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D
ie vader van die
LRF-Veeskool was
dr. Michael Brad-
field, hoof van
Breedplan in Sui-

der-Afrika, wat die geleent-
heid altyd gereël het. Hy is in
Januarie aan kanker oorlede en
die Veeskool vind vanjaar die
eerste keer sonder hom plaas.

Bradfield het die byeen-
koms begin om ’n gaping in
veeboere se kennis te vul, ver-
al kommersiële en beginner-
boere se begrip van moderne
bestuursbeginsels en -meto-
des, om hulle in staat te stel
om meer geld te maak.

Prof. Frikkie Neser, hoof van
veekunde aan die Universiteit
van die Vrystaat (UV), vertel
die grondslag is reeds sowat
20 jaar gelede gelê op ’n verga-
dering tussen hom, Bradfield
en prof. Gert Erasmus, des-
tyds hoogleraar in diereteelt
aan die UV, in laasgenoemde
se kantoor.

Daar het hulle die geleent-
heid begin beplan om presteer-
ders in die veebedryf te vereer.

Dit het gelei tot ’n byeen-
koms in 2003 in Bloemfontein
waar mnr. Brian Angus van
Arlington as die eerste Land-
bouweekblad-Breedplan Sui-

der-Afrikaanse Stoetteler van
die Jaar aangewys is.

Neser het die beoordeling
van die begin af gedoen en be-
hartig steeds hierdie taak, en
Landbouweekblad is steeds
die mediaborg.

Later is die Veeskool na die
Allemanskraaldam naby Ven-
tersburg ver-
skuif. Die naam
is mettertyd
verander na die
LRF-Veeskool
(met verwysing
na die Lewendehawe-registre-
rende Federasie) om wyer as
net beesboerdery te strek.

Vandag voldoen die LRF-
Veeskool steeds aan sy strewe
om die veebedryf in alle aspek-
te van die vleiswaardeketting
te onderrig.

Elke jaar het ’n bepaalde
tema, met inligting wat deur
plaaslike en internasionale
kundiges oorgedra word.

BOERE MOET
WINS TOON
Die hoofdoel van enige boer-
dery is om wins te toon. Daar
is egter talle faktore wat ’n in-
vloed op winsmarge het. Telers
moet dus kennis van soveel
verskillende aspekte moontlik

hê, waaronder teelmateriaal,
genomika, veevoeding, wei-
dingsbestuur, dieregesond-
heid, finansiële bestuur, bemar-
king en weerkunde.

Dit is van die onderwerpe
wat jaarlikse op die Veeskool
bespreek word om deelnemers
blootstelling aan die jongste in-

ligting oor die-
reteling te gee.

Dit is veelei-
send om op die
hoogte van die
jongste ontwik-

kelinge in al hierdie velde te bly.
Dit is juis hierdie leemte wat

die LRF raakgesien het, en wat
tot die besluit gelei het om die
geleentheid in Bloemfontein
uit te brei en na Aldam te ver-

Veeskooleen
vanbeste
terwêreld

Die jaarlikse LRF-Veeskool wat vanjaar
vir die 14de keer aangebied word, is

een van die beste leerskole vir veeboere.
Dit voldoen jaar ná jaar aan sy oorspronklike

strewe om ’n gaping te vul in veeboere
en andere se kennis van veeboerdery. Dr.MichaelBradfieldhetdie

visiegehadom ’nopvoedkun-
digegeleentheidvir veeboere
teskep.DieLRF-Veeskool
wordvanjaarvir dieeerste
keer sonderhomgehounáhy
inJanuarieaankankeroorlede
is. FOTO:CHARLVANROOYEN
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Lesingsword
metpraktiese
aanbiedinge
aangevul.

VORIGE WENNERS
Die wenners van die Suider-Afrikaanse Stoetteler van die
Jaar-kompetisie deur die jare was:
Mnre. Brian Angus (2003), Llewellyn Angus (2004),

Philip Barnard (2005), John Devonport (2006),
Mecki Schneider (2007), Jan van Zyl (2008), Russell
Clark (2009), Jan Hattingh (2010), Llewellyn Labuschagne
(2011), Louis Meyer (2012), DiethelmMetzger (2013),
André en AJ du Toit (2014), Hennie Viljoen (2015), Johan
Styger (2016), dr. Joggie Briedenhann (2017), mnre.
Christopher Sparks (2018), Derick le Roux (2019), André van
der Merwe (2020) en Riaan Theron (2021).

skuif, waar dit sedertdien aan-
gebied word.

Deur die jare is gekonsen-
treer op verskillende aspekte
van veeboerdery, soos voer-
doeltreffendheid, karkasge-
halte, weidingsbestuur, repro-
duksie, dieregesondheid en
genomika, waarvoor die beste
deskundiges met die hand uit-
gesoek word om hul kennis aan
boere te kom oordra.

Lesings word met praktiese
aanbiedinge aangevul.
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