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Oom Flip kyk terug….

2016 was ‘n vooruitstrewende jaar vir die Braford beesras.  Die 
Nasionale Veiling was ‘n groot sukses, die reëlings was puik, die 

inligtingsaanbiedinge baie interessant en daar was baie belangstellendes
asook leerlinge van Morgenson skool.  Goeie pryse is behaal op die 

veiling, die diere was mooi afgerond en het baie mooi vertoon.
Die ander veilings deur die jaar het goeie blootstelling aan die ras

gegee.
Ons genepoel van die Brafords is sterk, die keurders het ‘n groot taak
maar hulle is baie konsekwent in die seleksie van die regte eienskappe.  
Ons moet veral onthou dat seleksie vir melk in die vroulike diere van 

groot belang is.
Die positiewe uitkyk van die telers is verblydend.  Die Braford bly ‘n 

mooi bees en elke jaar se kalwers nog mooier.
Ek is positief oor die mooi reëns sovêr en dat die nuwe seisoen tot seën

van ons boere sal wees.
Ons telersgenootskap het ‘n baie aangename toer beleef na Lady Grey 
in die Oos Kaap.  Dit is ‘n interessante wêreld en vir baie van ons
was dit die eerste keer daar.  Dit is goeie skaapwêreld alhoewel daar
nou ook baie bees loop.  Ons het heerlik saam gekuier as genootskap, 
kennis uitgeruil, ander insigte beleef wat baie opbouend was.  Ons

dank aan Van Aartd Greyling en sy gesin vir die aangename tyd en
gasvryheid tussen hulle. Terloops sy seun gaan die sesde geslag wees 
wat daar boer.  Lady Grey is ‘n pragtige dorpie met die allerliefste
hotel en gawe mense, dit is ‘n bedrywige dorp en die passie spele word 

daar gehou waarby hulle die hele gemeenskap betrek.
Altyd lekker om tyd te spandeer saam met ons Braford kollegas….

Oom Flip en tannie Marie



As ek die woord Braford hoor, sien ek in my gedagtes ’n klomp donker rooi

diere met witkoppe. Dit maak die diere eenvormig en gee dadelik ’n eie

identiteit.

Die jaar was goed vir die ras. Lede- en dieregetalle het konstant gebly en baie

min Genootskappe kan dit sê. Die Nasionale veiling asook al die produksie

veilings was baie suksesvol. Die sukses van die Ermelo of Oos-Transvaal

bulveiling was die beloning vir harde werk en uitstaande aanbod. Ek wonder

wat die rede is dat nie meer telers hul bulle daarheen vat nie. Ek dink dit is ’n

goeie mark wat nie laat glip kan word nie. Op die stadium lyk dit of dit baie

goed gaan in die Ooste & Natal. Is die tyd nie dalk reg om die Weste ook te

toets nie?

Op al die veilings het ons oor en oor gesien dat kwaliteit self verkoop. Kom

ons gebruik die droogte om strenger te selekteer en die kwaliteit te verbeter.

Dankie vir die voorreg om met die Braford geassosieer te word, maar veral

dankie vir baie goeie vriende.

Genoeg reën, voorspoed en seën vir volgende jaar.

Groete,

Flaf

Vanaf die Kantoor

• Dit is weer tyd om speengewigte saam met die moeders se 
gewigte te neem.

• Ons benodig nog baie aanmeldings van kalwers vir 2016. 
Vermy laat geboortefooie deur geboortes binne 6 maande
na kalwing aan te meld. 

• Stuur asseblief jul data in sodat die diere se rekords en syfers
meer akkuraat is.  

• Vir navrae, kontak vir Marguerite by 0795038100.



Enkele Goue Reëls vir Sukses in Boerdery

Seker die enkel belangrikste eienskap om as n suksesvolle boer geklassifiseer te word is liefde
vir die saak. Hieronder word verstaan jou liefde vir die natuur en vir dit wat jy doen. Anders
gestel, jou liefde vir die Skepper en Sy Skepping. Al sou jy oor „alles“ beskik maar jy het nie
die nodige passie en liefde vir wat jy doen, gaan jy nie suksesvol wees nie.

Naas passie en liefde vir die saak is finansiële bestuur die belangrikste. Jy kan oor hoeveel
grade beskik maar as jy nie waak teen die sindroom van „te vinnig te gou te groot“ nie is die
kanse goed dat jy dit heelwaarskynlik nie gaan maak nie. Daar is niks verkeerd met die
aangaan van skuld nie solank dit hanteerbaar is. ŉ Eenvoudige tegniek is om ŉ balansstaat
van jou bates en laste op te stel [teen realistiese markwaardes] en jou skuld as persentasie
van jou bates te bepaal. Ongelukkig is daar nie ŉ duimreël nie. Hoe meer ekstensief jy boer
[dus swakker kontantvloei] hoe laer die skuldvlak of persentasie [sê 10% - 15%]. Die
persentasie kan natuurlik aansienlik hoër wees namate jou kontantvloei verbeter bv deur
meer intensief te boer [so ook besighede]. Van kardinale belang egter is om die berekenings
minstens twee keer per jaar te doen – altyd teen realistiese markwaardes, nie wat jy hoop dit
moet wees nie. As die persentasie of verhouding styg flikker die rooi ligte en moet jy betyds
iets daaraan doen. As die persentasie daal wen jy. Dit gaan alles oor kontantvloei en
hanteerbare skuld.

