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Die uitdaging met teling is 
dat die eienskappe wat die 
ekonomiese waarde van ’n 
produksiedier bepaal, groot-
liks aanvullend van aard 

is en selde of ooit op enkelgene berus. 
Additiewe gene verwys na ’n groep gene 
wat saamwerk om die gewenste eienskap 
na vore te laat kom.

Dr Japie van der Westhuizen van 
SA Stamboek verduidelik dat die 
genetiese meriete van ’n dier dus die 
uitdrukking is van die uitwerking wat 
die geensamestelling van die dier op sy 
vermoë het om gewenste eienskappe 
soos vrugbaarheid, melkproduksie of 
groeivermoë aan sy nageslag oor te dra.

“Binne normale seleksie waar jy suiwer 
teel, sal jy tipies manlike en vroulike 
diere selekteer wat al hoe meer van die 
positiewe additiewe gene het sodat jy 
geleidelik al hoe meer van hierdie gene 
in die populasie kry met die uitwerking 
dat eienskappe soos speengewig, 
melkproduksie of vrugbaarheid al beter 
word. Dis die basis van normale suiwer 
teling. 

“Maar dit is ook so dat gene interaksie 
met mekaar het, met ander woorde een 
geen kan ’n ander geen beïnvloed. As jy 
dus twee rasse met mekaar kruis en albei 

het dieselfde tipe groeiprestasie vir ’n 
betrokke eienskap, maar daardie gene sit 
op ’n ander plek op die chromosoom en 
daar is wisselwerking tussen hulle, kan 
hierdie twee stelle gene mekaar aanvul of 
selfs versterk. 

“Dis tipies wat sou gebeur as jy twee 
diverse rasse met mekaar kruis en dan 
sogenaamde basterkrag kry. Hierdie 
uitwerking is egter net in daardie eerste 
geslag teenwoordig. Dit is die basis van 
kruisteelt.

“Die probleem wat jy het, is dat die 
basterkrag-uitwerking verlore gaan as 
jy die kruisdiere weer met mekaar kruis. 
Die gevolg is dat jy heeltemal bont begin 
teel en geen voorspelbaarheid meer kan 
verwag nie. Die manier om te toets of 
jy die basterkrag-uitwerking kry, is dat 
as jy ouerras een en ouerras twee kruis, 
die nageslag beter moet presteer as die 
gemiddeld van die twee rasse.”

Benut basterkrag
Hy verduidelik dat daar verskillende bena-
derings binne kruisteling is om basterkrag 
optimaal te benut. Die eerste word “kom-
plementariteit” genoem. Dit is wanneer 
een ras byvoorbeeld gene vir uitstekende 
produksie het , terwyl ’n ander ras weer 
uitstekend aanpasbaar is. Deur die twee 

rasse te kombineer, kry ’n mens aangepas-
te diere wat hoër produksie lewer. 

’n Ander benadering word direkte 
basterkrag genoem, waar ’n mens bloot 
ras A op ras B sit en die resultaat dan vir 
jou ’n positiewe verbetering in produksie 
in betrokke eienskappe gee.

Dan is daar ook maternale basterkrag. 
Die legendariese F1-koeie val in hierdie 
kategorie. Dis wanneer ’n mens ras A en 
ras B kruis en die vroulike diere wat jy hou, 
het dan baie spesifieke goeie produksie 
vir eienskappe wat van hulle uitstekende 
en aangepaste moeders maak. Die eintlike 
waarde van maternale basterkrag kom 
egter eers na vore wanneer ’n mens 
daardie F1-diere met ’n derde ras kruis wat 
’n baie goeie prestasiebydrae vir spesifieke 
produksie-eienskappe het. 

Saamgestelde rasse
Saamgestelde rasse ontstaan op grond 
van komplementariteit.

