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      ANGUS BOODSKAP VAN DIE VOORSITTER  |  BASIE BEZUIDENHOUT

’n Goeie jaar lê vir 
die Angus voor

D
it is ’n plesier om ’n 
paar gedagtes oor 
te dra. Baie dankie 
aan al ons medete-
lers vir jul vertroue 

en ondersteuning die afgelope 
jaar. Baie dankie aan die uit-
tredende lede vir jul ondersteu-
ning en insette. 

Met dank aan ons Skepper 
het ons as boere, en veral An-
gus-boere, sekerlik een van die 
beste jare die afgelope dekade 
of meer ervaar. Ons is dankbaar 
vir die goeie reën en vertrou 
dat daar spoedige verligting sal 
kom in daardie gebiede waar 
dit steeds baie droog is. Dankie 
ook namens boere in nood wat 
hulp van medeboere ontvang het 
– kom ons doen so voort! 

STEEDS GOEIE GEHALTE
Die afgelope 23 maande was 
moeiliker as wat ons verwag het. 
Die boeregemeenskap het egter 
toegewyd gebly en speenkalf- 
pryse is steeds goed. Ons is be-
voorreg met die groot vraag na 

Angus-beeste, veral na vroulike 
diere. Baie geluk aan al die telers 
met die goeie gehalte van diere 
wat op die mark was en die goeie 
pryse wat hulle vir hierdie diere 
behaal het. 

Poenskopdiere het belangri-
ker as ooit tevore geword van-
weë kwessies met kalftyd. Dit 
is net een van die vele voordele 
van die Angus-ras. Dit bly die 
verantwoordelikheid van stoet-
telers om doeltreffende bulle vir 
die kommersiële mark te teel. 

Dit lei onvermydelik daartoe dat 
boere en voerkrale beter geld 
verdien en na ons toe terugkom 
om weer bulle te koop – dit is 
die siklus wat ons verwelkom. 

Met die Angus Beef Com-
pany as deel van die genoot-
skap, daag die raad sy telers 
uit om betrokke te raak en die 
kommersiële boere te oortuig 
om hul speenkalwers deur die 
Angus-program te bemark. Dit 
is voordelig vir hulle én vir ons. 

Dankie vir die werk wat die 
Angus Beef-verteenwoordigers 
mnr. RC Malherbe, me. Issie 
Liebenberg, mnr. Danie Dames, 
me. Celeste van der Merwe en 
sommige van ons telers doen.

WAT LÊ VOOR?
Ons sien uit na 2022 se nasio-
nale skou in Bloemfontein op  
3-4 Augustus. Dit is mos asof 
ons iets misgeloop het as gevolg 
van covid-19. Baie sterkte aan 
die skoukomitee wat reeds met 
reëlings begin het. Ons versoek 
ons lede om hulle te ondersteun 
deur te help met die verkryging 
van borge en dan om die skou 
te ondersteun. 

Ons wil ook elke kommer- 
siële teler uitnooi om deel te 
word van ons nasionale skou 
en die twee dae saam met ons 
te kom geniet. 

Baie dankie aan die raad en 
ons personeel vir hul ondersteu-
ning. Ons wens u en u families 
’n voorspoedige jaar toe en sien 
uit na die geleenthede van 2022. 
Ons het ’n plan – kom ons maak 
dit groot! 

Mnr. Basie Bezuidenhout is 
voorsitter van die Angus-beeste-
lersgenootskap van Suid-Afrika.

Ná die afgelope paar moeilike jare wat die bedryf beleef het, 
is die Angus-beestelersgenootskap dankbaar vir sy lede se 

ondersteuning en sien uit na wat die toekoms inhou.

Mnr. Basie Bezuidenhout   
FOTO’S: VERSKAF

Die gehalte van Angus-beeste op veilings is ná al die jare nog hoog-
staande en die pryse wat vir die diere behaal word, bewys dit telkens.
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LBW      ANGUS  TOEKOMS

B
edrywe oor die wêreld heen doen 
navorsing oor hoe om alles kos-
tedoeltreffender te doen weens 
die huidige moeilike ekonomie-
se toestande wat die wêreld tans 

beleef. Suid-Afrika is geen uitsondering nie. 
Wanneer dit by beesboerdery reg oor die 

wêreld kom, is daar baie aspekte wat in ag 
geneem moet word. 

Beesboerdery kan hoofsaaklik in twee 
sektore opgedeel word, naamlik ’n koei-kalf-
boerdery waar ’n boer se hoofdoel is om diere 
van goeie gehalte vir die bedryf te teel, maar 
ook om vervangingsverse vir homself terug 
te hou. Die tweede is ’n boerdery waar die 
boer se doel hoofsaaklik is om speenkalwers 
vir voerkrale te teel. 

VLEISBEESTE
Op grond hiervan kan ’n mens sê dat vleis-
beeste hoofsaaklik in twee groepe opgedeel 
kan word: moederrasse en terminale rasse. 
Moederrasse word geken aan hul uitsteken-

Angus wys die pad 
vorentoe in 2022

de moedereienskappe. Terminale rasse word 
geken aan hul vermoë om te groei en meer 
en beter vleis te produseer. 

