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Voorwoord
2013 het met soveel momentum begin dat ’n mens
wonder waar dit gaan eindig!!
2012 was vir baie mense ’n moeilike jaar...... van ons lede
het geliefdes in 2012 verloor, baie ander het ’n baie
moeilike landboujaar beleef, maar nou is dit agter ons en
2013 lê uitgestrek voor elkeen van ons. Daar gaan
verseker nuwe en ou uitdagings wees om te oorkom. In
die landbousektor alleen het ons klaar groot
dinge beleef....soos die nuwe minimum loon vir
plaasarbeiders en die droogte wat in die
grootste deel van die land heers.
Wys my egter ’n boer wat sommer net gaan
lê......ons is bekend vir ons deursettingsvermoë
of is dit dalk hardkoppigheid? Maak nie saak hoe
jy dit sien nie, ’n plan sal ons altyd maak, of dit
nou behels dat jy jou hele bestuur van jou plaas
moet aanpas of dat jy moet meganiseer, planne
is daar altyd. Solank ons planne nie opraak nie, sal
daar altyd hoop vir die Suid Afrikaanse landboubedryf wees.
Met die Braunvieh gaan dit goed en groot besluite rakende
die keuring van ons diere is gemaak, besluite wat ek en die
raad voel die Braunvieh na hoër hoogtes gaan lei.
Soos baie van ons agter gekom het, is die finansiële
bestuur van die Braunvieh vas gevat om ons boeke en
somme te laat klop. Ek weet daar is lede wat ongelukkig
was oor die briewe wat hulle van tyd tot ontvang het, maar
dis belangrike stappe wat die genootskap moes neem om
die nuwe finansiële stelsel te implementeer. Ons deur
staan egter ALTYD oop indien u ’n probleem het met die
betaling van rekeninge. Ons weet vleispryse is laag en
die bedryf is aan die stil kant as gevolg van die min reën,
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Die Nasionale Kalfkampioen Bul was Eduan
Legend 75 van Gawie Naude.

dus skakel asseblief met die kantoor of met my en ons
maak reëlings oor die afbetaal van rekeninge. Die raad
het egter ’n verpligting teenoor die ras asook die lede van
die Braunviehgenootskap en daarvoor het ons geld nodig.
U as lede het die volle reg om te weet hoe ons julle geld
aanwend. Dit is egter vir my ’n groot voorreg om te sê
dat ons die jaar met ’n wins afsluit.
Hierdie nuusbrief is propvol nuwe en belangrike
dinge. Die raad het belangrike besluite geneem
en julle moet asseblief seker maak julle verstaan
als. Ons Nasionale veiling gaan die jaar weer
afskop en ons is baie opgewonde oor dit. Om dit
suksesvol aan te bied het ons elke lid se
samewerking nodig en ek vra mooi dat julle diere
sal beskikbaar stel om op die veiling aan te bied.
Ek wil net die raadslede bedank vir julle harde
werk en ondersteuning. U, as lede moet weet dat
ons, ons bes doen om die ras te bevorder, maar
soos julle weet vat promosies en advertensies baie geld,
daarom kan ons nie in elke boek op die rak wees nie.Ons
wil ’n beroep op ons lede doen om gereeld vir ons
“stories” van wat op die plaas gebeur of foto’s te stuur
sodat ons dit in ons nuusbriewe en artikels kan gebruik.
Ek vertrou dat elkeen van ons ’n voorspoedige 2013 gaan
beleef....met baie reën en goeie vleispryse en natuurlik
groot sukses met ons beeste! Onthou asseblief dat julle
baie welkom is om my te skakel oor enige probleme, of
met raad of om sommer net lekker te gesels. Geen
probleem is te groot om op te los nie, so skakel my gerus.
Groete
Christopher Havenga

Vryburg Skou
Skou: 18 April om 8h00
Jaarvergadering: 18h00
Jaareindfunksie: 20h00
Skouveiling: 19 April om 11h00

