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WEIDINGSBESTUUR WILLEM VAN DER BERG

Gesondegrondsalsorg
virgesondebeeste

PLAASINLIGTING

LIGGING:Vryburg,
Noordwes

NAAM:Zoetvlei

GROOTTE:4800ha

VERTAKKINGS:Nguni’s

GRONDTIPES:Kalaharisand,dolomitiesesandsteen,
koppiesenbosveld

GEMIDDELDEREËNVAL:400mmperjaar

KORTOM

■ Drukbeweiding wys ná 20 jaar sy staal
by Vryburg waar die Speedys teen
3,4 ha/GVE boer. Hulle mik na 1 ha/GVE
en sê daar is nóg potensiaal.

■ Troppe van 500 tot selfs 1 000 Nguni’s
bewei ’n dag lank kampe van nagenoeg
20 ha wat in wawielstelsels verdeel is
en by ’n waterpunt bymekaarkom.

■ Grasse verbeter en raak al hoe
smaakliker en verteerbaar, soos
knietjiesgras, en nuwe grasse,
soos swartvoetjie, verskyn.

•

Al die troppe word elke oggend geskuif — sonder die hulp van arbeiders.

LBW

Die Speedy-familie hou al oor drie geslagte ’n fyn oog oor hul veld en
ná al hierdie jare glo hulle veral in twee dinge: drukbeweiding en Nguni’s.

Die Speedys van Vryburg boer net met Nguni’s. Die afgelope jaar was byna 80%
van die koeie dragtig.
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H
ulle word gereeld die “mal
Engelse” genoem, vertel
me. Jennifer Speedy. Maar
dit skeel hulle min. Op hul
grond sowat 50 km wes van
Vryburg waar sy en haar pa,
Sandy, met Nguni’s boer en

die holistiese of hoëdruk-beweidingsmetode
toepas, kan hulle duidelik die verbetering in
hul veld sien.
“Dit is vir ons die belangrikste: die veld

en die grond. Dit is ons doelwit met ons
boerdery om die veld en grond in die beste
moontlike toestand te kry.”
Dit is al geslagte lank die Speedys se doel-

wit. Sandy se oupa Robert George Speedy
was ’n dokter wat van Engeland gekom en
’n praktyk opWepener in die Vrystaat begin
het. Tydens die Eerste Wêreldoorlog moes
hy diens doen in Europa.
Met sy terugkeer na Suid-Afrika het hy

in 1919 die plaas Zoetvlei wes van Vryburg
gekoop. Sy seun, Gilbert, het in daardie jare
al bekommerd geraak oor die toestand van
die veld en grond. Hy het begin om ’n ver-
sameling van die plante op die plaas op te
bou. Sandy onthou dat hy en sy pa (Gilbert)
begin het om hul vee tussen verskillende
kampe te roteer nadat hullemnr. EdgarMat-
thews, ’n boer van Alice en skrywer van die
invloedryke boek Tukulu, ontmoet het.
“Hywas die eerste boerwat ons teëgekom

het wat sy diere geroteer het. Edgar het dit
die slow-rotation grazingmethod genoem. In

daardie jare het plase nie kampe gehad nie
en Edgar het begin deur ’n vierkampstelsel
te gebruik.”
Gilbert en Sandy het al hoe meer begin

belang stel in die uitwerking vanbeweidings-
metodes op die veld en grond. Hulle het
meer kampe gemaak en sódie veld swaarder
bewei, maar ook langer laat rus.
“Ons het aanhoudend bly oplees in boeke

soos Holistic Resource Management deur
Allan Savory en Grass-Fed Cattle deur
Julius Ruechel, ingeskakel by studiegroepe
wat drukbeweiding toegepashet, enookkur-
susse bygewoon, ondermeer bydieAmerika-
ner KirkGadzia en Savory, weidingskenner
van Zimbabwe. Dit het na die enigste ant-
woord gelyk om die veld te verbeter, want
die gewone manier van boer het niks vir die
veld beteken nie,” sê Sandy.

MIKPUNT: 1 GVA/HA
Toe Jennifer 23 jaar gelede saam met hulle
kom boer het, het hulle drukbeweiding ern-
stig begin toepas.Diekampe is verder verdeel
in wawielstelsels wat uit enigiets van vyf tot
twintig kampe bestaan en by een waterpunt
bymekaarkom.Al die kampe is nie ewegroot
nie,maar omenby 20ha.Die troppe
is stelselmatig vergroot.
“Ons was aan die begin

bekommerd dat die veld
in die smal dele van die
kampe, naby die water,
te veel vertrap souword

en gaan kaal raak.Maar ons het juis in daar-
die dele die grootste verskil gesien. Dit was
waar die veld die vinnigste en beste herstel
het,” sê Sandy.
Dit het langer as20 jaar gekosom ’nverskil