Dit is hier waar die Angus-beesras kop en 
skouers bo ander beesrasse uitstaan. 

Angus Suid-Afrika en Angus-telersgenoot-
skappe wêreldwyd doen al baie jare lank 
navorsing en selekteer spesifiek om beeste 

Kyk mooi na jou bulle se gesondheid en 
bestuur hul omgewing vir optimale resultate 
in die dektyd.

VERGELYKING VAN VERSKILLENDE SUID-AFRIKAANSE VLEISBEESTIPES 
WAT AAN LOGIX BEEF DEELNEEM

Vleisbeestipe
Geboorte-

gewig 
(kg)

Speen-
gewig (kg)

12- 
maande-

gewig (kg)

18- 
maande -

gewig (kg)

Skrotum-
omtrek 
(mm)

Ouderdom 
met 

eerste kalf 
(maande)

Tussenkalf-
periode 
(dae)

Angus SA 34 236 301 391 351 31 402
Alle vleis-
beestipes 35 218 267 350 345 32 410

Sanga-tipes 32 187 220 304 330 33 407
Bos taurus- 
tipes 37 220 302 386 348 33 413

Bos indicus- 
tipes 29 185 209 289 332 34 450

Sintetiese 
tipes 35 223 273 356 346 31 403

Benewens die gewone voordele wat ’n goed  
aangepaste vleisbeesras vir ’n boer inhou,  

is die Angus ook ’n baie ekonomiese ras en behaal  
die diere goeie pryse op veilings en by voerkrale.

Die genetiese vooruitgang wat telers kan 
bereik, word weerspieël in die bulle wat hulle 
aan die kommersiële bedryf verkoop.
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Kommersiële boere sien al hoe meer die waarde daarin om Angus-
beeste as grondslag vir hul kudde te gebruik. FOTO’S: VERSKAF

Die Angus-bees voldoen aan ál die goeie eienskappe van ’n goeie 
vleisbees, maar boaan die lys is die feit dat dit ’n baie ekonomiese bees 
vir kommersiële boere is.

Vervaardiging van veetralies, skietrak en bankies  & verskaffing van seiltjies

Veilig   Gemaklik   Beskermend   Gerieflik
Moenie jou bakkie kaalbak laat rondry nie!

MacKenziestraat 22
Ou Ooseinde, Bloemfontein

Louis (051) 448 4842
www.rhinotralies .co.za

Maak seker jy’t ‘n rasegte Rhino Tralie                       S 29 07’27” , E 26 14’06”

te teel wat aan ál hierdie vereistes 
voldoen. Met die grootste gene-
poel ter wêreld is die Angus vir 
seker die ras vir elke boer. 

Die vleis-, poenskop- en uit-
stekende moedereienskappe is 
oor baie jare vasgeteel, en daar is 
niks wat sy stempel op ’n kudde 
kan afdruk soos ’n Angus-bul nie. 

UITSTEKENDE 
MOEDERLYNE
Die ras is bekend as een van die 
vrugbaarste rasse ter wêreld. 

Soos gesien kan word in  
die  TABEL  is vroulike Angus-die-
re vroegryp met ’n uitsteken-
de tussenkalfperiode (TKP). 
Angus-verse kan maklik op 

24 maande oud kalf. Tesame 
met die langlewendheid van 
 Angusse beteken dit dat jy meer 
kalwers van ’n Angus-moeder 
in haar leeftyd kan kry. 

Geboortegemak is een van 
die eerste eienskappe wat ge-
noem word wanneer daar met 
enige kommersiële boer oor 

Angusse gepraat word. Dit is 
uiters belangrik in enige boer-
dery. Hoë melkproduksie is ’n 
kenmerk van Angus-koeie wat 
noodsaaklik is vir goeie groei 
van kalwers. Hierdie ekonomies 
belangrike eienskappe van die 
Angus-moederlyn maak dit die 
ideale ras om mee te boer in 

Die grondslag van enige beesboerdery is ’n vrugbare, produktiewe 
koeikudde. Die Angus voldoen 100% aan hierdie eienskap. 
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enige koei-kalf-boerdery. 

NOMMER EEN VIR 
ENIGE TEELPROGRAM
Aanpasbaarheid en gehardheid is eienskap-
pe wat al holrug gery is wanneer dit by die 
voordele van ’n ras kom. Hoewel hierdie 
eien skappe baie belangrik is en die Angus 
ál hierdie eienskappe het, is daar ’n paar feite 
om in ag te neem. Hieronder is ’n paar redes 
hoekom die Angus op almal se lys vir 2022 
moet wees. 

Die boer se hoofdoel in die boerdery is 
om geld in sy sak te steek. Uit die tabel kan 
afgelei word dat Angusse baie geld terug in 
die boer se sak kan sit en dus baie waarde 
aan die boer bied. Op kort én langtermyn is 
daar heelwat ekonomiese voordele vir die 
boer. Hierdie syfers kom van Angus-kuddes 
waarmee reg oor Suid-Afrika geboer word. 
Dit is duidelik dat die Angus-ras nie só kan 
presteer indien dit nie uiters aangepas is vir 
alle plaaslike toestande nie.

