
 

 

Voorsittersrede 

RPO Noord Kaap Kongres 7 en 8 Junie 2017 

 

Dames en here, gaste en rooivleisprodusente. 

 

‘n Jaar met geleenthede en uitdagings is verby en dit is aangenaam om bietjie terug te kyk en te sien waar 

ons gevorder het en waar ons dalk agter geraak het. Die rede vir mislukking is miskien net omdat dit net nie 

van toepassing is op die rooivleisprodusent nie, dink maar aan die politieke fiasko’s van die jaar. 

 

Met groot dank gee ek ‘n blik op die afgelope jaar en ‘n paar gedagtes oor die pad vorentoe. 

 

Die Rooivleis Produsente Organisasie van die Noord-Kaap het verskeie sake namens sy lede hanteer die 

afgelope jaar. Op die breër front is die kwessie van grond seker die enkele grootste debat. Die DLRC’s is gestig 

in al 5 landelike rade waar die RPO Noord-Kaap en Agri Noord-Kaap betrokke is. Dit is belangrik dat ons te 

alle tye deelneem en betrokke bly. Ondersteun u verteenwoordigers op plaaslike vlak en bly op hoogte van 

gebeure. Die wilde uitsprake van politici sal bly om die boere kwaad te maak. 

 

Landbou en meer spesifiek rooivleis is een van bedrywe waar daar nog baie potensiaal is vir die toekoms om 

werk te skep en dit uit te brei na rykdom oor ŉ breë spektrum. Daarom dan ook dat ons in die Noord-Kaap 

dit as kleinnood moet bewaar en elke dag moet soek na geleenthede; soos nuwe bemarkingsgeleenthede. 

(termyn kontrakte vir Beesvleis en skaapvleis). 

 

Die natuurtoestande van die afgelope jaar in die provinsie was van die uiterstes. In die laat somer het daar 

heerlike reëns oor ‘n groot gedeelte van die provinsie geval wat uitkoms verleen het aan daardie produsente. 

Net jammer dat dit nie oor die hele provinsie gereën het nie. Die westelike gedeelte en die winterreënval 

gebied ondervind nog rampdroogte toestande. Wat baie bemoedigend was, was die hulp wat mede boere 

aan mekaar verleen het. Dankie aan ons landboubesighede, privaatsektor, individue en georganiseerde 

landbou – by name Agri Noord-Kaap en Agri SA wat betrokke was by die verlening van hulp aan produsente. 

Daar het wel hulp van die Departement van Landbou gekom; R25miljoen vir die Noord-Kaap. Ons dank 

daarvoor, maar soos u almal weet dit is nie genoeg nie. 



 

Die RPO Noord-Kaap se missie is: 

RPO Noord-Kaap bevorder die volhoubare en winsgewende produksie van rooivleis in die Noord-Kaap en 

beïnvloed die rooivleis waardeketting om optimaal waarde te ontsluit vir die rooivleis produsent. 

 

Soos u almal bewus is, is daar dan ook strategiese drywers geïdentifiseer om uiting aan die missie van die 

RPO Noord-Kaap te gee. Graag staan ek in kort stil by die drywers wat geïdentifiseer is. 

 

A. Bevorder dieregesondheid in die Noord-Kaap 

Een van die grootste bedreigings vir die nasionale veestapel is dieregesondheid. Hoe lyk ons 

dieregesondheidstatus? Ek dink glad nie so goed nie. Siektes bedreig ons kudde vanaf die internasionale en 

plaaslike front. Siektes soos Brucellose, Bek-en klouseer, Johnes se siekte, brandsiek en andere is groot 

bedreigings. Hierdie siektes het die vermoë om ons nasionale veekudde te verwoes. Daar is ook SOP’s met 

ons buurlande onderteken om te voorkom dat die siektes vandaar versprei word na die Noord Kaap. 

 

Daar is reeds ‘n Animal Health Forum in die Noord-Kaap gestig. Dr Koos Louw is  Voorsitter van die Forum 

en hul vergader kwartaalliks. Die Forum het ten doel om alle rolspelers in die bedryf saam te bring en die 

geleentheid skep om dieregesondheid sake van die dag aan te spreek. Hierdie Forum moet dan ook plaaslik, 

provinsiaal en nasionaal skakel met die nodige staatsdepartemente. Op  nasionale vlak het die Animal 

Health Forum ŉ platform daargestel waar verskeie dieregesondheid kwessies aangespreek word. 

