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Ek kuier by die eerste Bonsmara-

teler wat hierdie 

uitsonderlike 

toekenning die 

tweede maal verower.  Die rede vir my 

besoek is om vas te stel wat hy doen wat sy 

kudde so spesiaal maak, want vir hom en ook vir 

die Bonsmara-ras is hierdie ’n pluimpie.  Gerrit van Zyl 

van Hanzyl Bonsmaras vertel:

LNR Prestasietoetskudde van die Jaar 2009 en weer in 2011

“
’n Kinderdroom, passie 

en dan ’n klomp dissipline”



A R T I C L E S

“Ek glo nie ek is so spesiaal nie, maar voor ek 
praat oor wat die moontlike redes kan wees, 
kan ek net ’n paar eerbetonings uitdeel.

 Aan my hemelse Vader vir my talente. Ek is dankbaar vir Sy guns.
 Aan my gesin wat maar altyd plaas toe moes gaan vir vakansie, want 

dit was waar Pa wou wees
 Aan my mense (Willem en sy span) op die plaas wat alles laat gebeur. 

Nou kan ek probeer om vir jou se wat ek dink waar die verskil lê!!  ’n 
Kinderdroom, passie en dan ’n klomp dissipline.  Toe ek 15 jaar gelede met 
beeste wou boer in die Suid-Vrystaat, het almal se wenkbroue gelig. Toe 
ek nog stoetboer wou word, het baie ander en veral my pa my afgeraai. 
Sy hoofrede was dat dit te veel boekwerk was. Nou, hy het geleef voor  
die rekenaar, want die boekwerk met Beefpro en Genepro is ’n “breeze”.   
Hoe dit ook al sy, ek het my eerste stoetkoeie in 1996 gekoop en met 
die Hanzyl kudde begin. Dit is vandag nog elke dag NET ’n plesier vir my.

My eerste doelwit was om ’n suksesvolle vleisprodusent te wees. 
Daarom was ’n kalf elke jaar ononderhandelbaar. Ek was glad nie daarop 
ingestel om bulle te verkoop nie, ek wou net ’n vrugbare, winsgewende 
koeikudde hê.  Van die begin af het ek geweet dat diere wat nie ’n kalf 
speen nie, ’n passasier is (passasiers is net goed in ’n taxi) en ek moes 
’n manier vind om so min as moontlik van hulle te hê.  Om verse vir 2 
jaar as “onproduktief ” te dra was net te erg. Ek het 18 maande oorweeg 
maar ons winters is te straf en daarom was 12-14 maande paring die 
aangewese ding om te doen. 

Dié besluit is op ’n “raadsvergadering” geneem en ek moes dit net maak 
werk. Na 15 jaar is dit so ’n normale praktyk dat ek nie weet hoe om 

terug te gaan na 2-jaarparing toe nie.  In die eerste paar jaar 
het ek die tegniek verfyn om die jong verse suksesvol 

te paar, ’n ordentlike kalf van hulle te speen en hulle 
weer in minder as 400 dae herbeset te kry.  

Miskien moet ek net sê ek het regtig slegs 1% 
aangeplante weiding. Alles word op natuurlike 
weiding bestuur met strategiese lekaanvulling. My 

bestuursvlak is na baie deeglike konsultasie op ’n 
“raadsvergadering” vasgepen en ek het in 15 jaar slegs 
klein aanpassings daaraan gemaak.  Diere moet dit maak 

op natuurlike weiding met die nodige aanvullings. 
Elke dier wat dit die afgelope 15 jaar nie gemaak 

het nie, is uit die kudde. Sy “maak” dit deur elke 
jaar winsgewend ’n  kalf te produseer.

Bo en behalwe al die minimum standaarde wat deur Bonsmara SA daargestel 
is, moet sy ook die winsgewende selfontwikkelde maatstaf (Globale 
winsindeks) slaag as sy in die kudde wil bly.  Hierdie praktyk is die afgelope 15 
jaar sonder uitsondering deurgevoer en vandag pluk ek die vrugte van hierdie 
absolute dissipline.  In die begin, as jy ’n duur koei gekoop het, was dit baie 
hartseer om haar te slag as sy oorslaan, maar dit is gedoen. 

Vandag lyk die syfers as volg: OEK 25 mnde, TKP = 367 dae met ’n RI van 
119 oor die kudde.

Saam met hierdie streng seleksie ten opsigte van vrugbaarheid moet jy natuurlik 
ook bulle aankoop wat op hierdie streng standaarde kan verbeter.  Dit raak 
al hoe moeilker, want die koste van topbulle raak effens buite my bereik. Dan 
moet jy maar ander planne maak, soos bulle leen, KI of bulle saam koop.

Dit is vir my verbasend dat daar nog steeds bulle verkoop word waarvan 
die moeders se reproduksierekords verdag is.  Vrugbaarheid (en ‘stocking 
rate’) is die 2 aspekte wat vleisbeesboerdery winsgewend maak. So, wees 
ongenaakbaar teenoor onvrugbaarheid en sit genoeg druk op jou koeifabriek 
dat 10% dit elke jaar nie maak nie. So moet jy die druk verhoog namate jou 
genetiese basis verbeter totdat jy naderhand net met die room sit. Koop en 
gebruik bulle wat hierdie aspekte verder kan uitbou en verbeter.

Kom ek sluit af met ’n paar lewensoortuigings:
 Hê waardering vir dit wat aan jou toevertrou is en wees die beste 

rentmeester wat jy kan wees.
 Hê ’n onblusbare passie vir jou ras en jou bedryf.
 Leer by ander mense soveel as jy kan deur te lees, te gesels en te klankbord.
 Omring jou met mense wat positief oor teling dink, en iets daaraan wil 

doen. Vermy die negatiewe.
 Moenie ophou filosofeer oor teling nie. 
 Soek eerder redes om diere uit te skot as verskonings om diere te hou.
 Waag nuwe dinge en praktyke. Daag altyd die status quo uit.
 Maak eers ’n bydrae, dan geld.  Stoetteling is ’n saak saak
 Help dié wat na jou kom. Moenie bang wees om jou kennis te deel nie.
 Meet, meet, meet.

Toe ek wegry, voel ek sommer lus vir die lewe.  Dit is hierdie passie wat 
mense bo laat uitkom. Ek kan amper verstaan hoekom sy kudde nou al twee 
keer bekroon is as die LNR prestasie toetskudde van die jaar. Genetika wat 
sekerlik oral ’n verskil sal maak. Wat ’n avontuur en belewenis!!!! 

Geluk, Gerrit, met jou Hanzyl Bonsmara-kudde 
wat die ras se naam hoog hou!