Geagte Bruinveetelers: Vriende
Hierdie skrywe rig ek aan u in opdrag van die “Bruinvee Raad”.
U het seker twee snaakse woorde opgemerk in my inleiding. Bruinvee of Braunvee. Dit word doodgewoon as “vee” uitgespreek. Al die snaakse benamings is vir my fataal.
Die tweede: ek spreek u aan as “Vriende”. Ons as medetelers is mos of behoort vriende te wees.
Omdat ons dieselfde bedryf beoefen, dieselfde stokperdjie bedryf en dieselfde liefde koester, die
Bruinvee waarmee ons boer.
Op verskeie geleenthede het dit egter onder my aandag gekom dat daar telers is wat medetelers en
hul diere afkraak, en moet nie hier en daar koop nie. Daarmee gaan dit soos met ’n stadig lekkende
wiel. Pomp hom kort-kort dat hy kan aanhou uitlek totdat almal dit weet.
As ons onder mekaar twis en skinder en mekaar uit die bedryf wil druk kan ons geen vordering verwag
nie. Die beeste waarvoor ons lief is kan ook niks daaraan doen nie. Die Spreekwoord sê, “As jy een
jaag staan jy ook nie stil nie” die afgrond af.
Die “Bruinvee” ras word oor ons hele land aangetref en suksesvol mee geboer, daarom moet daar ’n
groot verskeidenheid in die ras voorkom, anders sal sukses nie moontlik gewees het nie.
In my 57 jaar het die ras my nog nooit teleurgestel nie, ek hoop die volgende 57 jaar kan ek nog met
hulle boer. Ek het egter al baie my kop in skaamte laat sak oor wat telers sê en doen met die ras. Ek
dink ons weet heeltemal te min van die ras waarmee ons boer, sy wonderlike moontlikhede. “Is ons
nimmer vertel”
Die genepoel van die ras word deur ander rasse bewonder en beny. In Switserland is daar meer as
140 verskillende bloedlyne. “Meer daaroor ’n volgende keer”.
Ek kan nie verstaan waarom ons vir mekaar moet “knor” nie. Die speelveld vir elke teler en sy diere
met sy omstandighede is hemelsgroot. Teel jou bees, leef daar en ander telers sal by jou kom koop.
Sorg dat jou koei kudde reg is, goeie bulle kom vanself daaruit.
Ek kan u een versekering gee: As dit met die ras goed gaan sal jy nie agter bly nie. Die ras sal jou
saamneem na sukses en voorspoed, ongeag waar jy in die bedryf staan. Onthou stoet teling is ’n
span sport. Man en Vrou + kinders, dan medetelers, daarna die Raad wat moet Pa staan vir almal se
“geite” en die Genootskap, wat ’n onbaatsugtige diens moet lewer aan nuwe toetreders.
Ry rond, kyk na alle telers se diere, luister mooi na alles wat jy hoor, dit is jou voorreg. Pasop vir mooi
stories, moenie oorhaastige besluite neem nie. Gaan terug huis toe en sorteer al die inligting uit. Jy
het dit verniet gekry, gebruik jou tyd. Beginners besluit te oorhaastig, dan brand hulle vingers, dan is
dit almal se skuld, behalwe die regte man.
As jy teleurgesteld is met ’n dier gaan kla by die verkoper, gaan wys vir hom. ’n Ander teler en die
Raad kan jou nie help nie. Ons kla mos graag by die verkeerde plek. Verkoop jou goeie bul goedkoop,
maar gaan koop ’n swak bul in stede.
Kom ons raak Vriende in die Nuwe Jaar en werk saam vir die Ras waarvoor ons lief is, leer van
mekaar. Onthou geld kan nie stoet teel nie, maar Liefde kan.
Piet en Anna de Villiers
Baie dankie vir u ondersteuning die afgelope jaar en vir al die jare in die bedryf.

Nasionale
Braunviehveiling
Die Braunvieh se eerste Nasionale veiling
in jare sal op 24 Oktober 2013 by die GWK
veilingskrale in Kimberley plaasvind. Ons
wil graag AL ons lede betrokke hê....hetsy
met diere wat u wil aanbied, of om vir u
’n top dier te kom koop of om die ras te
kom ondersteun met u teenwoordigheid.

Geagte Braunvieh SA Lid
Na amper twee dekades is die Braunvieh SA Genootskap weer
gereed om Nasionale Veiling te hou op 24 Oktober 2013 te die
GWK Kompleks, Kimberley.
Ten minste 25 stoet bulle en 25 stoet vroulike diere sal
aangebied word. Kommersiële Braunvieh vroulike diere,
Braunvieh kruisras-vroulike diere sal aangebied word en
gasverkopers sal ook genooi word om diere aan te bied.
Begin u top kwaliteit diere voorberei.
Net bulle wat gebrand is, sal as stoetbulle by die Nasionale
Veiling verkoop word.
Siende dit die eerste Nasionale Veiling in baie jare is, het die
Braunvieh SA Raad besluit dat ten minste twee jaar oue bulle
hierdie jaar aanvaar sal word (in die toekoms sal dit na drie
jaar oue bulle verskuif).
Laat weet asb die Kantoor as u belang stel om diere aan
te bied.
Ons sien uit om u daar te sien!
Braunvieh groete
Dear Braunvieh SA
Member After almost two decades the Braunvieh SA
Society will have a National Sale on 24 October 2013 at
the GWK Complex, Kimberley.
At least 25 stud bulls and 25 stud female animals will
be on sale. Commercial Braunvieh female animals,
Braunvieh cross breed female animals will be on
sale and quest sellers will be invited.

