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vra oor my droom, was dit destyds om grond 
te koop en uit te brei en groot te gaan. Ek 
kon dit egter nie regkry nie, want ek het 
met skuld begin. Met groot skuld. My pa 
het sowat 20 km hiervandaan geboer en vier 
maande voor sy dood in 1989 hierdie plaas 
gekoop. Ek het die ander plasie verkoop om 
Allendale uit sy boedel te koop.

“Die ekonomie het dit later nie moontlik 
gemaak om nog grond te koop nie en ’n ou 
het testamentêre verpligtinge gehad. Maar 
dis nou baie lank gelede se stories . . .” vertel 
Koos oor die begindae. 

Daardie tyd was die plaas van 4 000 ha, 
met ’n langtermyndrakrag van 10 ha per 
grootvee-eenheid (GVE), ’n heel gawe boer-
dery waar hy met sowat 250 koeie kon boer. 
“Vandag is dit egter te klein. En omdat dit te 
klein is, kry jy ook nie uitgebrei nie.”

‘HOU BY ’N PRODUKSIESTELSEL’
Dit was ’n knyptang waaruit Koos hom kon 
woel deur na ’n ander produksiestelsel oor 
te skakel.

“Ek het sowat tien jaar gelede besef ’n 
koei-kalfboerdery is ’n stadige dood op ’n 
klein oppervlakte, toe begin ek met die kalf-
stelsel gekombineer met ’n voerstelsel.”

Koos het sy koeie verkoop en kalwers ge-
koop, wat hy agt maande lank op die veld 
afrond, voor hy hulle deur sy voerkraal (met 
’n staanvermoë vir 500 beeste) sit en dan 
bemark.

Hy benadruk dat dit nie ’n vinnige pad na 
sukses is nie, maar dit het sy omstandighede 
beter gepas. 

“Dit maak nie saak wat jou produksiestel-
sel is nie, alle stelsels werk in siklusse. Die 

D
ie een eienskap wat mnr. Koos 
van der Ryst, wat onlangs 
GWK se Icon-eerbewys as 
Veeprodusent van die Jaar 
ingekatrol het, se boerdery- 
skippie deur die jare op koers 
gehou het, is sy vermoë om 

by veranderende omstandighede aan te pas. 
Toe hy tien jaar gelede besef het sy plaas, 

Allendale, in die Koopmansfontein-gebied 
naby Barkly-Wes is te klein om uit te brei en 
die ekonomie hom nie toegelaat het om nog 
grond te koop nie, het hy sy koei-kalfstelsel 
tot niet gemaak. In die plek daarvan het hy 
’n kalf-en-voerkraalstelsel begin. 

Waar hy voorheen 40 000 kg vleis per jaar 
bemark het, lewer hy nou 75 000 kg vleis per 
jaar – en dit sonder om ’n enkele hektaar tot 
sy boerdery toe te voeg.

Die afgelope drie jaar se droogte, tesame 
met vernietigende veldbrande in sy omge-
wing, het ook sy tol geëis. Dit het Koos 
ernstig laat besin oor diversifikasie-opsies 
en hy het twee jaar gelede ’n volhoubare 
semi-intensiewe skaapstelsel van stapel ge-
stuur, waarmee hy marginale weiding kan 
benut om produksie na te jaag. 

“Sjoe, dit klink arrogant, maar as jy my 
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Sonder om grond aan te koop, kon mnr. Koos van der  
Ryst, voorsitter van die Rooivleisprodusente-organisasie 

(RPO), met sy beesproduksiestelsel sy vleisproduksie 
die afgelope dekade bykans verdubbel. Boonop help sy 

nuwe semi-intensiewe skaapboerdery om die wa deur die 
droogtedrif te trek. 

Droogte, brande en beperkings 
– Koos maak altyd ’n plan

 PLAASINLIGTING 

LIGGING: Barkly-Wes, 
Noord-Kaap

PLAASNAAM: 
Allendale

EIENAARSKAP: Privaat

PLAASGROOTTE: 4 000 ha

VERTAKKINGS: Bonsmarabeeste, skape

GRONDTIPES: Kalk

VELDTIPES: Vaalbos-grasveld van die Ghaapse Plato 
(grasveld, vaalbos, kalkveld en hardeveld)

GEMIDDELDE REËNVAL: 320 mm per jaar

 KORTOM 

■  Deur van ’n koei-kalfstelsel oor te  
skakel na ’n kalf-voerkraalstelsel kon 
mnr. Koos van der Ryst sy produksie  
van 40 000 kg vleis per jaar tot  
75 000 kg verhoog. 

■  Teen ’n grondprys van R4 000/ha  
bring dit ’n besparing van sowat  
R16 miljoen mee. 

■  Hy diversifiseer met ’n semi-intensiewe 
Dorperboerdery en behaal ’n uitste-
kende lampersentasie van 120.

•

Die voerkraal het staanplek vir 500 beeste. 
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