad van my 
pa se broer, koop die langste stoet ram wat jy kan!
Tot en met nou het ek nog net  daardie 40 ooie en 
nog 5 aangekoop. Die 5 ook net omdat ek na my 
eerste keuring nog 5 nodig gehad het om my stoet te 

Ek lam eenkeer ‘n jaar in Mei en Junie. Net voor ons 
ergste nat en koue. Rede hiervoor is dat wanneer ek 
my lammers speen die kos en die hawer wat ons 
aangeplant het al lekker sterk is. Ander rede is ook 
dan het ek lekker sterk 2tand en 4tand ramme vir die 
veilings aan die einde van die volgende jaar.

Ek spuit alle lammers al op ‘n week ouderdom met 
Multivax P plus. Rede hiervoor, in ons nat 
omstandighede is pasteurella ons grootste oorsaak 
van sterftes by lammers. Lammers word dan weer op 
‘n maand  hulle skraag dosis gespuit saam met 
ontwurming vir lintwurm maar nie vir rondewurm nie. 
Net die wat tekens wys van rondewurm word dan 
daarvoor ook gedoseer.

Op die oomblik boer ek met 60 hoë kwaliteit ooie wat 
almal op die plaas gebore is. Ramme gebruik in stoet 
is ‘n legend seun, ‘n ram van oom Pip uit sy Dr 
Pepper lyn, ‘n Hilux seun, Voetpad, uit 'n Nico Botha 
ooi. Voetpad het ‘n baie groot invloed op my kudde 
gehad. Daarna eerstekeer van my eie ramme gebruik 
en laasjaar vir Tolla en vanjaar van die Tolla seuns uit 
Voetpad ooie.
Ek boer my bokke op aangeplante weidings, 
stoppellande en natuurlike fynbosveld. Dan maak ons 
ook hawerhooi en oes graan soos gars om voer te 
maak vir die bokke

registreer. My kudde het goed gegroei tot en met 140 
ooie waarna ek vir oom Pip genader het om hulle te 
kom klas en te sny tot 25. Beste besluit van my 
boerbok boerdery tot nou toe. 

Ramlammers word dan op 3 maande gespeen en 
ooilammers op 4 maande. Ramlammers gaan dan na 
‘n kamp teen die voet van die berg wat vir hulle 
uitgehou is en kry elke 2de dag pille. Verder moet 
hulle vir hulleself sorg. Daar bly hulle tot einde 
Oktober wanneer ek hulle dan klas en die wat ek 
gaan groot maak as teelramme gaan na die 
ramkampe toe. 

Mac Hendrik, Salome
en Macglasky, Jozau
en Elizabeth Jordaan

Waterval



Die ramkampe is ook teen die voet van die berg met harde berggrond en klip. Slaapplek en hooi onder, pille in 
die middel en water bo in die kamp, sodat hulle moet stap. Alle kampe waar diere aangehou word het te minste 

een mikro element minerale blok. Ons gronde is suur en my water het 
omtrent geen minerale in nie. Die 2 aspekte het my been kwaliteit met 
rasse skrede verbeter.
Raad vir nuwe telers is om soveel huiswerk as moontlik te doen voor jy 
begin. Elke ou se omstandighede is anders en mens moet daarby 
aanpas. Kry iemand uit die bedryf wat jy kan vertrou as ‘n mentor. Doen 
die kursusse wat deur die telersvereninging aangebied word, om die ras 
te ken help baie met jou teling  maar ook met bestuur. 



Andries & Adel, 
Daleen, Dawid en Lukas

Volgraaff 

TEKOA BOERBOKSTOET
(Koue Bokkeveld anderkant Ceres)