Slegs gebrande bulle (7 tot 9 punt) sal
op die veiling aangebied word en hulle
sal baie streng gekeur wees. Dus gaan
die kwaliteit uitstaande wees!
Verder wil ek ’n beroep op medetelers
doen om mekaar te ondersteun op die
veiling. Dis belangrik dat telers diere
onder mekaar koop. Skryf ’n ekstra vers
of so in wat u uitsluitlik inskryf om die
geld te gebruik om ’n ander vers op die
veiling te koop. Dis ’n goeie manier om
die mark te stimuleer en dis elkeen van
ons lede se verantwoordelikheid om
sodoende die ras te bemark.
U is ook welkom om top kwaliteit kruisras
koeie of verse wat deur ’n keurder goedgekeur is aan te bied op die veiling. Ons
almal weet dat dit ’n goeie manier is om aan
mede boere die impak van ’n Braunviehbul in
sy kudde te wys.

Ons wag op julle dringende terugvoer aangaande dit. Onthou, dat die eerste veiling in
baie jare is, maar ook die eerste een van baie
gaan wees. Ons vertrou dat die Braunvieh
Nasionale veiling ’n belangrike datum gaan word
op al ons telers en mede boere se kalenders!

It is now time to start to prepare your top quality
animals for this sale.
Only bulls that are branded will be allowed to be
sold as stud bulls at the National Sale.
Seeing it is the first National Sale in many
years, the Braunvieh SA Council decided that
at least two year old bulls will be allowed (in
future it will be at least three year old
bulls).
Please kindly let the Braunvieh Office
know if you are interested to present
animals at the Sale.
We are looking forward to seeing
you there!
Braunvieh regards

Webblad
Op die webblad is daar ’n opsie om julle diere te kan
adverteer wat julle te koop wil aanbied. Die koste is ’n
skrale R100 vir 6 weke. Julle is welkom om ’n foto van
die dier of diere te plaas. Maak dus gebruik van hierdie
diens wat ons aan ons lede lewer. Gaan kyk gerus,
aangesien daar KI bulle se saad ook beskikbaar is op die
blad. Indien u belangstel om ’n bul se saad te bemark
en hy ’n goedgekeurde, gebrande bul is en wat verkieslik
al nageslag het, is u welkom om hom aan die raad voor
te lê.

Die volgende besluite is deur die raad en die keurders geneem op
’n
keuringsvergadering op 14 Februarie 2013:
• Alle Braunviehbulle sal gepunt word van 1 tot 9
• Slegs bulle wat van 7 tot 9 gepunt word, sal gekeur en gebrand
word.
• Bulle wat 5 tot 6 punt sal wel gekeur
word, maar nie gebrand word nie.
• Bulle wat 1 tot 4 punt sal afgekeur
word en geskrap word van die stelsel.
• Slegs bulle wat gebrand is (7 tot 9 punt) sal op veilings
onder die beskerming van die genootskap te koop
aangebied kan word.
Hierdie belangrike besluit sal maak dat die bulle wat in die
mark ingaan se kwaliteit drasties verbeter en ons moet poog
daarna om kopers in te lig oor dit.

Beoordelaarskursus

Die bul, CDH110015{ Hecklu} van
Christopher Havenga sal die ras by die
spog geleentheid verteenwoordig. Die beoordeling vind plaas op 30 April om 15hoo
die middag. Ons hoop om baie van ons
lede daar te sien om ons ras te ondersteun.

Die raad het besluit dat die beoordelaarskursusse eers
bietjie gaan oorstaan. Daar is in die verlede heelwat
junior beoordelaars opgelei by sulke kursusse, maar
hulle kry nooit die geleentheid om te beoordeel nie. Die
raad het dus besluit om in die gevolg junior beoordelaars
op skoue aan te wend sodat hulle sodoende blootstelling
kan kry, verder gaan hulle saam met senior keurder
begin keur op plase sodat hulle ook blootstelling in die
veld kan kry. Dis belangrik dat ons jong en nuwe bloed
in die genootskap inkry om te keer dat ons stagneer.
Ons beoog om liewers keuringskursusse aan te bied om
sodoende ons keurders en lede meer te bekwaam.

Nampo:
Wessel De Villiers se diere gaan gedurende
Nampo 2013 vertoon word.
Baie dankie aan Wessel wat bereid is om sy
diere op Nampo ten toon te stel. Ons weet
dis ’n groot werk en ons waardeer jou
opoffering.
Hans Bester gaan ook kruisras Bonsmara
kalwers uitstal. Die kalwers gaan afgerond
wees en behoort so 350kg te weeg. Voermol
borg die afronding van die kalwers. Baie
dankie, Voermol vir julle bydrae. Die lede van
die Braunvieh genootskap waardeer dit baie.
Baie sterkte aan Wessel en Hans.....ons weet
ons gaan trots wees op dit wat jul daar gaan
doen.

Besoek jou naaste tak of skakel jou Verhoudingsbestuurder.
Jy kan ook ’n e-pos stuur aan agric@fnb.co.za of besoek www.fnb.co.za/agric
Bepalings en voorwaardes geld.

By FNB glo ons dat ’n Verhoudingsbestuurder nie in ’n kantoor hoort nie,
maar iemand is wat sy moue oprol. Juis daarom word ons so hoog geag
deur ons land se boere. Dis mos nou hulp wat saak maak.

Ons Verhoudingsbestuurders is hul sout werd.
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