Die Angus lewer kalwers met ’n lae geboor-
tegewig, maar wat vinnig groei en swaarder as 
enige ander ras speen. ’n Swaarder speenkalf 
is ’n groot voordeel vir ’n kommersiële boer. 

Die vraag na Angus-beesvleis in Suid-Afri-
ka, onder die handelsmerk Angus Beef, is die 
hoogste nóg en die mark is besig om vinnig 
te groei. Daar is nie tans ’n vaste premieprys 
vir Angus-kalwers nie. Die mark dui egter 
daarop dat Angus-speenkalwers se prys die 
afgelope jaar gemiddeld R1/kg hoër as die 
gemiddelde was wanneer hulle op veilings 
aangebied of deur voerkrale gekoop is. 

Met voerkoste wat die afgelope jaar die 
hoogte ingeskiet het, is daar al hoe meer 
druk op voerkrale om te verseker dat hulle 
kalwers van goeie gehalte aankoop wat in 



die voerkraal gaan presteer. Op ’n onlangse 
besoek aan een van die grootste voerkrale in 
Suid-Afrika het die bestuur van die voerkraal 
gesê dat hy elke Angus-kalf in Suid-Afrika 
sal koop indien dit aan hom bemark word 
danksy die uitnemende groei wat Angus- of 
Angus-kruiskalwers in voerkrale behaal. 

Kommersiële boere moet sorg dat hulle 
bulle van goeie gehalte gebruik om kalwers 
te teel wat onder alle omstandighede presteer. 

TEELMATERIAAL
Die Angus is die volopste vleisbeesras ter 
wêreld en stel stoettelers in staat om teelma-
teriaal uit die grootste genepoel ter wêreld te 
bekom. Amerika is net een van die lande van 

Speenkalwers behaal goeie pryse op veilings. Angus-diere het in 2021 baie goeie pryse op veilings behaal.

Angus-beeste word geteel om goeie moedereienskappe te hê, asook die vermoë om te groei en 
meer en beter vleis te kan produseer.

waar semen ingevoer word om die Suid-Afri-
kaanse genepoel te verbeter. 

Amerika spog met meer as 450 000 gere-
gistreerde Angus-diere. Genetiese diversiteit 
is baie belangrik, hoewel dit dikwels deur die 
bedryf geïgnoreer word.

Die buigsaamheid van ’n kudde word deur 
genetiese diversiteit moontlik gemaak. 

As omstandighede verander, kan ver-
skillende genotipes meer geskik wees en sal 
 seleksiedruk verander. As die allele wat nodig 
is om by nuwe omstandighede aan te pas, nie 
meer teenwoordig is nie of slegs teen ’n lae 
frekwensie teenwoordig is, sal die aanpassing 
van die bevolking moeilik wees.

Ingeteelde diere is geneig om minder ge-
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sond te wees en korter te leef, en hul voort-
plantingsvermoë verminder. Verminderde 
genetiese diversiteit lei tot verhoogde homo-
sigositeit van allele, wat skadelik is. Meer 
ingeteelde diere beteken meer diere wat aan 
monogene resessiewe siektes lei.

Hoewel die aanpasbaarheid van die Angus 
in Afrika al dikwels bespreek is, is dit duidelik 
dat hierdie diere in Afrika-toestande floreer.

Angus-beeste word reg oor Afrika suk-
sesvol in teelprogramme gebruik. Dit is 
belangrik dat ’n vrugbare en produktiewe 
koeikudde die grondslag van enige sukses-
volle beesboerdery moet wees.

Die Angus-beestelersgenootskap bestaan 
uit stoet- en kommersiële telers wat gereed 
is om aan enige kommersiële of stoetboer 
prestasiegetoetste bulle te verskaf om dié 
grondslag van ’n koeikudde na nuwe hoog-
tes te neem. 

VEILINGS
Verlede jaar was ’n uitstekende jaar vir die 
ras. Daar is altesaam 21 stoetveilings onder 
die beskerming van die Angus-telersgenoot-
skap van Suid-Afrika aangebied. Bulle is 
teen gemiddeld R53 000 verkoop. Hierdie 
bulle het almal deur ’n baie streng keurings-
proses gegaan voordat hulle op die veilings 
aangebied is. Vroulike Angus-diere is hoog 

in aanvraag. Benewens die talle rekordpryse 
wat vir vroulike Angus-stoetdiere betaal is, 
is kommersiële vroulike Angus-diere ook 
hoog in aanvraag. Dit dui daarop dat die 
kommersiële boer die waarde van Angusse as 
grondslagkudde raaksien. Hierdie resultate 
spreek boekdele oor die gesondheid van die 
Angus-ras in Suid-Afrika. 

Die ras is besig om vinnig te groei en die 
vraag na Angus-teelmateriaal is op ’n hoog-
tepunt. Veilingstatistieke van 2021 wys dat 
top-Angus-bulle nogtans steeds baie bekos-
tigbaar vir elke boer is. Koop dus in 2022 ’n 
Angus-bul wat deur streng seleksieprosesse 
gegaan het en wat ’n verskil aan jou kudde 
kan maak. 