“Teoreties behou so ’n ras al die 
goeie eienskappe van die verskillende 
moederrasse. Jy gaan dus byvoorbeeld 
bespiering by een ras haal, melkproduksie-
eienskappe by ’n ander en aanpasbaarheid 
by ’n derde. Jy bly dan selekteer vir hierdie 
komplementerende eienskappe totdat 
dit stabiliseer in hierdie nuwe ras wat jy 

Deur Izak Hofmeyr
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ontwikkel het. In die praktyk 
word aanvaar dat stabilisasie 
binne sowat vier geslagte 
bereik kan word. Die mikpunt 
van so ’n saamgestelde ras 
is komplementariteit en nie 
noodwendig basterkrag nie.”

Suiwer teling
In ’n neutedop beteken suiwer 
teling dus dat ’n mens met een 
ras werk en binne daardie ras 
selekteer vir die eienskappe wat 
daardie ras van ander onders-
kei. Binne suiwer teling kan 
verskillende benaderings ge-
volg word, soos “beste by beste” 
of “korrektiewe paring”. 

“Die uitwerking van kor-
rektiewe paring is egter dat dit 
nie die genetiese samestelling 
van die populasie verander nie, 
want die diere met die afwy-
kings word nie uitgegooi nie. 
Die gene bly dus binne die po-
pulasie teenwoordig. Binne jou 
eie kudde kan jy dalk meer diere hê wat 
nie die ‘fout’ wys wat jy met korrektiewe 
paring probeer wegteel nie, maar hulle dra 
steeds die gene van die ‘fout’ omdat jy nie 
die diere wat daardie gene dra uitgeskakel 
het nie. 

“As jy regop hakke en sekelhakke by 
beeste as voorbeeld gebruik: Die teler wat 
alle regop hakke en alle sekelhakke oor 
tyd uitteel, sal op die ou end ’n populasie 
hê wat konstant gewenste hakke teel. 
Daarteenoor sal die kudde waarbinne 
korrektiewe paring gedoen is, met ander 
woorde regop hakke met sekelhakke 
gekombineer om die intermediêre 
optimum te verkry, steeds beide groepe 
gene – regop en sekelhakke – onverdun 
in sy kudde teenwoordig hê.”

Lynteling
Die definisie van inteling, verduidelik 
hy, is waar ’n mens verwante diere met 
mekaar paar, of eerder, as jy twee diere 
met mekaar paar wat meer verwant is aan 
mekaar as wat hulle verwant is aan die 
gemiddeld van die res van die populasie 
van die ras. Lynteling is ’n baie spesifieke 
vorm van inteling.

“Lynteling is wanneer jy die inteel-
koëffisiënt van die individuele diere 
in jou kudde so laag as moontlik 
probeer hou, maar terselfdertyd baie 
diere probeer verwant hou aan een 
gemeenskaplike, uitstekende voorouer. 
In so ’n program is die mikpunt om 
die verskillende diere nie met meer as 
’n verwantskap van 13% te paar nie 
aangesien dit sal lei tot nageslag met 
’n intelingskoëffisiënt van 6,5%, wat 
normaalweg as die afsnypunt beskou 
word van waar die intelingskoëffisiënt 
gevaarlik begin raak.”

Lynteling vind soms natuurlik plaas as 
vir ’n eienskap geselekteer word waarin 
’n spesifieke voorouer besonder sterk 
was en sterk erfdwang gehad het. Sonny 
Boy is so ’n voorbeeld in die Holstein-ras. 

Die feit dat hy meer as ’n miljoen 
dogters gehad het, was nie beplan 
nie, maar bloot die gevolg van top-
genetiese meriete vir die eienskappe van 
ekonomiese belang by melkbeeste.

