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LRFen
Breedplan
sedenstein
Suider-Afrika
Die Lewendehawe-registrerende Federasie
(LRF), nou in sy twintigste jaar, speel
’n integrale rol in die lewendehawe- en

stoetbedryf, en bestuur die Veeskool in Suid-
Afrika. Dit was oorspronklik bekend as die
Aldam-Veeskool, maar die naam is verander
na die LRF-Veeskool ter uitvoering van die
LRF se strategiese herposisionering.

U
it die staanspoor was
Landbouweekblad
die mediaborg vir die
Veeskool.Dieverhou-
ding tussen die LRF

en Landbouweekblad het groter
gewordasnet ’nborgskap-reëling,
en gevorder tot ’n samewerkings-
pogingwaardiebeplanningendie
meeste reëlings vir die skool ’n
gesamentlikepoging is.Dié same-
werking is uiters geskik vir die
hibriedgeleentheid-benadering
wat aangeneem is om voort-
gesette dienslewering in ’n post-
covid-19-omgewing te verseker.

INDIEBEGIN
Die Veeskool het in 2001 in
Bloemfontein begin as ’n prysuit-
deling vir die voorste stoetprodu-
sent, bulgroep en koeigroep van
die jaar. ’n Internasionalegas is as
spreker genooi. Ná ’n paar jaar is
’n strategiese besluit geneem om
die gehalte van die byeenkoms
te verhoog sodat die geleentheid
sy aantrekkingskrag vir die beste
stoetprodusente in die mark be-
hou en terselfdertyd bykomende
voordeel aan die kommersiële
bedryf bied deur internasionale
genooide sprekers. Met hierdie
strategiese herposisionering kon

die skool die geïdentifiseerde
gaping tussen die kommersiële,
stoet-, voerkraal- en kleinhandel-
sektor aanpak.

VIRTUEEL
SedertdieeersteVeeskool in2012
aangebied is, is dit elke jaar vol
bespreek.Diecovid-19-pandemie
het nuwe struikelblokke meege-
bring en die eerste virtuele skool
is gedurende 2020 gehou. In ’n
voortdurende strewe om waarde
vir geld te bied, sal die skool ge-
struktureer word as ’n hibriede
gebeurtenis,watdie voordele van
’n virtuele geleentheidmet die ge-
sogtepraktiesesessieskombineer.

WIE IS DIE LRF?
Die LRF is ’n sambreelliggaam
met die hoofdoel om sy lede wat
as registrerende owerhede in
Suider-Afrika optree, te verenig,
te bevorder en te beskerm. Tans
is agt Suid-Afrikaanse vleisbees-
telersgenootskappe en 21 Nami-
biese en 16 Zimbabwiese bees-
telersgenootskappe by die LRF
geaffilieer.Ditverteenwoordigso-
wat 1 700 individuele stoettelers.
Die LRF-raad bestaan uit ver-

teenwoordigers van elk van die
geaffilieerde telersgenootskappe

in Suid-Afrika, asook verteen-
woordigers van die Namibiese
stoettelersgenootskap (NSBA)
en die Zimbabwe-kuddeboek
(ZHB).Hulle is gelukkigommnr.
Mecki Schneider (Brahman- en
Simmentaler-teler van Namibië)
asvoorsitter vandieLRFvir2021
en mnr. Johan Styger (Simmen-
taler-teler van Suid-Afrika) as die
ondervoorsitter te hê.
Die LRF-kantoor het tans vier

personeellede.Dr.MichaelBrad-
field dien as hoof- uitvoerende
beampte, me. Izaan du Plooy as
tegniese beampte, me. Jeanine
Labuschagne as HerdMASTER-
ondersteuningsbeampte en me.
Jorita van der Elst as finansiële
beampte.
AldieLRF-genootskappemaak

gebruik van ABRI-Breedplan-
dienste om rekord te hou van
hul diere (stamboom, prestasie
en genomiese data), asook hul
lid-inligting. Breedplan verskaf
ook ’nmaandeliksegenetieseeva-

lueringaandiegenootskappe.Die
LRF-kantoorbied tegnieseonder-
steuningaandiegenootskappeen
hul ledeviraldieBreedplan-diens-
te wat gelewer word. Dit sluit in:
■ Opleiding/ondersteuning aan
die genootskap se personeel
rakende die gebruik van ILR2,
die register wat gebruik word
vir die bewaring van diere en
lede se besonderhede.

■ Tegniese ondersteuning aan
personeel rakende navrae wat
vanaf lede ontvang word.

■ Opleiding van lede oor die
gebruik en begrip van teel-
waardes, prestasie-opname en
genomika.
As een van die LRF se korpo-

ratiewe doelstellings is een van
sy belangrikste funksies om lede
op te lei en toe te rus met al die
vereiste genetiese en genomiese
inligting.BradfieldenDuPlooy is
meestal verantwoordelik vir hier-
die bedrywighede, maar hulle ge-
bruik dikwels die kundigheid
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