KRUISTELING MET MELKKOEIE
Met melkboerderye wat kapasiteit bereik, bly 
koeie langer in die kudde. Alle koeie hoef 
egter nie deur melkbulle gedek te word nie. 
Die gebruik van vleisbulle by melkkoeie het 
die afgelope paar jaar aansienlik toegeneem.

Angus-beeste staan kop en skouers bo 
ander beesrasse uit danksy geboortegemak. 
Geboorte is die stresvolste tyd in ’n melkkoei 
se lewe. Gevolglik is dit die belangrikste eien-
skap om te oorweeg wanneer ’n boer die 
vleisras kies. Die gemiddelde dragtigheidstyd-
perk vir ’n Angus-koei is 282 dae – die kortste 

van al die vleisrasse. Dit is veral belangrik 
vir seisoenale kalfkuddes.

Danksy maklike geboorte kan die koei 
se liggaamsreserwes vinnig en maklik her-
stel  en binne 60 tot 70 dae terugkeer na die 
daaropvolgende produksiesiklus van melk- 
of vleisbeeste.

Navorsing deur TM McWhorter, van die 
departement diere- en suiwelwetenskap 
aan die Universiteit van Georgia in Athens 
in Amerika, het aangedui dat 87% van die 
vleis-by-melkbeesdekkings van 2016 tot 2019 
in Noord-Amerika Angus-bulle was wat met 
Holstein-koeie gekruis is. Die belangrikste 
faktore wat tot hierdie gewildheid bydra, 
is geboortegemak en weer geboortegemak, 
gevolg deur die goeie groei waarvoor die 
Angus-ras bekend is.

Angus-beeste is ook bekend om puik vleis-
gehalte met ’n oorvloed marmering. Gevolg-
lik bly vleiskruiskalwers sterk in aanvraag. 
Angusse se natuurlike poena-geen is ook ’n 
groot voordeel wanneer hierdie kalwers in 
voerkrale beland. Daar is net een ras om te 
oorweeg wanneer ’n boer op soek is na vrug-
baarheid en gemoedsrus ten opsigte van 
geboortegemak, groei en bemarkbare vleis-
kruiskalwers, en dit is die Angus-ras. 

NAVRAE: Web: www.angus.org.za

Angusbeeste is bekend om talle eienskappe 
wat winsgewendheid bevorder, waaronder 
vrugbaarheid en puik karkasgehalte.
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Speenkalwers behaal goeie pryse op veilings. Angus-diere het in 2021 baie goeie pryse op veilings behaal.

Angus-beeste word geteel om goeie moedereienskappe te hê, asook die vermoë om te groei en 
meer en beter vleis te kan produseer.
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D
ie grootste beesvleishandels-
merk ter wêreld is Angus Beef. 
Wanneer gekyk word na lande 
soos Amerika, wat die grootste 
Angus-beeskudde ter wêreld het, 

word daar selfs in plekke soos McDonald’s 
Angus-burgers verkoop. 

Vertroue is oor baie jare by die produ-
sente en verbruikers van Angus-vleis ge-
skep. Verbruikers besef dat die gehalte en 
naspeurbaarheid van die produk wat hulle 
op ’n daaglikse grondslag geniet, van groot 
belang is. Produsente, aan die ander kant, 
besef dat dit belangrik is om jou van ander 
markte te onderskei om winsgewender te 
kan boer. 

WAT IS ANGUS BEEF?
Ek wil teruggaan na die begin en boere 
meer vertel oor wat Angus Beef is en hoe-
kom ons in Suid-Afrika so trots op die ras 
en die produk is. 

Die Angus-beesras is een van baie min 
rasse wat van die begin af vir vleis geteel 
is. Angus-beeste het die vermoë om vleis 
te produseer wat duidelik onderskei kan 
word wat gehalte betref. Angus-vleis is be-
kend om ’n paar eienskappe wat die produk 
onderskei. Dit is smaaklik, het uitstekende 
marmering, is sappig en besonder sag. 

Telers het besef Angus-vleis is ’n nis-
produk en dat dit onderskei moet word 
van ander vleis. Só het die Angus Beef- 
handelsmerk ontstaan. 

Die Angus-beestelersgenootskap bestaan 
uit al die Angus-stoettelers in Suid-Afrika 
en sorg vir teelmateriaal wat uit die groot-

Angus Beef 
boer vooruit



ste genepoel ter wêreld bekom word om 
hierdie produk deurlopend te produseer. 
Die telers van Suid-Afrika het die Angus 
Beef-maatskappy gestig om die produk  
direk aan die verbruiker te verskaf.

SOUTH AFRICAN ANGUS BEEF
Die doel van die Angus Beef-maatskappy is 
nie net om sy unieke produk te beskerm nie, 
maar ook om die verbruiker te beskerm. 
Indien ’n verbruiker Angus-vleis in ’n win-
kel, slaghuis of deli koop en die etiket met 
die bewoording South African Angus Beef 
is daarop aangebring, kan jy met ’n geruste 

hart weet jy kry wat jy koop. 
Navorsing wêreldwyd toon dat verbrui-

kers om verskeie redes ál meer bewus word 
van die produk wat hulle gebruik. Verbrui-
kers wil weet waarvandaan die vleis kom 
wat hulle eet en hoe dit geproduseer word. 