“Wat gewoonlik met so ’n bul gebeur, 
is dat hy ’n klompie goeie seuns teel wat 
ook baie gebruik word, want onthou, 
Sonny Boy is op die beste koeie in die 

wêreld gebruik. So word sy beste seuns 
weer op die beste koeie in die wêreld 
gebruik. Die uitwerking daarvan is die 
ontstaan van ’n lyn wat op Sonny Boy 
terugslaan, selfs 20 of 30 jaar later. 
As jy nou ’n Sonny Boy-nasaat met ’n 
Sonny Boy-nasaat paar, doen jy in effek 
lynteling.”
  
Uitkruising
Die term “uitkruising” word hoofsaaklik 
gebruik in die konteks van lynteling en 
verwys daarna dat ’n mens twee lyne 
met mekaar kruis. In die Bonsmara-ras 
is byvoorbeeld oorspronklike lyne soos 
die Edelheer-lyn, die Roodebos-lyn, die 
Wesselsvlei-lyn en die Belmont Red-lyn, 
wat binne die ras ’n groter verwantskap 
aan mekaar gehad het as tussen die lyne. 
As ’n mens dan Edelheer en Roodebos 
met mekaar sou paar, sou dit uitkruising 
genoem word.

“Op die ou end is die meriete van 
enige teelprogram, ongeag of jy kruis-
teel of suiwer teling toepas, gebaseer op 
die prestasietoetsing-program wat jou 
seleksies bepaal. Prestasiemeting bly dus 
die alfa en die omega.”

Hierdie Syferfontein Bonsmarabul is ’n goeie voorbeeld van hoe eienskappe mekaar in ’n saamgestelde ras aanvul. 

SB
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Toe Nico Harris van Melmoth 
onlangs die Farmers’ Weekly 
SA Stamboek-toekenning 
as Mentorboer van die Jaar 
ontvang het, was dit namens al 

sy vennote in Vriendschap Boerdery. Hulle 
het ’n familieboerdery, en elkeen van hulle 
het volledig ingekoop in hul missie om ’n 
positiewe invloed op hul omgewing uit te 
oefen.

Vriendschap Boerdery bestaan tans uit 
ses vennote – drie broers en drie neefs. Die 
broers is Nico, Victor en Heinrich, en die 
neefs is die twee seuns van hulle oorlede 
broer André, André junior en Wilhelm, en 
dan Nico se seun, Nico. 

Die Harris-familie is nou reeds vir 
vier geslagte deel van die Melmoth-
gemeenskap, en ook diep verweef met 
die landboubedryf in die omgewing. 
Dit is egter die huidige geslag wat hul 
landboubetrokkenheid tot nuwe hoogtes 
geneem het en diep spore in die Melmoth-
gemeenskap trap.

Vriendschap Boerdery het ontstaan 
toe die plaas Vriendschap in 1994 in die 
mark gekom het. Nico, Victor en Heinrich 
kon genoeg geld bymekaar skraap vir ’n 
deposito. Intussen het die boerdery bly 

groei en kon hulle reeds drie familielede 
van die volgende geslag ook in diens 
neem.

“Ons boerdery is hoofsaaklik op suiker 
en bosbou geskoei. Verder produseer ons 
ook avokado’s. En die vierde faset van 
die boerdery is beeste, meer spesifiek 
Ngunibeeste.”

Betrokkenheid by die gemeenskap
Met die voorspoed wat die Harris-familie 
in hulle boerdery ervaar het, was daar 
altyd een groot faktor wat in berekening 
gebring moes word, en dit is dat 82% van 
die Melmoth-distrik onder grondeise is. Dit 
het tot groot onsekerheid en negatiwiteit 

in die boeregemeenskap gelei. 
Die Harris-familie het huiswerk 
begin doen oor die implikasies van 
emigrasie na Australië. Maar, sê 
Nico, hulle harte was nie daarin nie. 
Hulle het gevoel vier geslagte in die 
gebied tel vir iets. 