aan hul veld te sien, sê Jennifer.
“Eers toe ons die punt bereik waar ons

50 beeste per hektaar laat wei het, kon ons
die impak op die grond en veld sien en daar-
na die verskil in die veld se herstel. Dit het
rondom 2000 gebeur.”
Dit strook met die bevindings van die

afgetrede boer en ultrahoëdrukbeweiding-
skenner mnr. André Lund, wat sê jy sal eers
die verskil aan die veld sien as ’n sekere
impakvlak van diere op die veld bereik is.
Die Speedys sê drakrag in hul omgewing

is 6-8 ha vir ’n grootvee-eenheid (GVE). Op
die oomblik boer hulle teen 3,4 ha/GVE.
“Ons kan sien dat ons nog nie ons veld

se volle potensiaal bereik het nie. Ek wil
die troppe stadigaan groter maak en beoog
om uiteindelik 1 GVE op 1 ha aan te hou,”
sê Jennifer.

EENVOUDIGE STRUKTURE
Wanneer ’n mens vroegoggend saam met
Jennifer en Sandy veld toe gaan om ’n trop
van 500 koeie na ’n volgende kamp toe te
skuif, is dit verbasenddat hulle geenwerkers
saamneem om te help nie. By die kampe
gekom, staan die beeste reeds en wag.
Al wat Jennifer hoef te doen, is om die

“hek” (dit is bloot twee bande wat geëlek-
trifiseer is) na die volgende kamp oop te
maaken te tel terwyl die beeste self deurloop.
Sy sê hulle skuif hul troppe gewoonlik elke
oggend, maar kan die beeste ook langer in

’n kamp hou as die kamp groter
en die trop dalk kleiner is.

“Die grootste werk
en uitgawe van só ’n
drukbeweidingstel-
sel is om die kampe
temaak. Daarom 

DieSpee-
dysvan
Zoetvlei.
Van
links is
Jennifer,
Sandyen
Monica.

Mnr.SandySpeedysêvaalbosvormgewoonlik ’ngrootendigtebos.Hywysegterdaaropdatdiebosse (soosopdie fotogesienkanword)byhulle
gladnie ruigwordnieomdatdieNguni’s dit sogoedvreet. Sandysêdiebossehethulle veral indiedroogtegehelp.Dit is ook ’n redewaaromhullenie
hul beesteonthoringnie,wanthysêhulle sienduidelikhoedieNguni’s hul horingsgebruikomdiebosse tebreekombydie sagter loteuit tekom.
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het ons vir die nuwe kampe net twee drade
gespan wat geëlektrifiseer word,” sê Sandy.
“En vir hekke gebruik ons hierdie bande. Dit
lyk dalk nie so netjies soos gewone heinings
en hekke nie, maar het ons ook nie ’n paar
honderdduisend rand gekos nie.”

Die heel belangrikste om in orde te kry
wanneer soveel beeste saam wei, is die water,
sê Sandy. Daar moet altyd meer as genoeg
beskikbaar wees en sementkrippe moet lek-
ker groot wees en vinnig voltap.

Elke kampstelsel het ’n groot genoeg
reservoir wat met wind- of monopompe vol
water gehou word.

NUWEGRASSOORTEVERSKYN
In die kamp waaruit die trop koeie kom, kan
’n mens duidelik die impak van die diere op
die veld sien.

Hierdie deel van die plaas is sanderig en
die grond is goed omgewoel. Die grasse is
droog, maar aan die meeste is gevreet. Baie
gras is ook deur die beeste platgetrap sodat
dit op die grond lê. Die hele kamp lê bestrooi
deur miskoeke. Sandy wys dat die mis sag
is en nie hard en droog nie.

“Dit wys vir my dat die beeste se spys-
vertering nog baie goed werk. Selfs in hier-
die droë veld. En dit is ’n belangrike ding
wat ons oor die jare agtergekom het, dat
ons grasse al hoe beter geword het. Al hoe
smaakliker en verteerbaarder. Selfs grasse
wat ons voorheen gedink het onsmaaklik
was, soos knietjiesgras. Verder sien ons ook
nuwe grasse, soos swartvoetjie.”

DEURDIE DROOGTEGETREK
Die getrapte veld vol miskoeke is presies wat
hulle wil hê, sê Jennifer.

“Die los grond absorbeer reën baie beter.
Hier sal water dadelik insak en nie wegloop
soos op harde grond nie. Al die mis en plant-
materiaal wat hier lê, word weer deel van die
grond. Soos kompos. Dit voed die grond en
bou die koolstofinhoud, terwyl die organis-
mes in die grond sorg vir gesonde grond. En
dit sorg vir gesonde veld. Eintlik boer ons
dus met goggas. Ons probeer daardie mikro-
organismes in die grond gelukkig hou.”