Ons het gaan kyk na wat die Suid- 
Afrikaanse mark vereis en hoe ons die 
Suid-Afrikaanse boer en die verbruiker 
nader aan mekaar kan bring. Gehalte-
kontrole word uitgevoer om te verseker 
dat ’n unieke en betroubare Angus-produk 
aan verbruikers verskaf word. 

Die vraag na rooivleis is steeds hoog, 
ondanks die sukkelende wêreldekonomie, 
en Suid-Afrikaners verbruik steeds meer 
rooivleis as wat die bedryf kan produseer. 

Angus Beef bly aan die voorpunt van 
die Suid-Afrikaanse vleisbedryf.

Angus-vleis word van ander rooivleis 
onderskei deur smaaklikheid, uitstekende 
marmering, sappigheid en besondere 
sagtheid. FOTO’S: VERSKAF

 Telers het besef Angus-
vleis is ’n nisproduk en dat 
dit onderskei moet word 

van ander vleis. Só het die 
Angus Beef-handelsmerk 

ontstaan.
Angus-bulle dra goed by tot die teelmateriaal 
van kommersiële kuddes.
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SÓ BEPAAL ONS GEHALTE
Angus-speenkalwers vir die South  
African Angus Beef-program word van 
goedgekeurde Angus-boere gekoop. 

Hierdie boere word deur ’n verteenwoor-
diger van die ras besoek om te verseker 
dat die persoon se boerderypraktyk en sy 
koeikudde in ooreenstemming is met die 
protokol wat geregistreer is. 

Deur die protokol te onderteken, onder-
neem hierdie boere om Angus-kalwers te 
produseer volgens die onderstaande ver-
eistes om te verseker dat ons voortdurend 
’n gesonder produk direk van die boer aan 
die verbruiker lewer. 

Die vereistes waaraan goedgekeurde An-
gus-boere moet voldoen, sluit in:

	■ Slegs rasegte Angus-beeste met die ken-
merkende fenotipiese eienskappe van die 
Angus-ras mag gebruik word. 

	■ Die moeder van die slagdier moet ’n 
derde generasie-Angus-koei wees, wat al 
die fenotipiese eienskappe van die Angus-
ras vertoon. 

	■ ’n Geregistreerde Angus-bul moet die 
slagdier se vaar wees. 

	■ Geen groeibevorderaars, groeihormone 
of roetine-antibiotika mag toegedien 
word, en geen dierebyprodukte mag vir 
die slagdier gevoer word nie.

Die Angus-beestelersgenootskap van Suid-Afrika het jare gelede die Angus Beef-
maatskappy gestig om ’n produk van goeie gehalte aan verbruikers te lewer.
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KOOP ANGUS BEEF HIER
Daar is verskeie instellings wat by die 
Suid-Afrikaanse Angus Beef-handelsmerk 
inskakel. Hierdie netwerk wat ons die af-
gelope paar jaar geskep het, verseker dat 
ons besig is om ’n baie goeie model te bou 
waarvolgens ons gesonde, hormoonvrye 
vleis by die verbruiker kan kry. 

Die Angus-beestelersgenootskap bestaan uit al die Angus-stoettelers in Suid-Afrika, wat sorg vir 
die beste teelmateriaal om deurlopend ’n besondere produk te kan produseer.

Angus Beef is ook landwyd in Wool-
worths- winkels beskikbaar. Drie jaar ge-
lede het Angus Beef met Woolworths hande 
gevat om hierdie uitstekende produk op 
groot skaal, maar steeds teen uitmuntende 
gehalte, by die verbruiker te kry. 

Tans word Angus-kalwers vir die Wool-
worths Angus Beef-program by vier private 

voerkrale reg oor Suid-Afrika gevoer. Van-
daar word hulle geslag en reg oor die land 
na Woolworths-winkels vir die verbruiker 
versprei. Dit gaan baie goed met die Wool-
worths Angus Beef-handelsmerk en ver-
bruikers besef stadigaan dat dit die moeite 
werd is om Angus Beef op ’n permanente 
grondslag in hul kombuis te gebruik. 

Die Angus Beef-maatskappy is deurlo-
pend besig om nuwe markte te ontwikkel. 
Die vraag na Angus-vleis is in hierdie sta-
dium baie groter as wat ons kan voorsien, 
wat ’n baie gesonde plek vir die handels-
merk is. Boere moet besef dat dit ’n beson-
derse geleentheid is om deel te word van ’n 
ras waar daar ’n nismark aan die voorpunt 
vir die vleis is. 

Ons is baie opgewonde oor die toekoms 
en ons glo dat Angus-vleis binne die vol-
gende paar jaar op almal se borde sal wees. 

Word deel van die ras en kom deel in 
ons passie en die toekoms van vleis. 

Mnr. Danie Dames is die rasadviseur van  
die Angus-beestelersgenootskap van Suid- 
Afrika.

NAVRAE: Angus-beestelersgenootskap  
van Suid-Afrika, e-pos: info@angus.org.za,   
051 447 9849; web: angus.org.za
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Mnr. Danie Dames is die rasadviseur van  
die Angus-beestelersgenootskap van Suid- 
Afrika.

