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Dr. Japie van der Westhuizen 
staan deesdae aan die stuur van 
SA Stamboek. Hy het in Junie 
vanjaar die leisels by dr. Pierre 
van Rooyen, voormalige hoofbe-
stuurder van die vereniging, oor-
geneem.

Van der Westhuizen het hom 
reeds in Augustus 2011 by SA 
Stamboek aangesluit as die be-
stuurder: produksie-aantekening 
van SA Stamboek. Hy is destyds 
aangestel om die produksie-aante-
kening-afdeling vir die vereniging 
op die been te kry.

“Met die tyd het die aantekening
van produksie van diere ’n behoef-
te geraak. Dit sluit onder meer in 
hoeveel weeg die dier, wat is die 
melkproduksie, wat is die wolpro-
duksie, wat is die gehalte van die 
melk of die wol, en nog ander ken-
merke. Die departement van land-
bou het oorspronklik daardie rol 
vervul. In die 80’s het ons besef 
diere se stamboominligting, eie-
naarskap van die diere en die oor-
drag van diere word by SA Stam-
boek aangeteken, maar hul pro-

duksie-aantekeninge word deur die
staat hanteer. Toe is die eerste po-
ging aangewend om die twee data-
basisse te konsolideer. In daardie 
jare het hulle dit Veedata ge-
noem,” verduidelik Van der West-
huizen.

Genetiese meriete is een van die
dienste wat SA Stamboek lewer of 
soos dit beter bekend staan, BLUP-
teelwaardes (beste lineêre onsydi-
ge beraming).

“Die produksie-aantekening-afde-
ling bestaan uit twee fasette – die 
span tegnici wat die boere help 
met die metings op die plase en 
dan die groep by die Universiteit 
van Pretoria (Tukkies) wat die da-
ta hanteer en die BLUP-teelwaar-
des doen. Genomiese teelwaardes 
beteken nou die insluiting van ge-
netiese profiele van diere in 
BLUP-voorspellings. Genomiese 
teelwaardes is dus basies ’n ver-
lenging van BLUP. Só kan bepaal 
word of die jong dier geneties 
meer aard na die sterker of swak-
ker ouer. Dit beteken baie, veral 
vir kopers van jong diere.”

Van der Westhuizen het die 
grootste deel van sy skoolloopbaan 

in Pretoria gevolg, daarna het hy 
BSc Diereproduksie aan die Uni-
versiteit van Pretoria studeer. 
Daarna, tydens sy militêre diens-
plig, het Van der Westhuizen in 
die afdeling burgersake van die 
weermag gewerk, waar hy onder 
meer gehelp het om kursusmate-
riaal vir die Ogongo-landboukolle-
ge te skryf en landboudae vir die 
boeregemeenskap van Oshakati te 
reël. Hy het ook gehelp met die 
melkery wat deur die Namibiese 
Ontwikkelingskorporasie in die 
dorp begin is.

Ná sy diensplig het hy hom by 
die departement van landbou aan-
gesluit as verantwoordelike be-
ampte vir prestasietoetsing van 
vleisbeeste.

’n Jaar later het Van der West-
huizen sy honneursgraad, waar-
voor hy in dieregenetika gespesia-
liseer het, by Tukkies begin.

Dit is in dié tyd dat die BLUP-
teelwaardes wêreldwyd bekend ge-
stel is. “Prof. Almero de Lange 
was in daardie tyd by Kovsies by 
genetika. Hy het sy sabbatsjaar 
aan die Iowa-Staatsuniversiteit be-
stee om op die hoogte te kom met 
BLUP en hoe ons dit in Suid-Afri-
ka aan die gang kan kry.

“Ek was een van vyf van sy na-
graadse studente en het met my 
MSc onder hom begin.”

Van der Westhuizen het later 
self begin klasgee in veekunde by 
Kovsies.

In daardie tyd het hy ook sy 
doktorsgraad gedoen. Die tema 
waarmee hy in sy navorsing ge-
werk het, was faktore wat ’n ver-
skil kan maak in die doeltreffend-
heid in vleisbeeskuddes op ’n ge-
netiese vlak.

In daardie tyd het BLUP begin 

momentum kry en Van der West-
huizen en van sy kollegas by Kov-
sies het oorsese navorsing daaroor 
begin bestudeer en kongresse by-
gewoon.

“Kovsies was beslis in daardie 
jare voor met BLUP. ’n Ou voor-
graadse klasmaat van my, Rory 
Gibson, het die heel eerste rasteel-
waardes op die drakensbergers ge-
doen en ek het hom daarmee ge-
help. Natuurlik op ’n proefbasis.”

Van der Westhuizen is toe in 

1995 deur die Landbounavorsings-
raad (LNR) afgevaardig om ’n een-
heid op die been te bring om 
BLUP in Suid-Afrika te vestig so-
dat almal in dieselfde rigting be-
weeg ten opsigte van teelwaardes.

Daarna het hy weer sy weg te-
rug na die Vrystaat gevind en be-
vind hom sedertdien by SA Stam-
boek.

Hy vertel hy en sy voorganger 
werk nog baie nou saam.

“Dok Pierre het afgetree, maar 

is steeds in ’n adviserende rol by 
SA Stamboek betrokke. Ek en 
Stamboek se uitvoerende komitee 
het besluit dat ek in ’n waarne-
mende rol sal bly tot volgende jaar 
Junie, wanneer ons weer saam sal 
sit om die pad vorentoe te bepaal.”

Van der Westhuizen was ook die
eerste lid uit Afrika wat as raads-
lid van die Internasionale Komitee 
vir Diere-aantekening (ICAR) ge-
dien het en is verlede jaar ’n twee-
de jaar tot dié raad verkies.
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Die behoefte aan telersgenootskappe om die 
rol van die SA Stamboekvereniging aan te vul 
het vroeg reeds ontstaan. 

Die eerste volume van die SA Stamboek is
in 1906 uitgereik met inskrywings vir perde, 
beeste, skape, varke en bokke. In volume 2, 
wat in 1907 gepubliseer is, is daar voorsiening 
gemaak vir kuddes van plaaslike rasse wat 
voor 1905 gevestig is, en word Afrikanerbeeste 
en Boerperde as suiwer rasse erken en in ’n 
aanvullende stamboek aangeteken.

Hierdie inisiatief het ná Uniewording mo-
mentum gekry en het uiteindelik gelei tot die 
stigting van telersgenootskappe vir Afrikaner-
beeste, Korthoring-beeste en Hackney-perde in 
1912, en Suid-Devon-beeste in 1913. Telersge-
nootskappe vir ander rasse het later gevolg.

Die SA Stamboekvereniging bestaan tans 
uit 64 telersgenootskappe wat 27 bees-, 15 
kleinvee-, 16 perde- en ses telersgenootskappe 
vir ander spesies insluit.
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