In die kamp waarin die koeie nou wei,
is ’n ander verbetering in die veld duidelik
sigbaar: Daar is min kaal kolle grond.

“Die baie hoewe op die veld en die los-
getrapte grond stimuleer die groei van die
bestaande veld, maar sorg ook vir nuwe
groei. Waar ons grasse gewoonlik pol-pol
rondgestaan het, groei dit deesdae baie ruier
en ons grond is beter bedek,” sê Sandy.

Hulle het wel die somer goeie reën ge-
had, sê hy. Voor die reën was dit baie droog.
Noordwes-boere is die afgelope drie jaar deur
erge droogte verniel.

Jennifer sê dat hulle net voor die goeie reën
eers hul getalle ’n bietjie verminder het deur
hul osse te verkoop. Sy glo hulle kon eintlik
deurgedruk het. Hulle het geensins gevoer
nie. Die enigste lek wat hulle die hele jaar
vir die beeste gee, is fosfaat en sout. Sandy
sê dat bosse, soos rosyntjie- en vaalbos, hulle
in die droogtetyd baie gehelp het.

HOEKOMNGUNI’S?
“Nguni’s het oor baie jare aangepas by Afrika.
Hulle is heeltemal tuis hier. Deesdae probeer
ons steeds Europese rasse beter aanpas vir
ons omstandighede. Hoekom? Ons het dan
’n bees wat hier hoort. Dit voel vir my ons
maak dinge al hoe ingewikkelder, terwyl ons
dit net eenvoudig moet hou,” sê Sandy.

Jennifer voeg by dat hulle meer Nguni’s kan
aanhou as ander beeste omdat hulle kleiner
en ligter op veld is. En volgens haar benut

hulle die bosse baie beter as ander rasse.
“Ons het al ander rasse probeer en ook

ander bulle by ons Ngunikoeie gebruik, maar
ons het te veel probleme gehad,” sê Jennifer.

“Jakkalse wat pasgebore kalwers vang, was
een daarvan. Dit gebeur nie by die Nguni’s
nie. Ek het al gesien hoe agt jakkalse om ’n
Ngunikoei en haar kalfie draai, maar nie ’n
kans kry om naby die kalfie te kom nie. En
ons het te veel geboorteprobleme gehad as
ons ander bulle by Ngunikoeie gebruik het.
Deesdae boer ons dus 100% met Nguni’s.”

Die Speedys sê dat die dragtigheidsyfer
wel effens laer is in sulke groot troppe.
Hulle is egter tevrede met hul gemiddeld
van 75% koeie wat bul vat. Kalwers word op
sewe maande gespeen. Die versies kom op
twee jaar by die bulle en as ’n vers oorslaan,
word sy onmiddellik verkoop. Die osse word
op drie jaar geslag.

WEIDINGSBESTUUR



BO: ’nKampwaaruitNgunikoeiepasgeskuif
is.Diegetraptevelden losgrond ispresies
wathullewil hê,wantdit absorbeer reën
beter. “Enal diemisenplantemateriaalword
weerdeel vandiegrond.”

ONDER: Diekampe isverdeel inwawielstel-
sels vanvyf tot twintig kampewatbyeen
waterpuntbymekaarkom.Vir hekkeword
bandegebruik –dalknieestetiesdiemooiste
nie,maardoeltreffendengoedkoop.
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Jennifer sê hulle het gewoonlik drie troppe 
– koeie, verse en bulle en osse bymekaar – en 
elk sowat 500 sterk. 

“Soms laat loop ons egter die koeie en 
verse saam om ’n groter impak op die veld 
te kry. Dan kan so ’n trop bietjie meer as  
1 000 diere bevat.” 

Bulle word teen Februarie by die koeie en 
twee jaar oue verse gesit en tot einde April 
by hulle gehou. Die kalftyd is Desember tot 
Februarie. Die afgelope jaar was 78% van 
die koeie dragtig. 

“Baie min kalwers word doodgebore. Dit is 

regtig gewoonlik maar een of twee,” sê Sandy. 
“Verder verloor ons sowat 15 kalwers aan 
diarree. Hulle word daarteen gespuit, maar 
ons verloor altyd ’n paar. Veral op die baie 
warm en droë dae.

“Die abattoirs penaliseer ons natuurlik vir 
ons Nguni’s omdat hul karkasse dikwels te 
lig is. Ons kry tot R4/kg minder. Maar ons 
insetkoste is baie laer en ons verkoop meer 
diere as wat ons sou doen met ’n gewone 
boerdery en ander beeste,” sê Sandy.

Sandy voeg by dat hul Ngunivleis reeds die 
soort vleis is wat die verbuiker soek. 

“Dit is nie te vet nie en die diere is nie vol 
nonsens gevoer en gespuit nie. Hulle kom 
reguit van gesonde veld af.”