NAVRAE: Angus-beestelersgenootskap  
van Suid-Afrika, e-pos: info@angus.org.za,   
051 447 9849; web: angus.org.za
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LBW      ANGUS  ANGUS ALLIANCE

D
ie telersgroep Angus Alliance is 
bekend om sy kampioene. Dié 
groep spog met altesaam 15 goue 
bekers en 16 SA grootkampioene 
op die vorige 12 rooi Angus- na sio-

nale kampioenskappe. Kortom, 66,7% van 
Suid-Afrika se grootkampioene oor die afge-
lope 23 jaar kom uit Alliance se stalle.

Alliance bestaan uit die stoeterye Lou-
motta (mnre. Loutjie en Wilru Campher), 
Roechama (mnre. Gert en RC Malherbe) en 
Vansia Angus (mnre. Johan en JM Steyn). 

Alliance se doelwit is om rooi en swart 
Angus-teelmateriaal in ’n aanpasbare, funk-
sionele en hoogs produserende pakket aan 
die Suid-Afrikaanse stoet- en kommersiële 
beesboer te verskaf. Om dít te bewerkstellig, 
is hoogstaande gehalte uiters belangrik. Een 
van Alliance se grootste hulpmiddels is die 
gesamentlike 650 geregistreerde Angus-koeie 

Beproefde teelmateriaal
Die Angus Alliance-produksieveiling, wat op 12 Augustus 
om 11:00 by Kroon Boma buite Kroonstad gehou word, 
beloof om weer topgehalte-teelmateriaal aan te bied.  

waaruit die veilingdiere geselekteer word. 
Hierdie ingesteldheid op gehalte verseker 

dat kopers met vertroue jaar ná jaar deel kan 
wees van die sukses van die stoeterye. Bulle 
vanuit die Alliance-kuddes word met groot 
sukses landwyd gebruik, asook in Botswana 
en Namibië.

Angus Beef is deesdae ’n gons-onderwerp 
in die vleisbedryf. Een van die grootste pro-
bleme vir kommersiële beesboere om premie-
pryse vir Angus-vleis te behaal, is die verkry-
ging van vroulike Angus-diere van gehalte. 
Om die proses vir boere te vergemaklik, 
gaan Angus Alliance mnr. Hendrik Botha 
se kommersiële Angus-verse op toekomstige 
produksieveilings aanbied. Botha is een van 
Alliance se vertroude klante en ’n voorloper 
in die Angus Beef-program. 

Elke bul wat op die Angus Alliance-veiling 
aangebied word, is deur ’n veearts getoets en 

gekeur vir geslagsgeskiktheid en gesertifiseer 
as vry van trichomoniase, vibriose, besmet-
like misgeboorte en tuberkulose.

Angus Alliance se veiling word deur André 
Kock en Seun Afslaers aangebied.

NAVRAE: Mnre. Wilru Campher, 082 090 6454, 
e-pos: wilrucampher@gmail.com; RC Malherbe, 
084 851 8262, e-pos: malherberc8@gmail.
com; JM Steyn, 072 408 5699, e-pos: vansia@
mics.co.za; web: angusalliance.co.za

Mnr. Jan Mongale by die bul Roechama 
Leonard, wenner van die goue beker op die 
Hertzogville-skou in 2022. Hierdie spogbul 
behoort aan mnr. RC Malherbe, lid van die 
Angus Alliance. FOTO: VERSKAF

VEILINGDATUM:
12 Augustus 2022 om 11 uur

te Kroon Boma, 8km suid van Kroonstad, langs die N1.

KONTAKBESONDERHEDE
RC Malherbe | 084 851 8262 | malherberc8@gmail.com JM Steyn | 072 408 5699 | vansia@mics.co.za

Wilru Campher | 082 090 6454 | wilrucampher@gmail.com

Wêreldklas rooi en swart
Angusgenetika

30
BULLE

35
STOET VROULIK

50
KOMMERSIËLE VERSE

AC 14 981 LOUMOTTA LASSIEAC 14 981 LOUMOTTA LASSIE
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LBW      ANGUS  ROECHAMA

D
ie vraag na Angus-produkte toon 
groot belofte. Mnre. André, RC 
en Gert Malherbe van die plaas 
Graslaagte, Hertzogville, wil 
munt slaan daaruit.

“Angus-beeste, met hul goeie tempera-
ment, moeders met baie melk en swaar 
speenkalwers, vaar uitstekend hier by  
ons,” sê RC. 

“Ons meen dat die ras se sukses in die 
volgende paar jaar verder gaan groei. Die 
kommersiële sy van die Angusse word veral 
uitgebrei danksy die stygende vraag na An-
gus-kalwers. Die Woolworths-Angus-pro-
jek vaar uitstekend. Die vraag deur private 
slaghuise na Angus-produkte is ook goed.”

Die Malherbes bedryf al jare lank die 
suksesvolle Roechama-stoetery wat uit so-

Angus se 
sukses groei

By die Malherbe-boerdery in die Vrystaat streef 
almal daarna om net die beste aan te bied.

wat 300 Angus-teelkoeie bestaan. Hulle het 
ook ’n Brangus-stoetery met 300 teelkoeie, 
’n SA Vleismerino- en Suffolk-stoetery, en  
kommersiële Angusse en Brangusse. 