“Die keerpunt was toe dr 
Theo de Jager van Agri SA by ons 
boerevereniging kom praat het. Die 
punt wat hy gemaak het, was dat 
as boere in die nuwe Suid-Afrika 
wil oorleef, hulle opofferings sal 
moet maak. Daar was by ons geen 
twyfel nie dat ons hier in ons wêreld 
wil oorleef, en ons het besef dat 
ons betrokke moet raak om die 

boerderygemeenskap, wit en swart, te 
help stabiliseer. 

“Dis toe dat Vriendschap Boerdery ’n 
besluit geneem het dat ons ’n positiewe 
faktor in ons omgewing wil wees deur ons 
bure by te staan om ook hul boerderye 
in spogeenhede te ontwikkel. Die kern 
was egter dat ons ’n gesindheid van 
welwillendheid wou kweek.”

Mentorskap aan medeboere
Van daardie dag af was hul mikpunt om 
kennis en vaardighede oor te dra, en 

vandag is hulle betrokke by verskillende 
mentorskapprojekte.

“Ná ’n groot gesukkel om plase onder 
grondeise in ’n mentorskapooreenkoms te 
kry, maar met geen samewerking van die 
grondeise-afdeling van die Departement 
van Grondsake nie, het ons besluit ons 
gaan op ons eie voort. Met ’n stuk of drie 
boere in die omgewing wat wou verkoop, 
en een van ons eie plase, het ons toe ’n 
blok van 8 000ha onder die grondhervor-
mingsafdeling, eerder as die grondeise- 
afdeling, aan ’n groep van 900 begunstig-
des oorgedra gekry.”

Die besigheidsooreenkoms waarvolgens 
Vriendschap Boerdery betrokke is, staan 
op vier bene:
•	 Eerstens is daar huurooreenkomste 

waarin Vriendschap Boerdery fasette 
terughuur waarin die begunstigdes 
geen ondervinding het nie en 
waarvolgens die ooreenkoms dus ’n 
huurinkomste vir die begunstigdes 
genereer. 

•	 Tweedens word individue geïdenti-
fiseer wat in die bestuur van hierdie 
fasette opgelei word om op die ou 
end die bestuur oor te neem. 

Nico by Sindile Nene, kuddebestuurder van die 
Amafa-kudde.

Nico by Sphamandla Xulu (links), wild- en beesbestuurder 
van die Kwasanque Assosiasie, een van die mentorgroepe 
onder Nico se vleuel.



Promosie-artikel

Die vraag word gevra: Kan 
enige boer in Suid-Afrika dit 
bekostig dat hy tans, maar 
veral ook in die toekoms, 
’n beeskudde het sonder 

Afrikanerbees-genetika in sy teelprogram? 
Die antwoord is ’n onomwonde NEE.

Insiggewende navorsing
Die redes vir hierdie stelling is onweer-
legbaar nadat die volgende navorsing van 
die Landbounavorsingsraad (LNR) en data 
van SA Stamboek beskikbaar geword het:
•	 Voerkraalresultate is winsgewend 

met Afrikaners en wel oor ’n korter 
voersiklus van 90 dae, met ’n 
goedkoper rantsoen (Sernick- en LNR-
proewe).

•	 Die moederlyneienskappe-indeks 
(koei-indeks) het met navorsing 
getoon dat dit by die Afrikaner met 
18% toegeneem het, terwyl ander 
rasse slegs geringe of selfs negatiewe 
groei getoon het (LNR).

•	 Die mediumraam-grootte van die 

Afrikaner toon dat die produksie in 
kilogram per hektaar en dus rand per 
hektaar die gunstigste en beste is by 
die Afrikaner, gemeet saam met en 
vergelyk met grootraamrasse (LNR).

•	 Waar pryse van wild besig is om af te 
plat, lateraal te beweeg of selfs te daal, 
is dit ideaal dat boere weer beeste op 
hulle wildplase terugkry. Aangesien 
siektes soos snotsiekte en witoogsiekte 
ongekend is onder Afrikanerbeeste, is 
dit die ideale ras om saam met wild in 
die veld te plaas.

