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Nog ‘n jaar is verby, nog ‘n kalweroes gespeen. Die 
Bosveld lyk soos die paradys na goeie reëns die  beeste is 
in ‘n goeie kondisie. Bek en klouseer het egter saam met 
die goeie reën gekom dit wil lyk asof die beheermaatreëls 
wat ingestel is om die verspreiding van die siekte te 
bekamp die bemarking van lewendehawe soos ons dit 
ken vir altyd gaan verander. Innoverende denke gaan 
nodig wees om nuwe bemarkingskanale te ontwikkel. 

Vir die groep was 2019 ‘n jaar vol uitdagings. Ons het 
goed gevorder om die nuwe handelsmerk bekend te 
stel. Al die ou Noord Santa promosie materiaal is vervang 
met treffende nuwe materiaal. Die oprigting van ‘n groot 
advertensiebord langs die besige N1 hoofweg naby 
Bela-Bela sal groot bewusmaking tot gevolg hê. Dit is 
egter nie maklik om skade wat in die verlede opgedoen 
is oornag te herstel nie. Binne groepverband is daar ook 
baie klem geplaas op betrokkenheid van al die lede en 
die wat nie bereid was om honderd present in te koop 
nie of ontevrede was, om welke rede ook al, het die 
groep vrywillig, of andersins, verlaat. 

Na samesprekings met die Santa Veldbeestelers het 
die groep telers besluit om in te skakel onder die 
studiegroep se vaandel. Verskeie van die voormalige 
lede van die ou Noord wat die klub verlaat het het ook 
reeds weer hul gewig by ons ingegooi en nog gaan 
volg. ‘n Belangrike feit wat hand aan hand gaan met die 
stygende ledetal is die vergroting van getal diere onder 
die groep se beheer. Lees daarmee saam dat die groep 
se dampkring beduidend vergroot en nou strek vanaf 
Mahikeng in die weste tot by Polokwane in die noorde. 
Die doemprofete sal moet erken dat die groep in die een 
jaar van sy bestaan baie vermag het.

Die studiegroep het reeds in Januarie 2020 sy eerste 
beplanningsvergadering gehou waarop verskeie 

sake rakende die ras, die pad vorentoe, die beleid van 
die groep, die groep se rol binne die genootskap, die 
2020 veiling, die hou van veldbultoetse en bemarking 
indringend bespreek is. 

Lede het in hul beraadslaging tot die slotsom gekom dat 
daar weer na alle aspekte rakende die Santa Gertrudis 
gekyk moet word. In hierdie gesprek mag daar geen 
heilige koeie wees nie en alles behalwe die naam van 
die ras behoort vir bespreking op die tafel te wees. Die 
ras het gestagneer, ledetalle is in ‘n afwaartse kurwe 
en ons markaandeel vergroot nie, om net die ore van 
die Seekoei uit te wys. Vernuwing vereis somtyds 
pynlike besluite, hierdie groep het dit ervaar, maar die 
noodsaaklikheid daarvan is nou ‘n gegewe. Die vraag is 
egter of die politieke wil by groter kollektief bestaan? 
Die studiegroep het besluit om ‘n beraad te hou met die 
tema: ‘n Holistiese oorsig van die rigting waarin die Santa 
Gertrudis ras die afgelope dekade beweeg het ten einde die 
studiegroep instaat te stel om te beplan om die uitdagings 
wat die volgende tien jaar, in ons gebied, op die ras wag te 
oorkom. Die rasdirekteur en die raad is genooi om saam 
aan die gesprek te kom deelneem sodat hulle ook vanuit 
hul perspektief insette kan maak.

Die Studiegroep is oorgehaal en gereed om sy deel by te 
dra om die Santa Gertrudis beesras te kry op die vlak wat 
ons besonderse ras verdien 

Die uitdagings voor ons lê nie net in die krale nie, dit 
lê ook in die hande, oë, gedagtes en harte van ons as 
telers. Kom ons gee ons ras die tyd, aandag en sinvolle 
beplanning wat dit verdien.
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