Hul gemengde boerdery se hoofvertak-
king is mielieverbouing, met sonneblomme 
en koring as wisselbougewasse. In die win-
ter word die mieliereste bewei, asook hawer 
en radyse wat bykomend aangeplant word. 
Die plaas het hoofsaaklik soetgras met ’n 
drakrag van 10 ha per grootvee-eenheid.

RC meen dit is belangrik om aan skoue 
deel te neem. 

“Dit is waar jy jou met die beste kan 
vergelyk en kyk of jou teeldoelwitte vrugte 
afwerp.” 

Die sukses van hul streng seleksie van 
teelmateriaal was te sien op die afgelope 

twee nasionale kampioenskapskoue waar 
hulle as Teler van Kampioene aangewys is. 

RC sê produksieveilings is vir hulle baie 
belangrik omdat kommersiële boere dan 
bepaal of hul diere op standaard is. 

“Ons bemark ons diere op twee veilings. 
Die eerste is die Angus Alliance-veiling, 
vanjaar op 12 Augustus by die Kroonboma 
op Kroonstad. Die aanbod is 35 bulle, 35 
vroulike stoetdiere en 50 kommersiële ver-
se. Die Malherbe-Roberts-veiling word op 
28 September op Hertzogville gehou. Te 
koop is 25 Angus-bulle, 45 Brangus-bulle, 
30 vroulike Brangus-stoetdiere en 100 kom-
mersiële vroulike diere.”

NAVRAE: Web: www.roechama.co.za; mnr. RC 
Malherbe, e-pos: malherberc8@gmail.com 

Die vraag na goeie Angus-beeste, soos dié van 
mnr. RC Malherbe, word ál groter. FOTO: VERSKAF

Gert, André en RC Malherbe, 084 851 8262 | malherberc8@gmail.com

RCM 2079RCM 2079

RCM 19157 MajorRCM 19157 Major

Veilings datums: Angus Alliance, 12 Augustus,Veilings datums: Angus Alliance, 12 Augustus,
Malherbe en Roberts, 28 SeptemberMalherbe en Roberts, 28 September

Roechama AngusRoechama Angus
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LBW      ANGUS GULDENVRUG

W
at as ’n passie begin het, 
het ontwikkel in ’n besig-
heid wat ’n unieke produk 
bied. Die Guldenvrug-bees-
boerdery net buite Pretoria 

is in 2007 gestig en het sedertdien met 
rasse skrede uitgebrei. Mnr. Nico Steyn 
van Guldenvrug Angus het ’n visie om die 
eindverbruiker nader aan die boer te bring, 
en veral nader aan Angus Beef.

Guldenvrug het die afgelope jaar sy eie 
ontbeenaanleg op die plaas aangebring. Dit 
was die eerste stap om op te skuif in die 
waardeketting.

Guldenvrug verwerk sy eie diere, maar 
bekom bykomende diere van South African 
Angus Beef waar ’n streng protokol van 

Angus-vleis op 
jou voorstoep

Guldenvrug neem die heerlike smaak van Angus-vleis  
’n stappie verder.

geen groeihormone gevolg word. Daar is 
’n groter klem op gehalte-teelmateriaal wat 
ingebring en waarmee binne die landsgren-
se geteel word. 

Met die onlangse verkryging van die 

Dry Ager-agentskap bied Guldenvrug  
Angus-vleis van uitsonderlike gehalte. 

“Guldenvrug bied ’n Angus-premie-
produk wat minstens 28 dae in ons Dry 
Ager-kabinette verouder voor dit rak toe 
gaan. Só bied ons ’n gedifferensieerde pro-
duk met die klem op smaak, tekstuur en 
sagtheid. Die Dry Ager-tegnologie laat ons 
toe om voordeel te trek uit die Angus-vleis 
se marmeringseienskappe en ’n uitsonder-
like produk vir verbruikers te verskaf.”

Guldenvrug het ook onlangs sy eie klein-
handelwinkel geopen en verskaf ook An-
gus-vleis aan mense wat Dry Ager-masjiene 
gekoop het vir eie gebruik. Dit lei tot ’n gro-
ter begrip vir die verouderingsproses, asook 
’n groei in die aantal vleisliefhebbers wat op 
soek is na Guldenvrug se Angus-biefstuk.

Guldenvrug het ook ’n toetskombuis 
ingerig waar sy eie sjef nuwe tegnieke van 
vleisveroudering en gaarmaak ontwikkel. 
Die publiek kan hier demonstrasies en kur-
susse op sekere tye van die maand bywoon. 

Volg Guldenvrug Produce op Facebook 
vir inligting oor die beskikbaarheid van 
produkte, asook resepte, wenke en spe siale 
aanbiedinge. 

NAVRAE: Web: guldenvrug.co.za, Facebook: 
m.facebook.com/guldenvrug/

Met die Guldenvrug-kleinhandelwinkel in 
Pretoria het die publiek nou direkte toegang 
tot Angus-vleis van gehalte. FOTO: VERSKAF
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LBW      ANGUS ANGUS-GENOOTSKAP

D
ie Angus-beestelersgenootskap 
van Suid-Afrika is in 1917 gestig 
met 12 lede. Die genootskap 
het die amptelike sertifikaat 
van inlywing op 23 Maart 1921 

ontvang. Die genootskap bestaan tans uit 
140 geregistreerde stoettelers en 18 000 
geregistreerde stoetdiere.