Dit het vir my 35jaar gelede begin  toe ek nog nie in die 
skool was en ek elke winter saam met my pa, Ou Jan en 
Poe�e Makkakela elke oggend en aand bokkraal toe 
moes stap gedurende lamtyd. Winters op ons plaas, 
Klein Kobee, was te koud en nat en ons het toe later 
onder die berg in die karoo begin lam.  
Junie skoolvakansies was dus nou in die veld.  Die 
klimaat was baie beter en soos die ooie gelam het, het 
ons hulle net so op die lamplek gelos en aan beweeg 
met die trop. Die klimaat en ooie se melk  in die 
karooveld was nie net beter nie, maar dit was ook baie 
meer higiënies en baie meer lammers was op 'n 
makliker manier gespeen.
Baie jare later en die verlange na boerdery  wou maar 
net nie verdwyn nie.  Ek het baie vir die Here gevra  om 
vir my ‘n deur oop te maak vir enige boerdery.  Ek kon 
dit later visualiseer en besef toe ek moet weet wat 
aangaan die dag as ek begin met ‘n boerdery.  En so het 
ek in 2015 by ‘n voermaatskappy (Feedtek) begin werk 
om die voedingsgedeelte onder die knie te kry.  Binne 
daardie selfde jaar kry ek die geleentheid om saam met 
2 vennote ‘n bokboerdery te begin.  Ek het intussen my 
vennote uitgekoop.

Verder sal ek baie graag help op n persoonlike vlak as 
daar enige navrae is. 

Ek boer op huurgrond met suur veld in ‘n tradisioneel 
vrugte omgewing. Lam enige tyd van die jaar behalwe 
Junie tot einde Aug wanneer dit te koud en nat is.  
Diere word snags gekraal. As gevolg hiervan probeer ek 
om vinnig te reageer as daar diere siek lyk. Nat krale in 
die winter, erge wind en suur veld is n uitdaging.

Van die stoetery se naam, eerste ram se naam, ooie 
koop, goeie lammers uit spesifieke parings en my 
regterhand wat hulle oppas, Hendrik Geduld, kan ek die 
getuienis van die Here se antwoord op gebed vertel en 
besef ek dat ek niks is sonder Hom.  Ek eer ook my vrou 
Adele wat op haar eie moet regkom naweke, skou- en 
veiling tye.

Ek vra myself altyd wat klink waar en wat is waar.  Ek 
probeer die beste bok koop wat my geld kan bekos�g 
by die teler met die hoogste trop gemiddeld as n geheel 
of vir n spesifieke eienskap waarna ek soek.  Ek probeer 
teel vir die mees korrekte bok met die meeste vleis wat 
by my omstandighede en bestuurstelsel inpas.





Pieter, Sonet 

Mia & Ruan Möller

PJ Möller Boerbokstoet 

Ceres, Koue bokkeveld op die berg

Agtergrond:

PJ Möller Boerbok stoet bestaan uit 250 stoet en 
kudde ooie, hoofsaaklik Lukas Burger gene�ka.  Die 
ooie kom uit Lukas se suksesvolle lyne, onder andere 
Cruiser, Hartbees, Rekker, Dakar en Classic.  Ramme 
gebruik is onder andere Dirk (Tropica), Bouncer 
(Lood), Klein Lood (Lood) en huidiglik Prototype 
(Lexus), Lukas (Lexus) en Dreamer (Dakar).  Alle 
stoetramme se semen word gevries vir laparoskopie.

Paring:

Gene�ka:

Voeding:

Individuele paring, laparoskopie en groepsdekking 
word toegepas.  Bokooie word met spesifieke ramme 

Die boerbok boerdery het 10 jaar gelede as 'n ekstra 
vertakking in 'n geves�gde boerdery ontstaan.  Die 
boerdery word bedryf as PJ Möller Jnr BK en bestaan 
uit sagtevrugte en uie boerdery in die Witzenberg 
Vallei Ceres, en karoo grond in die Sutherland, 
Fraserburg en Ceres Karoo areas.

Die bokke benut ekstensief die Karoo veld of word 
hawer en winterstoelroghooi gevoer wat as rotasie-
gewas op groente grond geplant word.  Ons voer ook 
lusernpille wat gemaak word van lusern wat op die 
karoo plase verbou word.  Bokke kry ook 'n 
gebalanseerde selfgemengde lek ad-lib.

Behuising:

Daar is min diere wat 'n persoonlikheid soos 'n 
boerbok het!  Dit is harde werk, maar verskaf groot 
plesier en is beslis iets waarby die hele gesin 
betrokke kan wees.  'n Mens moet net jou kinders 
van kleins af leer dat ons nie almal wat oulik is kan 
hou nie…!