•	 Die jongste ontdekking deur die LNR 
dat Afrikanerbeeste nie deur die byt van 
die tsetsevlieg aangetas word nie, maak 
dit ook die ideale ras vir boere verder 
noord en in die noordelike buurstate 
van Suid-Afrika om mee te boer.

•	 Die Afrikanerbees se dik vel en 
kort rooi, glansende haarkleed, 
selfs tot in die winter, maak hierdie 
beesras weerstandig teen bosluis-
oordraagbare siektes.

•	 Die Afrikanerkoei se ingebore aggres-

sie teen roofdiere maak haar die ideale 
koei om haar kalf lewendig tot by 
speen te bring.

•	 Klimaatsverandering in Suider-
Afrika sal die grootste impak op 
herkouerspesies hê omdat hulle nie 
net aan hoër temperature en meer 
siektes blootgestel gaan word nie, 
maar die gehalte van die weiding 
mag ook laer word. Inheemse rasse 
soos die Afrikaner is dus Suid-Afrika 
se erfenis vir voedselsekuriteit.

Alles in een ras
Ons hoef nie na buitelandse genetika te gryp 
of selfs uitheemse rasse in te voer nie, want 
ons eie Afrikanerbees is alles in een ras.

Vir meer inligting, skakel die 
Afrikanerbeestelersgenootskap 

by 051 447 7405, stuur ’n epos aan 
info@afrikanerbees.com of 

afcattle@intekom.co.za. 
of besoek die webtuiste 
www.afrikanerbees.com.
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•	 Derdens is daar bestuurskontrakte 
waarin sekere begunstigdes ’n  
bepaalde faset bestuur, maar  
Vriendschap Boerdery bestuursonder-
steuning verskaf. 

•	 Vierdens is daar winsdelingskemas.  

Die winsdeling werk op ’n 20/80-verhou-
ding. Vriendschap Boerdery kry 20% van 
die wins en die begunstigdes 80%. Die 
ooreenkoms het sommer die eerste jaar al 
so goed gewerk dat die begunstigdes gesê 
het dat hulle deel van die wins gebruik 
moet word om meer wild te koop.

Die 900 begunstigdes is in vier trusts 
verdeel, en met Vriendschap Boerdery 
as vyfde entiteit is ’n assosiasie gevorm 
wat uit twee trustees van elke trust, 
twee werkers wat fisies op die plase 
werk en ’n verteenwoordiger van 
Vriendschap Boerdery bestaan. Hiermee 
saam is die betrokke tradisionele Nkosi 
op die bestuursforum gekoöpteer. Uit 
hierdie verteenwoordigers moes ’n 
hoofbestuurder gekies word, en Victor is 
toe in dié posisie verkies. 

Wen-wen situasie
Al die ooreenkomste, sê Nico, is op ’n  

wen-wen situasie gebaseer. Die Nguni’s 
dien as ’n goeie voorbeeld.

“Die gemeenskap het 30 Nguni’s as 
geskenk by Vriendschap Boerdery gekry, 
maar hulle het baie meer grond beskikbaar 
vir beeste. Die ooreenkoms is nou dat 
Vriendschap Boerdery die oorblywende 
grond by hulle huur en hulle eerder in 
verse as in geld daarvoor betaal. Soos wat 
hulle kudde vergroot, moet ons ons beeste 
onttrek totdat hulle ná ongeveer tien jaar 
genoeg beeste het om die grond ten volle 
te benut. Hulle kudde is tans 200 diere 
sterk.

“Te midde van groot kritiek het die 
staat onlangs ’n waardeerder gestuur om 
die vier plase in die projek te waardeer. 
Volgens die waardeerder was die uitslag 
van hierdie waardasie dat van al die 
grondhervormingsprojekte waarby hy 
betrokke was, hierdie die enigste projek 
nog was waarin hy die grond vir meer 
waardeer het as waarvoor die staat dit 
destyds gekoop het.”  