 

Die Subsidie wat deur RPO Noord-Kaap betaal word aan produsente om hulle ramme en bulle te laat toets is 

maar een van die projekte om die gesondheid van ons manlike diere op die hoogste vlak te hou. Daar is 

vanjaar R300 000 begroot vir die projek. 

 

B. Bevorder deelname aan en die impak van die werksaamhede van die Predasiebestuursforum 

Die Predasiebestuursforum word ondersteun waar nodig. Die opleiding van ons  produsente is van uiterste 

belang. RPO Noord-Kaap het die NWKV finansieel ondersteun vir die opleiding van produsente. Die 

opleidingsprogram van die NWKV is vir alle rooivleisprodusente beskikbaar. Daar is ook die afgelope jaar ŉ 

PDM forum gestig wat in Bloemfontein gesetel is. 

 

C. Promoveer die toepassing van die kode van beste praktyk in die Noord Kaap 

Vir my is die ander vraag, wat gaan ek as produsent doen om my kudde te beskerm? Is my gesondheidsplan, 

my biosekuriteitsplan in plek? Kongres, wat doen ek en u om  ons produksie te laat toeneem of boer ons 

maar omdat dit lekker is? 



 

D. Bevorder geïntegreerde produksiepraktyke 

Dr Antonie Geyer se projek om inligting in te samel en te verwerk sodat die winsgewendheid van meer 

spesifiek kleinvee gemeet kan word vorder goed en begin goeie resultate lewer. Hierdie aksie moet saam ‘n 

tersiêre instellings gedoen word. Inligting is van kardinale belang. Inligtingsdae te Fraserburg, Richmond en 

Griekwastad is gehou ter bevordering van produksie die afgelope jaar. 

 

Hoe lyk die Suid Afrikaanse lewende hawe kuddes? Hoe groot is hulle? In wie se  besit is hulle? Dit is vrae 

wat op almal se lippe is. 

 

E. Bemagtig belanghebbendes om die voorkoming van veediefstal in die Noord-Kaap te bevorder 

Veeverwydering en Identifikasie boeke is beskikbaar, gebruik dit. Kommunikasie met ons lede rondom die 

merk van vee is baie belangrik. Is u vee gemerk? As dit nie gemerk is nie kan u ook nie hulp van die polisie 

verwag nie. ŉ Verwysingshanleiding rondom veediefstal het die lig gesien. Daar is reeds ŉ groot hoeveelheid 

versprei. Dankie aan mnr Joe Scholtz wat Voorsitter is van die Noord-Kaap Veediefstal eenheid vir die werk 

wat hy doen vir die landbouers. 

 

F. Bevorder die ontwikkeling van nuwe/ kleinboere tot kommersiële vlak 

Die vestiging van kleiner boere is van uiterste belang. Een van die boustene is behoorlike opleiding en 

inligting. Die afgelope jaar is twee inligtingsdae vir opkomende produsente in Douglas en Williston gehou. 

Daar is opleiding gegee aan ŉ groep opkomende boere te Jan Kempdorp einde Februarie begin Maart 2017. 

Daar is ook meer fondse beskikbaar vanaf Nasionaal vir die opleiding, want dit sal mee help dat die 

produsente kan vorder na kommersiële vlak waar hulle graag wil wees. 

 

G. Verhoog die effektiwiteit van die RPO Noord Kaap se kommunikasie na belanghebbende rolspelers 

Die RPO-Noord Kaap het sitting in die Uitvoerende Raad van die RPO wat dan verder sitting het in die 

Rooivleis Industrie Forum. Hier word verskeie kwessies van nasionale belang in die Rooivleisbedryf hanteer. 

Skakeling word ook met ander  organisasies op nasionale vlak gedoen. Die affiliasie van die RPO by Agri SA 

se bedryfskamer is weer die afgelope jaar bevestig. 

 

Die opdatering van ons databasis is voltooi. Ons het konsultante aangestel by name Beetge Media wat moet 

help dat die databasis ten volle in gebruik kan kom. Ek aanvaar dat u almal u inligting geverifieer het sodat 

ons makliker en meer gereeld met u kan kommunikeer. 