Ten slo�e:

Gesondheid:
Ons doelwit is gesonde sterk lammers.  Baie aandag 
word geskenk aan die ooie, dat hulle gesond is en 'n 
gebalanseerde rantsoen ontvang.  Dieregesondheid 
vir ooie en lammers is kri�es.  'n Vaste doseer- en 
inen�ngsprogram word gevolg, waaronder 
Selinium/Vitamien D aanvullings, longonsteking en 
bloednier voorkoming die belangrikste is. 

gepaar volgens elkeen se unieke eienskappe.  
Veredeling is baie belangrik en ons gee veral aandag 
aan �pe, diep-rooi kleur en kopvorm.  Ooie word 
elke 6 weke geskandeer.  So poog ons om elke ooi 
drag�g te kry.  Aan die einde van die seisoen 
iden�fiseer ons die onvrugbare ooie. 

Ooie lam semi-intensief onder toesig waarna hulle 
na groter kampe verskuif word.  Op die karoo plase 
loop hulle vryelik in 500 ha geëlektrifiseerde kampe.  
Die elektriese heinings hou die bokke binne en 
ongediertes buite.  







Driefontein Boerdery

 
George Gibson 

Die plaas se naam is Driefontein Boerdery. Die boerdery bestaan hoofsaaklik uit vrugte- en groente verbouing 

asook 'n vee-afdeling. Tans bestaan die vee-afdeling uit Dohne Merino skaap en Angus beeste.
'n Geleentheid is raak gesien om boerbokke deel te maak van die vee-afdeling, om sodoende die buite veld beter te 
benut.
In 2018 het ons, ons eerste stoetram gekoop, by die Weskaap boerbok klub veiling.  In 2019, is Odessa boerbok stoet 
geregistreer by SABTV. Die stoet is vernoem na "Odessa Stud", wat voorheen 'n resiesperd stoet was.
du Toit van der Merwe 







Jean Theunissen 

Om bokke te boer in die Ceres Karoo
Hier in die Ceres Karoo is ons almal a�anklik van die veld, 
en die reën.  Die bok wat hier by ons moet werk moet kan 
aanpas en 'n lam kan groot maak, in die omstandighede, 
met minimum byvoeding.

Ons enigste groot probleem is krimpsiekte  wat hier 
voorkom. Jong bokke en lammers is 
gewoonlik die slagoffers van die siekte. 
Die beste behandeling vir so 'n dier is om 
hulle op kraal te hou met koelte en kos en 
water. Hoe minder die diere beweeg hoe 
beter is die kanse op herstel. Dit is ook 
belangrik om die diere met geak�veerde 
koolstof te doseer.  My enigste ander 
probleem is  rooiderm onder die 
lammers. Dit is iets wat ek glad nie hier 
rond ken nie. Daar is ook nie reg�g 
simptome wat jou waarsku dat jy 'n lam 
met rooiderm het nie. As jy dit sien is dit 
reeds te laat. Die lammers het ondraaglike 
pyn vir uur of twee, wat dan in die dood 
eindig. Die meeste lammers wat deur 
rooiderm geraak word is tussen 3 weke en 3 maande.
Op die stadium spuit ek Mul�vax P Plus, sodra die laaste 
ooi gelam het, en doen 'n opvolg 3 weke later. 
Dit help nie jy spuit die ooi voordat sy lam nie, ek het dan 
nog steeds gevalle gekry onder die lammers.

Ons het nie reg�g probleme met siektes en parasiete nie. 
Boerbokke is van nature 'n geharde ras wat nie reg�g 
vatbaar is vir peste en plae nie. Dit is een van die 
belangrikste redes hoekom ons met boerbokke hier boer.

Verder spuit ek my bokke 2 keer 'n jaar bloednier. Die 
begin van somer en begin van winter. 