Die Angus-beesras is oorspronklik van 
twee aangrensende Skotse provinsies, 
naamlik Aberdeenshire en Angusshire. 

Die eerste swart Angus-diere is in 1895 
na Suid-Afrika ingevoer na die plaas van 
mnr. Charles Newberry in die Vrystaat. 
Hierdie Angus-diere het goed met die 
plaaslike inheemse rasse gekruis en met-
tertyd hul stempel op die Suid-Afrikaanse 
mark afgedruk.

Mnr. E.W. Bassingtwaighte van Wind-
hoek in Namibië was die eerste teler van 

Angus verbeter kudde
Wanneer enige beesras met ’n Angus-bees gekruisteel word, kan  
die vleisgehalte en bouvorm aansienlik verbeter word. Boere in  

Afrika het dus vinnig besef die Angus is die beesras van die toekoms. 

rooi Angusse. In die vroeë 1950’s het mnr. 
Barry Kramer die eerste rooi Angusse na 
Suid-Afrika ingevoer. 

Rooi Angusse het vinnig gewild geraak 
in Suid-Afrika. 

Sowat 69% van alle geregistreerde An-
gusse in Suid-Afrika is rooi. Daar is egter 
geen wesenlike verskil tussen die swart en 
rooi Angus nie en dit bly die boer se keuse 
waarmee hy wil boer. 

Die Angus-beestelersgenootskap help 
boere graag met die keuse van hul volgende 
aankope, en verleen algemene raad en hulp 
aan stoet- en kommersiële telers. 

Die genoot skap is opgewonde oor die 
toekoms van die Angus in Suid-Afrika. 

Die groei in die ras se pryse die afgelope 
paar jaar wat manlike en vroulike diere 
betref, is tekenend van die potensiële groot 
mark vir die Angus-beesras in Afrika. 

NAVRAE: Web: www.angus.org.za,  
e-pos: info@angus.org.za, 051 447 9849.

Die Angus-beesras het ’n lang geskiedenis in 
Suid-Afrika en het oor die jare bewys hoekom 
hierdie ras so gewild onder beesboere is. 
FOTO: VERSKAF

Tel 051 447 2930
Harveyweg 86 Bloemfontein

Ons spesialiseer in verskeie veevoere,
veemedikasie, landbouprodukte,
weidingsaad en troeteldierkos.
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LBW      ANGUS ANGUS-GENOOTSKAP

D
ie Angus-beestelersgenootskap 
van Suid-Afrika is in 1917 gestig 
met 12 lede. Die genootskap 
het die amptelike sertifikaat 
van inlywing op 23 Maart 1921 

ontvang. Die genootskap bestaan tans uit 
140 geregistreerde stoettelers en 18 000 
geregistreerde stoetdiere.

Die Angus-beesras is oorspronklik van 
twee aangrensende Skotse provinsies, 
naamlik Aberdeenshire en Angusshire. 

Die eerste swart Angus-diere is in 1895 
na Suid-Afrika ingevoer na die plaas van 
mnr. Charles Newberry in die Vrystaat. 
Hierdie Angus-diere het goed met die 
plaaslike inheemse rasse gekruis en met-
tertyd hul stempel op die Suid-Afrikaanse 
mark afgedruk.

Mnr. E.W. Bassingtwaighte van Wind-
hoek in Namibië was die eerste teler van 

Angus verbeter kudde
Wanneer enige beesras met ’n Angus-bees gekruisteel word, kan  
die vleisgehalte en bouvorm aansienlik verbeter word. Boere in  

Afrika het dus vinnig besef die Angus is die beesras van die toekoms. 

rooi Angusse. In die vroeë 1950’s het mnr. 
Barry Kramer die eerste rooi Angusse na 
Suid-Afrika ingevoer. 

Rooi Angusse het vinnig gewild geraak 
in Suid-Afrika. 

Sowat 69% van alle geregistreerde An-
gusse in Suid-Afrika is rooi. Daar is egter 
geen wesenlike verskil tussen die swart en 
rooi Angus nie en dit bly die boer se keuse 
waarmee hy wil boer. 

Die Angus-beestelersgenootskap help 
boere graag met die keuse van hul volgende 
aankope, en verleen algemene raad en hulp 
aan stoet- en kommersiële telers. 

Die genoot skap is opgewonde oor die 
toekoms van die Angus in Suid-Afrika. 

Die groei in die ras se pryse die afgelope 
paar jaar wat manlike en vroulike diere 
betref, is tekenend van die potensiële groot 
mark vir die Angus-beesras in Afrika. 

NAVRAE: Web: www.angus.org.za,  
e-pos: info@angus.org.za, 051 447 9849.

Die Angus-beesras het ’n lang geskiedenis in 
Suid-Afrika en het oor die jare bewys hoekom 
hierdie ras so gewild onder beesboere is. 
FOTO: VERSKAF
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