 



Langs hierdie weg gaan ons poog om korrekte en opgedateerde inligting op u tafel te plaas sodat u die regte 

en toepaslike besluite kan neem, maar u as produsent moet ons ook help en aandui as daar inligting is wat 

in u betrokke streek nodig mag  wees. Byvoorbeeld die donkie slagtings van die afgelope jaar. 

 

In die Noord-Kaap is daar ŉ klomp vennote betrokke by die invordering van die  vrywillige heffing. Die 

invordering van die heffing is op ‘n hoë vlak. Wat tot groot kommer strek, is die produsente wat nog nie tot 

die heffing bydra nie. Die organisasie kan nie as ŉ behoorlike spreekbuis van sy produsente optree indien nie 

behoorlik befonds is nie. Graag wil ek elkeen van u bedank vir die bydrae van u vrywillige heffing. Tydens die 

opkomende boeredae was dit verblydend om te verneem dat die sektor nie omgee om die heffing te betaal 

nie, want hulle kan die voordele sien.  

 

Pryse van rooivleis gaan onder druk bly. Hierdie druk gaan grootliks kom van die  verbruiker, wat se vermoë 

om te spandeer onder druk is. 

 

Wat kan u as produsent doen om u inkomste te stabiliseer? 

 

Daar moet gefokus word op die faktore waarop u invloed kan uitoefen dit is die  endogene faktore soos; 

natuurlike hulpbronne, finansiering, verhoudings, kreatiwiteit en geleenthede. 

 

Die eksogene faktore soos; beleid, klimaat, ekonomiese groei, die wisselkoers, die politiek, sosio-ekonomiese 

realiteite, armoede, geweld en die doeltreffendheid van Provinsiale en Plaaslike Regering is buite u beheer. 

Hierdie eksogene faktore het wel invloed op u opbrengs, prys van die produk, produksie koste, grondwaardes 

en die uitbreidingsmoontlikhede. 

 

Ek glo ons as produsente het die vermoë om te oorleef. As produsente organisasie loop ons die pad saam 

met u. Die organisasie sal u mondstuk in die komende jaar wees. 

 

Ons as produsent sal moet optree as ambassadeur van ons produk. Rooivleis is  gesond, voedsaam en ŉ 

bron van essensiële minerale. En onthou rooivleis is nie duur nie. 

 

Graag wil ek dankie sê aan die persone wat meehelp die RPO Noord-Kaap se wiele rol en aanhou rol: 

• Elke produsent wat sy vrywillige bydrae maak en betrokke is. 

• Aan al die lewendehawe agente, abattoirs en voerkrale vir die goeie samewerking, ondersteuning en 

die bevordering van RPO Noord-Kaap se doelwitte. 



• Die Hoofbestuur van die RPO Noord-Kaap wat vêr moet ry na vergaderings en die diens wat u in u 

gemeenskap lewer. 

• Aan die Nasionale RPO wil ek die Voorsitter, mnr Koos van der Ryst, die Vise- voorsitter Dr Pieter 

Prinsloo en die 2de Vise-voorsitter mnr James Faber bedank vir jul tyd en opoffering om die saak van 

die rooivleis produsent te dien. 

• Aan die Nasionale RPO se kantoor met mnr Gerhard Schutte as die Hoof Uitvoerende beampte en sy 

personeel – dankie vir jul werk. 

• Aan mnr Henning Myburgh en sy personeel by Agri Noord-Kaap, dankie vir u ondersteuning en 

samewerking om die RPO ‘n sukses te maak vir elke Rooivleis produsent. 

• Aan Mnr Dirk Krapohl – Bedryfsbestuurder van die RPO Noord Kaap, dankie vir jou harde werk en 

diens aan die Rooivleisprodusente. 

• Aan die Dagbestuur van die RPO Noord-Kaap, dankie vir jul geduld, onbaatsugtige tyd en werk wat u 

in die organisasie terugploeg. 

• Annelouise – dankie vir jou ondersteuning en geduld en die saamry die afgelope jaar. 

• My grootste erkenning gaan aan ons Hemelse Vader vir sy wysheid en veiligheid. 

 

Sterte aan u elkeen en mag u meer suksesvol wees as die vorige jaar en mag daar genoeg reën val sodat mens 

en dier voorspoed kan ervaar. 

 

Ek dank u 

 

Johan van der Colff 

7 Junie 2017 