Luise spuit ek gewoonlik 1 keer ‘n jaar, miskien 2 keer as dit 
sou nodig wees.
Ek laat my bokke 1 keer 'n jaar lam. Omdat bokke gewoonlik 
meerlinge het, voel ek dit is beter dat jou ooi net 1 keer lam. 
Op die manier gee jy die ooi 'n kans om goed te herstel 
nadat sy 'n lam groot gemaak het. Ek laat my ooie in 
September lam, dan is die veld vol blomme en die ooie het 
goeie melk. In Desember speen ek die lam van sy ma, en die 

ooi het dan tot April om na haarself te kyk voor 
die ramme weer bygesit word.
In die tyd van droogte voer ek maar 
“chocolate” mielies, elke dag met 'n afrond 
voerpil. Bokke loop die res van die dag op veld 
en kom saans huis toe. Jong lammers bly by 
die huis waar hulle lusern/hawerhooi met 
afrondpille en “chocolate” mielies gevoer 
word. Ooie wat lammers het kry “ExtruBlend” 
mengsels saam met hulle “chocolate” mielies 
en afrondpille. 
Ek sit my ooie 'n maand voor lamtyd op 
“ExtruBlend” mengsel sodat hulle goeie melk 
en bo�ervet het vir die lammers. Die lam groei 
net beter en is gesonder as hy genoeg melk 
inkry. Ooie moet ook in 'n goeie kondisie wees, 

sodat sy 'n lam maklik kan groot maak, en na haarself kan 
omsien.  Ooie wat mooi kondisie hou, is ook vinniger gereed 
om weer gedek te word. Lamtyd is die besigste tyd, dis vir 
my belangrik om maar by die huis te wees met lamtyd. Ooie 
lam in die kraal waar ek tweelinge eenkant sit, totdat die 
lammers sterk genoeg is om hulle ma te volg, en hulle 
bymekaar bly. Drielinge of meerlinge, vat ek een lam om 
hans groot te maak. Uitsonderlike gevalle kan die ooi 3 

Dosering doen ek net as diere dit nodig het. Lammers 
ontwurm ek op 6 tot 8 weke vir lintwurm.



lammers groot maak indien sy baie melk het. So 'n ooi sal ek dan eenkant hou en ekstra voer en seker maak dat al die 
lammers genoeg melk kry. 
Om dit reguit te stel is boerbokke in my bloed… ek ruil dit vir niks in die wêreld nie… 

Ramme word vanaf middel Desember tot einde Februarie by 
die ooie gesit.  Sodat die lammers aankom vanaf middel Junie 
tot einde Julie. Aangesien ons dan hoop om die beste 
weiding te hê. Ooie se byvoeding in die drag�gheids tyd is 'n 
mengsel van: gars, hawer, chocolatemielies met 
ooi&lampille, gemeng met malassameel.

Bokke word vir bloednier gespuit 2 keer 'n jaar. Lammers 
spuit ons Multyvax P Plus vir rooiderm met 'n opvolg 3 weke 
later. 

Bokboerdery in die Ceres Karoo – Charles 

Willemse

Ceres Karoo is een van die hardste dele in die land om te 
boer, aangesien ons reënval in 'n goeie jaar tussen 60 en 
100mm is.
Op die huidige oomblik is ons in die 8ste jaar van droogte, 
wat boerdery onnatuurlik maak in die Ceres Karoo. Dit 
beteken net waar diere voorheen op die veld kon leef, moet 
hulle nou gevoer word om te oorleef.

Siekte onder diere is minimaal, ons grootste probleem is 
krimpsiekte, en ongediertes. Verder is die Ceres Karoo 
rela�ef siekte vry.

Dosering en luise spuit ons gewoonlik, Ivomac. Dit dek 
inwendige en uitwendige parasiete.

Bokke lam ook by die huis omdat ongediertes te erg is 
in die veld. Om 'n lam te verloor deur ongediertes is 'n 
groot gat in die boerdery.
Lammers word gespeen in November. Ek probeer die 
ooilammers langer by die ma te hou, om 'n groter 
sterker ooilam te verseker. Lammers kry dan ekstra 
byvoeding om hulle sterker en beter te laat uitgroei.

Ons bemark gewoonlik boklammers van 25-50kg. die 
beste tyd vir bokke verkoop is maar van Oktober tot 
Desember.