Hy reken ook dat die hoë vleispryse van 
die afgelope tyd verbruikers dwing om na 
goedkoper alternatiewe te kyk. 

“Ons kan eerder die pryse laer maak en 
meer verkoop. Dit is tog ons werk om die 
nasie te voed. Maar ek weet boere gaan niks 
van daardie idee hou nie.”

VLEISREBELLIE
Die Speedys was in die vroeë 1990’s ook 
ontevrede oor die vleissituasie in Suid-Afrika. 
Sandy sê dat alles in daardie jare deur die 
Vleisraad beheer is: die aankope, die pry-
se en ook waar vleis verkoop is. Hy en ’n 
groepie boere wou bewys dat die verbuiker 
eerder regstreeks by boere wou koop en nie 
by slaghuise en winkels wat deur die Vleis-
raad beheer is nie. 

Hulle is met vleis wat op hul plase verwerk 
is, na ’n slaghuis in Johannesburg waar hulle 
een oggend in die een deel van die slaghuis 
hul plaasvleis sou verkoop en in die ander 
deel sou die slaghuis sy vleis verkoop. Die 
storie het die aand voor die tyd radionuus 
gehaal en die volgende oggend het mense 
’n paar kilometer lank tougestaan voor die 
slaghuis om regstreeks by die boere te koop.

“Ons vleis het nie eens die slaghuis gehaal 

nie. Ons het sommer so uit die koeltrok uit 
verkoop,” sê Sandy.

Die klein rebellie is die aand op TV-nuus 
uitgesaai met die publiek wat baie duidelik 
sê: “Ons vertrou die boere en wil regstreeks 
by hulle koop.” 

Sandy sê dr. Kraai van Niekerk, destyds 
Minister van Landbou, het kort daarna ’n 
groot vergadering gereël om die saak met 
boere te bespreek. 

“Die boere het die vergadering heeltemal 
oorgeneem en Van Niekerk het in ’n sta-
dium gesê: ‘Hierdie vergadering verloop nie 
soos ek dit wil hê nie.’ Dinge het toe begin 
verander en die Vleisraad het later sy beheer 
oor die boere se vleis verloor.”

Vandag verkoop hulle hul vleis meestal 
by die Vryburg-slagplaas, maar sal soms 
agente van ander slagplaas bel om te kyk vir  
beter pryse. 

BOER ANDERS OMDAT  
SY ’N SPEEDY IS
Sandy en sy vrou, Monica, sê dat hulle al-
tyd geweet het Jennifer gaan boer. Hulle het 
nog drie kinders, twee dogters en ’n seun, 
wat almal baie lief is vir die plaas, maar dit 
was Jennifer wat al as kind die hele tyd met 
haar plastiekplaasdiere gespeel en baie in 
die boerdery belang gestel het. 

Jennifer sê die feit dat sy ’n vrou is, het 
dinge aanvanklik moeiliker gemaak.

“Die werkers was nie daaraan gewoond 
om saam met ’n vrou te werk nie en nog 
minder om opdragte van ’n vrou te kry. Tot 
hulle begin sien ek weet waarvan ek praat, 
weet wat ek doen en ek kan doen wat hulle 
doen. Ek kan ook ’n sak lek op die bakkie 
laai en stukkende dinge regmaak. 

“Die vee-agente het my ook lank snaaks 
en skepties beskou. Een was op ’n dag baie 
verontwaardig toe hy hier beeste kom laai 
en ek vir hom sê hy mag nie sy skokstok 
gebruik nie. Hy was baie verbaas toe hy sien 
hoe rustig, maar vinnig ons die diere op die 
vragmotor laai.” 

Maar sy boer nie anders omdat sy ’n vrou 
is nie. Sy boer anders omdat sy ’n Speedy is. 
Lief vir die grond, veld en diere. Daarom loop 
daar osse in die veld wat ouer as drie jaar 
is en name het, soos Pie Face en Jelly Bean.

“Hulle het hans grootgeword. Ons kan 
hulle mos nie slagplaas toe stuur nie. Hul-
le sal later hier op die plaas geslag word,”  
sê Jennifer.

“Nou weet jy hoekom ons die mal Engel-
se genoem word.”

Willem van der Berg is ’n vryskutjoernalis. 

NAVRAE: Me. Jennifer Speedy, e-pos: 
jenniferspeedy@gmail.com, sel 073 192 9855.

‘Dit voel vir my ons maak 
dinge al hoe ingewikkelder, 
terwyl ons dit net eenvoudig 
moet hou.’

Sonpanele word gebruik om heinings te 
elektrifiseer.

Me. Jennifer Speedy by ’n trop gespeende kalwers. Sy boer nie anders omdat sy ’n vrou is nie;  
sy boer anders omdat sy ’n Speedy is.