Daar is min twyfel dat daar ŉ sterk korrelasie bestaan tussen insig of kennis wat ŉ boer het
van sy bedryf en sukses. Inligting was nog nooit so maklik bekombaar soos vandag nie –
geen wonder dat „Google“ nou ŉ werkwoord geword het. Leer by jou mede boere – veral
die wat suksesvol is. Aanvaar dat sekere mense meer van ŉ bepaalde onderwerp weet as jy
en moenie bang wees om te vra nie. Onthou, daar is niemand so dom soos die persoon wat
nie vra nie. Die kuns egter is om te weet wie om te glo en wie nie. Wenk - as jy oor iets
twyfel doen dit eers op klein skaal en oortuig jouself. Daar is niks beter as om jou eie
navorsing te doen nie. Sodoende bepaal jy wat die beste vir jou is en wat op jou plaas werk.
So bv het elke voerkraal of mega boer vandag hul eie navorsings afdelings en doen hulle
deurentyd hul eie navorsing.

Ken jou bekwaamhede en werk aan jou tekortkominge. Maar weet en aanvaar dat jy ook,
net soos almal, foute gaan maak en verkeerde besluite gaan neem. Dit is slegs diegene wat
nooit iets probeer of iets doen nie, wat min foute maak. So gepraat van verkeerd wees,
moet nooit die lewe te ernstig opneem nie en maak altyd plek vir ŉ bietjie humor.

So staan twee mediese studente in hul finale jaar en kyk na ŉ ou omie wat aangestap kom.
Hy loop effe krom, met sulke skuifelpassies. Sê die een student: „Die oom het ernstige
rumatiek“ waarop die ander student antwoord „Nee man – kan jy nie sien hy ly aan
ruggraatverkromming nie?“ Hulle besluit om die oom self te gaan vra en aan hom te
verduidelik wie hulle is en wat hul diagnose is. Die ou oom het mooi na hulle geluister en toe
antwoord hy: „Ou seun, jy is verkeerd en jou vriend is ook verkeerd. En ek, ek was ook
verkeerd, want ek het gedink dit was n windjie“.



Veilingsuitslae

BRAFORDS @ BESTERS BUL-VEILING

Die jaarlikse Bulveiling is op 30 Augustus 2016 by die Besters 

Veilingskrale in die Ladysmith distrik van Kwa Zulu Natal aangebied, 

waartydens Nooitgedacht Brafords, Z4T Brafords en RHK Brafords 

gesamentlik 26 bulle aangebied het. Die afslaer was mnr Johan von 

Wielligh van Vleissentraal in Ladysmith. Al die bulle is verkoop teen ‘n 

gemiddelde prys van R26000. 

Die hoogste prys onder die bulle was dié van Nooitgedacht Brafords:  Lot 

6 NT13038 wat vir R 75 000 aan RHK Brafords Partnership van die Dalton 

distrik verkoop is. Graag wil ons ook net vir Vleissentraal bedank wat 

weereens vir ons ‘n baie suksesvolle dag aangebied het, asook ons borge

nl. Voermol, Pannar, Afgri Ladysmith en Farmsave.

Graag nooi ons julle uit na ons volgende veiling wat op die 29 ste

Augustus 2017 gehou sal word. Ons hoop om julle daar te sien.

Die De Jager Familie



Beef Power bul veiling gehou op 6 Oktober 2016.

Veiling is saam met ‘n inligtingsdag gehou en deur sowat

80 mense bygewoon.

Die volgende persone het as sprekers opgetree: Gerrit van 

Zyl,  Charlotte Schuite en dr. Japie v/d Westhuizen.

Hoogste prys vir ‘n bul is @ R 31 000 verkoop aan Chris en

Annemarie Mans. 

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om almal te

bedank vir hul bywoning en veral die kopers vir hul

ondersteuning.

Ons volgende veiling vind plaas op 5 Oktober 2017 op die 

plaas Arrarat, Dordrecht, Oos Kaap

Vriendelike groete,

Van Aardt en Adel Greyling

Veilingsuitslae





Finansies – so gesond soos ons Ras

Danksy ons lede se getroue betaling van hul gelde, streng finansiële bestuur
van die Raad en `n lekker wins van die Wêreld Kongres is ons finansies in `n
gesonde toestand.

Net `n paar feite vir julle:

• Gelde is die laaste 3 jaar konstant gehou terwyl ander rasse se geld
gereeld styg.

• Ons het reserwes opgebou wat omtrent 2 jaar se normale uitgawes kan
dek.

• Dit gee die geleentheid vir spesiale bemarkings projekte soos die
Morgenson Skool / Veeplaas Braford Projek was ons ongeveer R150 000
kos.
(Let wel ons kry aansienlik meer advertensies by Veeplaas oor die
volgende paar jaar as bogenoemde koste)

Dankie vir julle almal se bydrae tot ons gesonde finansies!

Jaco Storm

Kennisgewing

Neem a.s.b. kennis dat die Algemene

Jaarvergadering van die Braford Genootskap

gehou sal word op Woensdag 24 Mei 2017 en

die Nasionale veiling op Donderdag 25 Mei 

2017 te Bull Ring kompleks buite Ermelo.
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Lekker nuus

Ooievaar

Stefan en Xaneke Boshoff se klein

Braford Bulletjie Willem Hendrik 

Boshoff (Wihan) is gebore 13 April 

2016 in Pretoria. Stephan is te bly

dat hy nou 'n ekstra trekker 

drywer het. Wihan was net 'n 

week oud toe hy al saam sy pa 

stroop. Hy word gedwing om elke

dag beeste saam sy ma te tel

omdat pa moet plant. 