Die Boerbok in die Suidkaap

Tommie Prins 

Daar was altyd iets wat my geprikkel het om met die 
unieke ras te begin boer. Wat is mooier as om ‘n plaas 
rooi en wit te verf, en terwyl jy verf, indringer plante te 
beheer en om te skakel in vleisproduksie. Min het ek 
geweet dat ek eendag uit ‘n intensiewe diverse Bolandse 
Boerdery in die Suid Kaap sal beland.
Lang storie kort. Na ‘n lang en uitdagende gesondheids 
uitdaging het Julie van 2016 vir my ‘n nuwe begin met 
die Suid Afrikaanse Veredelde Boerbok begin. Ek het die 
habitat suid van die N2 van Riversdal gesien as boerbok 
wêreld. Die gekende Acacia Cyclops Red Eye of Rooikrans 
in die Riversdalse vlakte, bitou, medisyne bos, 
katdoringbos om ‘n paar te noem, maar die bekende 
indringer, die rooikrans, is boerbok se kos. Dit was nie 
lank voordat die bakkies in die grootpad stadiger begin ry 
het om te sien hoe die rooikransbome soos roomys 
horingkies begin lyk het nie. Die res is geskiedenis. Die 
boerbok begin ves�g hom weer in ‘n area waar hy 
“toenter jare “volop was. 
Ons sien die vlakte as semi karoo, soetveld en met die 
saai komponent deur die ves�ging van natuurlike 
weidings en droogland lusern. Wanneer dit reën kan jy 
boer hier, wanneer dit nie reën sal jy voer hier, maar die 
boerbok voer jy uit die veld. Voeding, diere gesondheid 
en gene�ka natuurlik die drie bene.  Maart, April en 
September, Oktober is lamtyd. Intensiewe kampstelses 
met natuurlike weiding en die nodige aanvullings ‘n 
maand voor tot ‘n maand na lam. 

Verseker ‘n unieke area vir die boerbok, en so is die ras 
stadig besig om te herves�g in sy ou tuiste. Vir nuwe 
telers, die boerbok is by die huis hier, duine of vlakte , 
saailand of kalkrandte, die Suid Afrikaanse Veredelde 
Boerbok is tuis hier. 

Sekere dele van somer in die baie droë en stowwerige 
omstandighede is haarwurm ‘n uitdaging, maar met die 
nodige voorkomende bestuur word dit doeltreffend 
beheer. In hierdie area is koper aanvullings essensieel en 
ook belangrik by die Boerbok. Klem word geplaas op die 
produksiesiklus vanaf paar tot lam in die kri�eke tye mbt 
hierdie aanvullings en veral met lammers en spesifiek 
met vervangings ootjies. Verder suid na die duine en 
nader aan die see word hierdie tekorte meer en is baie 
goeie bestuurspraktye nodig om dit die hoof te bied. Die 
duine is natuurlik ‘n boerbok paradys wanneer dit by 
natuurlike habitat kom met ‘n ongekende drakrag vir 
hierdie ras. Ons het ‘n plaas bygestaan wat tans 450 
boerbokooie  sterk is in die duine. Die mis�ge 
omstandighede in die duine met soms warm 
temperature bied uitdagings met dieregesondheid by die 
boerbok veral met lammers, maar dit word beheer met 
die regte bestuur en die natuurlike weiding maak dit n 
lus vir die oog om 450 ooie te sien in top kondisie suiwer 
vanuit ekstensiewe omstandighede. 





Derderivier Boerbokstoet
Wessel de Villiers 

Derderivier Boerbok stoet 1724 (Wessel de Villiers)

Derderivier volg ‘n voedings program wat deur Feedtek 
uitgewerk is. Dit bestaan uit verskillende �pe lekke 
(a�angend van die produksie stadium wat die bok in is) 
wat vir die diere gegee word saam met goeie kwaliteit 
ruvoer. Die ruvoer wat gebruik word, is hawer en tef bale. 
Ruvoer is die belangrikste komponent en ons maak  altyd 
seker dat daar toegang tot goeie ruvoer is.

