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Stamboek Fokus  

Vir meer inligting, kontak SA Stamboek 
by www.studbook.co.za,

info@studbook.co.za of 051 410 0900.

SA Stamboek, die vereniging wat aan 
die telersgenootskappe behoort, is 
bekend daarvoor dat dit die organisasie 
is wat ’n volledige pakket van 
veeverbeteringsdienste aan die Suid-
Afrikaanse veebedryf, asook ander lande, 
veral in Suider-Afrika, lewer. 

’n Omvattende reeks adviesdienste 
en produkte wat die ekonomiese 
doeltreffendheid van die veebedryf 
verseker, werk egter nie in isolasie nie. 
SA Stamboek skep dus die nodige 
infrastruktuur, menslike hulpbronne, 
kennis, vaardighede, netwerke, 
navorsingsgeleenthede en leierskap, wat 
as behoorlike ondersteuning vir hierdie 
dienste en produkte dien. 

Figuur 1: Interafhanklikheid van die verskillende 
fasette en afdelings by SA Stamboek.

Noodsaaklike rol
Hoewel tegniese en vakkundige advies 
ook deur ander Stamboek-werknemers 
gelewer word, is dit die primêre taak 
van die tegniese adviseurs (TA's). Hierdie 

Dolf Cloete is alombekend onder 
vleisbeestelers in die westelike gedeeltes 
van die Noordwes-provinsie en Noord-
Kaap. Hy was vir jare in beheer van die 
Armoedsvlakte-bultoetssentrum. Hierdie 
kennis en ervaring is tot voordeel van 
vleisbeestelers landwyd, nie net in sy 
bedieningsgebied nie. 

Isolde Viljoen (Oos- en Suid-Kaap) en 
Thalia Brameld (Gauteng, Mpumalanga, 
gedeeltes van Noordwes en KwaZulu-
Natal) was voormalige kollegas wat 
melkboere met melkaantekening bedien 
het. Thalia fokus op melkkuddes en tree 
op as spesialis om inligting en raad te gee. 
Isolde is ook verantwoordelik vir verskeie 
vleisbeeskuddes in haar bedieningsgebied. 

Die Wes-Kaap en gedeeltes van die 
Suid-Kaap is Chanelle Steenekamp 
se bedieningsgebied. Sy deel haar 
ondervinding in die kunsmatige 
inseminasie-bedryf en haar werksaamhede 
by die Melkprodusente-organisasie (MPO).

Professionele ondersteuning
Die spesialiswerk van die TA’s word deur 
die groep geregistreerde veekundiges by 
Stamboek ondersteun. Schalk Greyling 
en Suretha Francis gee professionele raad 
aan melkboere en staan die TA’s by om 
hul take in hierdie verband uit te voer. Die 
TA’s kan ook op ’n groep professionele 
kollegas steun wat verantwoordelik is 
vir die genetiese evaluasies van al die 
deelnemende kleinvee-, vleisbees- en 
melkrasse.

 Die uniekheid van Stamboek se 
dienste lê juis daarin dat deelnemende 
veeboere, veral stoettelers, op die TA’s 
se nommer kan druk vir professionele 
bystand.

adviesdienste vind op grondvlak plaas 
deur velddienste op deelnemers se plase 
en boerdery-ondernemings te lewer. 

Nie net word die dienste deur ’n 
omvattende reeks verslae en interaktiewe 
hulpmiddels op die Logix-, SADairyBulls- 
en SABeefBulls-webtuistes ondersteun nie, 
maar ook deur deurlopende interne werk- 
en opleidingsessies. 

Spesialiste met wye ervaring
Die tegniese adviseurs van SA Stamboek is 
mense met wye ervaring in die veebedryf. 
Rampie de Wet is in Bloemfontein 
gestasioneer en bedien hoofsaaklik die 
Vrystaat-gebied. Hy het spesialiskennis 
oor die melkbedryf en verstaan hoe die 
ratte in dié bedryf werk. Hy is die dryfveer 

van Stamboek se Melk Elite-
kompetisies. 

In die Bloemfontein-kantoor 
het vleisbees- en kleinveetelers 
toegang tot Siebert Vermeulen, 
een van die mees ervare 
tegniese persone in die bedryf. 
Siebert is aktief in die daarstel 
van standaarde en werkwyses, 
wat verseker dat telers hul 
syfers kan vertrou en die regte 
seleksiebesluite neem.

Gerdus de Klerk bedien 
vleisbees- en kleinveetelers in 
gedeeltes van die Vrystaat en die 
Grens-gebied in die Oos-Kaap. 
Hy is ook, soos Siebert en Andries 
Riekert, ’n spesialis met intydse 

ultraklank-skandering om karkaseienskappe 
by lewende diere te bepaal. Andries se 
werksveld is vleisbeeskuddes in Limpopo, 
Gauteng, Mpumalanga en ’n gedeelte van 
Noord-KwaZulu-Natal. 
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