Vir die volgende geslag
“Toe ons vyf jaar gelede met hierdie 
mentorskapprojek begin het, was ons 
mikpunt om oor tien jaar die plase in die 

Nico en Sindile besig om beeste te tel.

Suikerriet gereed vir die meule.

geheel aan die begunstigdes oor te gee 
sodat hulle onafhanklik kan aangaan. 
Miskien was ons té optimisties, maar 
ons einddoelwit bly steeds dat ons 
kleinkinders en die kleinkinders van die 
begunstigdes, lank nadat ons huidige 
geslag nie meer daar is nie, langs mekaar 
suksesvolle kommersiële boere kan wees 
met kennis wat oor geslagte opgebou is.”  

Nou, ná vyf jaar, glo Nico dit het tyd 
geword dat van die wins wat uit die 
boerdery gegenereer word, gebruik word 
om aan kinders beurse te gee vir verdere 
opleiding.  

“Nie al die begunstigdes se kinders kan 
kom boer nie. Daarom moet ons seker 
maak ons bemagtig hulle sodat hulle ’n 
wyer invloed in die Melmoth-gemeenskap 
kan begin uitoefen deur ander 
ondernemings te stig en die plaaslike 
ekonomie te stimuleer.”

Kultuurhistoriese erfenis
Die Zuluwoord “Amafa” beteken “erfenis”, 
en die instansie Amafa KZN bewaar die 
kultuur en erfenis van die provinsie. Een 
van die doelwitte wat Amafa gestel het, 
was om die Ngunibees as kultuurhistoriese 
erfenis te bewaar. Nico bestuur al die 
afgelope 14 jaar ’n Ngunikudde vir 
Amafa, terwyl hy die afgelope vyf jaar ’n 
kuddebestuurder, Sindile Nene, oplei wat 
bestem is om binnekort die bestuur ten 
volle oor te neem.  

Hoewel hy trots is op die sukses 
wat hulle tot dusver met hulle 
mentorskapprojekte bereik het, glo 
Nico die waardevolste van alles is dat 
Vriendschap Boerdery in die gemeenskap 
van Melmoth as ’n mentor beskou word.  

Vir meer inligting, skakel Nico by 
082 773 4545.  SB



222222

Verhale van diere wat beseer 
by ’n voerkraal aankom, of 
stoetdiere wat ten duurste 
gekoop is en seerkry op pad 
na hul nuwe bestemming, 

laat jou besef die vervoer van diere is nie 
sommer ’n Mickey Muis-bedryf nie. Die 
vervoerkontrakteur moet sy storie ken en 
hy moet weet hoe om die diere te hanteer. 
Veral as die swak paaie in die land in ag 
geneem word, raak dit al hoe moeiliker om 
diere te vervoer.

Dit is ook nie die fabrikaat vragmotor 
wat die diere vervoer wat die skuld 
moet dra nie. Dit is juis ’n “vennootskap” 
tussen die sleepwavervaardiger 
en die voertuigbestuurder wat die 
verantwoordelikheid moet dra en die 
koper van die diere wat die risiko dra.

Vervoer is 'n wetenskap
Johan Serfontein van Serfontein & Seun 
in Hennenman, vervaardigers van onder 

andere vragmotorbakke en sleepwaens, 
sê die vervoer van diere het ’n wetenskap 
geword.

Hy is self ’n grootwildboer en sê met 
die vervoer van enige diere, veral van 
wild, moet ’n vragmotor en sleepvoertuig 
aan baie vereistes voldoen. Die 
Wildhervestigingsvereniging van Suid-
Afrika het ’n erekode wat sy lede moet 
erken as riglyn. Die Suid-Afrikaanse Buro 
vir Standaarde (SABS) het ’n dokument 
opgestel, naamlik SANS 10331, wat 
vereistes neerlê soos hoeveel vierkante 
meter vloerspasie vir die vervoer van 
verskillende wildspesies benodig word. 
Hierdie vereistes maak dit moontlik 
dat wilde diere veilig, met die minste 
ontwrigting en risiko asook so menslik as 
moontlik, hanteer en vervoer word. 