Derderivier plaas was nog altyd 'n gemengde boerdery 
wat 'n paar verskillende aspekte het. Kleinvee speel nog 
altyd 'n belangrike rol op die plaas, waarvan Dorper skape 
die meerderheid was. In 2017 met die  voortsloerende 
droogte wat die boerdery onder druk gesit het, het ons 
besluit om die skape dras�es te verminder en 'n Boerbok 
stoet te begin. Ons het 'n kleinvee ras gesoek wat alle 
areas van die plaas kan benut; vanaf karoo veld, 
berggrond en riviere. Die rede dat dit ook 'n stoet moet 
wees, is sodat selfs as ons min diere moet aanhou (as 
gevolg van omstandighede); dit diere van top gehalte is. 
Ons ooie het ons oor 'n aantal jare van verskillende telers 
regoor die land aangekoop.  Ons het hul geselekteer 
volgens rasstandaard en gene�ka. Die top ramme wat ons 
verkry het, was begin gebruik vir teeldoeleindes.
Voeding

Die ooie lam in spanne van 15 op 0.5 ha droë kampe.
Ons maak ook seker dat die lammers van geboorte af 
toegang tot kruipvoer het. Ons bou ons eie “feeders” met 
die doel dat die lammers en die ooie by dieselfde plek eet 
sodat die lammers van 'n vroeë ouderdom af kan begin 
kruip. Waar die voer is, is waar die ooi die meeste tyd 

gaan spandeer en dit is dan die maklikste vir die lam om 
daar te kan kruip. Die 'feeders' kan ons ook skuif so ons 
hoef nie die heeltyd skoon te maak waar die diere eet 
nie.
Lammers word op +-70 dae gespeen, en weeg +-20kg.

1. Ken die ras standaarde van die Boerbok. Hou by 
dit as jy jou bokke aankoop. Dit is baie makliker 
om reg te begin as om reg te maak.

2. Goeie Gene�ka. Dit is die vinnigste manier om 
jou trop se kwaliteit te verbeter.

Speen ramme word ruvoer, gekombineerd met 'n lek, 
gevoer.

10 reëls wat ons as nuwe Boerbok boere geleer het

Speen ooitjies gaan op weidings kampies waar hul ook 'n 
lek kry tot 11 maande.

Bio-sekuriteit is baie belangrik. Daar moet seker gemaak 
word dat daar maatreëls in plek is om siektes in 'n kudde 
te beperk en te voorkom. Aangesien ons diere van 
veilings redelik gereeld terug bring plaas toe, is dit 
belangrik om ‘n kwarantyn area reg te hê. Voorkoming is 
beter as genesing.

Daar word intensief met die diere gewerk, dus is dit 
belangrik om 'n goeie en�ngs program te volg, wat 
spesifiek in die area van pas is.

Siektes

 Die teel ramme kry ook 'n lek met ruvoer, sowel as pille 
(gemaak deur ons) vir afronding, indien nodig.



4. Voeding. Die regte �pe voeding speel ‘n belangrike 
rol. Maak kontak met voedingkundiges in jou 
omgewing.

3. Ram. Koop die beste teelram wat volgens jou 
voldoen aan die rasstandaarde, en wat sal inpas by 
jou trop. Besluit op wa�er eienskappe jy jou kudde 
wil verbeter en werk volgens dit.

7. Drade. Moet nie kla oor bokke wat deur drade 
breek nie. Dit help nie jy span 'n draad om 'n skaap 
of bees in te hou en verwag dat jy 'n boerbok gaan 
inhou nie. Die beste wenk wat ons het; lammers 
moet van geboorte af in 'n kamp wees waar hul nie 
kan uitbreek nie. Op so wyse sal hul leer dat hul nie 
kan uitkom nie.

10. Vra. Die Boerbok gemeenskap is 'n gemeenskap op 
sy eie -  baie vriendelik en behulpsaam. Die hoof 
doel van enige boerbok stoetboer is om die ras te 
verbeter, dus is hulp maklik verkrygbaar.

6. Kudde bestuur. Hou jou diere gesond. Voorkoming 
is beter as genesing.

9. Wees geduldig. Partykeer kan 'n bok jou geduld 
toets, maar bly net kalm en dink aan die vleis prys.

8. Wees aanpasbaar. Die boerbok is 'n baie 
aanpasbare dier en dit is belangrik om saam met 
hul aanpasbaar te wees.

5. Kyk na jou jong ooie. Maak seker dat jou jong 
vervangings ooitjies aanpas in nuwe 
omstandighede.
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Chandelier Boerbok- en Kalahari red-Stoet

Gerrie Ferreira  

Ons kom uit 'n Angorabok agtergrond, waar Gerrie 'n 
Geregistreerde Stoe�eler en Inspekteur van die 
Angoraboktelers-genootskap was. 

Gerrie se skoonseun, Ockie Nel en sy gesin het 4 jaar 
gelede na Chandelier verhuis en aangesluit by die 
boerdery. Gelukkig deel Ockie ons passie vir die 
Boerbok en kon ons bou op die stewige fondament. 
Ons maak gebruik van Kunsma�ge Inseminasie en 
Laparoskopie (ons beplan ook embrio-spoeling) met 

Chandelier Boerbok- en Kalahari Red-stoet

In 2011 het Karoo Livestock Exports (ons uitvoer-
besigheid wat alreeds Boerbokke sedert 1996 uitvoer) 
'n groot bestelling vir Boerbokke na die Midde-Ooste 
ontvang. Gerrie het Kobus Lö�er, die eertydse Visie-
President van die Boerboktelersgenootskap, genader 
om hom te help met die seleksie van die Boerbokke 
wat uitgevoer moes word. Die res is geskiedenis. 
Kobus se entoesiasme en passie vir die Boerbok was 
so aansteeklik dat die gogga Gerrie dadelik gebyt het 
en hy spoedig begin het om die Amptelike Junior- en 
Senior-Boerbok kursusse van die Genootskap te doen 
(later ook as Inspekteur van die 
Boerboktelersgenootskap gekwalifiseer) om sodoende 
meer van die ras te leer. 
Ons Chandelier Boerbokstoet is in 2011 geregistreer 
en later ook die Chandelier Kalahari Red stoet. Gerrie 
het die geleentheid en potensiaal om die Boerbok aan 
die Internasionale Mark bekend te stel, raakgesien.  
Die resultate van hierdie suksesverhaal spreek vandag 
vanself. 

Chandelier Boerbokstoet streef daarna om 'n 
volhoubare groei in die aanvraag vir uitstaande Suid-
Afrikaanse Boerbok-gene�ka in die Buiteland te help 
skep.  

die beste beskikbare semen, om sodoende gene�ese 
vordering te versnel. 

Die doelwit van die Chandelier Boerbok- en Kalahari 
Red-stoet is om top gehalte diere te teel uit die 
beste bloedlyne in die land, spesifiek vir die  
behoe�es van die Internasionale Mark. Ons 
Buitelandse Markte het so gegroei dat ons glad nie 
aan die behoe�es van die mark kan voorsien nie. 
Ons geves�gde Internasionale Markte raap ons 
produksie so vinnig op dat ons in die verlede baie 
min geskou het (ons beplan egter om wel in die 
toekoms te skou) en nog nooit nodig gehad het om 
ons diere op veilings aan te bied nie. Benewens ons 
eie produksie, koop ons gereeld hoë gehalte 
gene�ka van verskeie telers aan, wat ons deur ons 
kwarantyn sit en dan uitvoer.                              
Om ons doelwit te verwesenlik is ons toegerus met 
ons eie kwarantyn fasiliteit op Chandelier, net buite 
Oudtshoorn. Die fasiliteit is goedgekeur deur 
verskeie Internasionale Veeartseny Departemente.

Ons uitvoer-leuse is duidelik: “Quality is the name of 
the Game”





Michelle 

Hierdie deel van ons land vertel ook sy eie storie wat soos pragtige 
edelgesteentes uitrol.
Baie dankie aan die Weskaap Klub vir ‘n onvergeetlike Skouvit-toer, 
en vir elkeen se gasvryheid en warmte. Ook vir die deel van julle 
kennis en boerdery praktyke.  Ek glo dit gaan vir baie ander telers van 
waarde wees. 

Hierdie reis het my na plase geneem waar ek ons bok-boere 
bewonder het vir uitstekende vernuf, liefde en geloof in ons ras.  Elke 
plaas vertel ‘n storie wat ek baie diep in my binnelandskap gaan bêre 
en koester. 

Vriendelike groete tot volgende keer. 

Ten slotte ‘n woord van my af...