Rory Schulz, algemene bestuurder van 
kommersiële vragmotors by UD Trucks, 
sê sekere wette bepaal dat die vragmotor 
padwaardig moet wees en dat diere teen 

mishandeling en wrede optrede tydens 
vervoer beskerm moet word. Elke vrag, 
hetsy dit diere of voer is, moet volgens 
meriete hanteer word. Ongelukkig is daar 
nie ’n “one size fits all” metode wat gebruik 
kan word nie. Dit is die sleepwabouer 
se taak om ’n oplossing vir elke vrag te 
voorsien.

Ontwerpvereistes
Johan sê van die belangrike basiese 
vereistes is voldoende ventilasie en 
beskerming teen die natuurelemente, 
geen skerp punte in die kompartement 
wat die diere kan beseer nie, die vloer 
moet nie glad wees nie en die deure 
(verkieslik skuifdeure) moet groot genoeg 
wees om die laai en afklim van diere te 
vergemaklik. Sleepwaens agter bakkies se 
dravermoë word soms oorskat en dit word 
onwetend oorlaai, wat die remvermoë 
van die sleepvoertuig oorskry met soms 
noodlottige gevolge.

Die krat of hok waarin wild vervoer 
word, moet solied en van duursame mate-
riaal wees en traliewerk met ’n wapperende 
seil is taboe vir die vervoer van wild. 

Kyk na die klein dingetjies
“Enige wilde dier word aan erge spanning 
tydens die vang-, hantering-, aanhouding- 
en vervoerproses blootgestel. Onnodige 
spanning lei uiteindelik tot stresverwante 
siektes, wat die dier se dood kan beteken. 
Daarom is die mate van sukses in elke 
fase van die vangproses interafhanklik 
van mekaar. Minimaliseer vreemde reuke, 
geraas en beweging deur ’n blinddoek en 
oorpluisies vir wild.” 

Wat die vervoer van veral wild betref, is 
dit juis die klein dingetjies wat help om die 

Deur Koos du Pisanie
Wanneer vee op ’n dubbeldek-vragmotor vervoer word, 
moet daar genoeg spasie wees vir die diere om regop te 
staan én genoeg ruimte vir lug om vrylik te sirkuleer.

'n Gesig wat niemand wil sien nie. Vervoerkontrakteurs moet hulle storie ken, want 'n ongeluk met 'n 
veetrok kan jou duur te staan kom.    (Foto: www.billingsgazette.com)
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dier se spanning te verminder. 
“Maak seker dat die krat of wa waarmee 

die dier vervoer word, nie onnodig raas 
nie. Maak ook seker dat die sluitmega-
nisme en skuifhekke werk. Parkeer die 
vragmotor vooraf in koelte sodat dit nie 
vuurwarm is tydens die laaiproses nie. ’n 
Ligte kleur verf (wit/roomkleurig) absor-
beer ook minder hitte en help dat die wa 
koel bly,” sê hy.

Die vragmotorbestuurder moet nie 
onnodig lank stop nie. Laat die enjin luier 
vir ’n kalmerende uitwerking op die wild 
terwyl die drywer bene rek.
 
Vervoer van vee
Dieselfde beginsels geld ten opsigte van 
die vervoer van skape en beeste. Die be-
langrikste is om diere se spanningsvlakke 
so laag as moontlik te hou. Beserings as 
gevolg van swak vervoerpraktyke kan ook 
ernstige biologiese gevolge hê. Ramme 
kan steriel raak en ooie kan aborteer.

In die geval van die vervoer van vee 
moet die vragmotor so ingerig wees dat 
die diere vir die duur van die rit bereikbaar 
is vir inspeksie. Die sykante van die 
vragmotor moet ook hoog genoeg wees 
sodat die diere nie kan oorspring of afval 
nie. Die afskortings binne die wa wat diere 
van mekaar skei, mag nie laer wees as 
die dier se skouer nie. Vir die vervoer van 
skape moet die afskortings ’n minimum 
hoogte van 750mm wees en 1 800mm vir 
beeste.

Wanneer vee op ’n dubbeldek-
vragmotor vervoer word, moet daar 
genoeg spasie wees vir die diere om regop 
te staan én genoeg ruimte vir lug om vrylik 
te sirkuleer.

Wie is verantwoordelik?
Volgens Johan is dit ’n ongeskrewe reël dat 
die verkoper vir die diere se veiligheid en 
welstand moet sorg tot hulle op die ver-
voermiddel is. In die geval van wild is dit 
ook die verkoper se verantwoordelikheid 
om toe te sien dat diere mooi “wakker” is 
(ná verdowing) en volgens die veearts, 
verkoper en koper se mening sonder be-
serings opgelaai is. Hierna gaan die risiko 
oor na die koper, wat die diere na sy plaas 

vervoer of wat ook al die reëling tussen die 
partye is.

Hy sê kopers van wild moet nie 
goedsmoeds aanvaar dat die vang- en 
vervoerproses altyd glad sal verloop nie. Sy 
raad is: “Besluit vooraf aan watter risiko’s jy 
blootgestel gaan word en maak seker van 
al die feite oor moontlike wildversekering 
en oor die verantwoordelikhede van 
elke party ten opsigte van die vang- en 
vervoerproses.” 

Kry antwoorde op vrae soos:
•	 Is die diere verseker? Waarteen en tot 

wanneer is die diere verseker? 
•	 Teen watter waarde is die diere 

verseker? 
•	 Watter stappe moet geneem word 

ná die ontdekking van ’n verlies? 
Byvoorbeeld, mag ’n dier wat ’n been 
gebreek het van kant gemaak word?

•	 Wat moet met die karkas gedoen 
word?

•	 Is die premie deur die onderskrywer 
ontvang? Met ander woorde, is die 
risiko oorgedra? 

•	 ’n Goedkoper premie het dalk ’n hoër 
bybetaling.

Hy het ook bygevoeg dat die onderskry-
wers in gevalle van beserings of die dood 

van diere gewoonlik vereis dat die karkas 
koel gehou en later geïnspekteer word 
(soms deur ’n assessor) en dat genoeg 
foto’s as bewyse van die omstandighede 
ingedien word, sowel as ’n deeglike na-
doodse ondersoek tesame met ’n veearts-
verslag.

Die potensiële koper moet weet wat 
hy by wie koop en wie die risiko dra. Praat 
met jou makelaar en maak seker hoe jy jou 
risiko kan verskans.

Die vragmotorbestuurder
Die bestuurder van die vragmotor wat die-
re van een punt na ’n ander moet vervoer, 
het ook ’n reuse verantwoordelikheid.

Volgens Rory kan die vragmotorbe-
stuurder verantwoordelik gehou word 
vir beserings aan die diere, mits bewys 
gelewer kan word dat hy onverskillig of 
roekeloos opgetree het. Daarom word 
van die bestuurder verwag om die kortste 
roete na sy bestemming te neem en die 
diere binne die vasgestelde tyd af te laai. 
Hy moet ook die gedrag van die diere ken 
en in staat wees om die diere tydens die rit 
te versorg.

Vir meer inligting, skakel Johan Serfontein 
by 057 573 1140 of Rory Schulz by 

012 564 9633.

Die binnekant van 'n moderne vee-sleepwa. Beskerming, dravermoë, die grootte van die hekke, 
vervaardigingsmateriaal en die afwerking van die vloer is van die belangrike aspekte waarna gekyk 
moet word.                                                                                                  (Foto: www.feedyardfoodie.wordpress.com)
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