Hierdie nuusbrief word uitgestuur, nie om oor ons stoet te spog nie, maar om ons kliënte en telers op hoogte te hou van wat ons
doen en ook om mense vir hul lojaliteit deur die jare te bedank. Ons deel idees saammet jou en hopelik kan hulle in jou stoet teling
van voordeel wees, aangesien ons ook baie leer van al die telers wat ons by La Rochelle besoek.
Ons kan regtig sê dat Meatmaster teling vir ons alles oor die ras en nie oor ons is nie. Die ras moet floreer sodat ons in sy geluk
kan deel.

Ons Produksie veiling
Die WAN- PERSPEKTIEF dat dit net 'n Stoet veiling is: * NEE *
Dit is nie 'n Stoetveiling met kommersiële diere nie
Dit is 'n KOMMERSIËLE VEILING met STOETDIERE
Tenspyte van die feit dat alle skape wat aangebied word, geregistreerde
prestasie getoetsde skape is, in die onderstaande opsomming sal u sien dat
ons Produksieveiling, waar ons ons beste diere bied, die pryse baie redelik
is.
Ons 32ste produksieveiling wat in Februarie 2018 gehou is, was die veiling
met die meeste ramme wat eenmalig aangebied word, byna twee keer
soveel as enige ander veiling. Dit word gedoen om te verseker dat elke koper wat ons vereer deur ons veiling by te woon, 'n goeie
gehalte ram teen 'n billike prys kry. Ons verwelkom sommige wat nie aan die einde verkoop word nie (not solds), aangesien ons
glo dat ons ons doel bereik het. Alhoewel daar baie ramme beskikbaar is, word die KWALITEIT nooit gekompromitteer nie. Onthou
die 100 ramme word gekies uit 'n lamgroep van meer as 200 ramme uit sewe on-verwante bloedlyne. Ons teel +/- 500 Ramme
per jaar uit ons geregistreerde ooie waarvan ons jaarliks +/-350 verkoop.

Hier volg die veiling gemiddeldes:
Goeie kommersiële Ramme

51 Ramme was verkoop vir tussen R4 500 - R8 000
9 ramme was verkoop vir tussen R8 000 – R12 000

Goeie Stoet ramme – Uitstekende Kommersiële Ramme
13 Ramme was verkoop vir tussen R12 500 – R20 000
Uitstekende Stoetramme
8 Ramme wat bo R20 000 verkoop is
Kommersiële Ooi gem. (NIE GEREGISTREER
NIE): 78 Ooie wat aangebied is- almal verkoop vir gem van R1320
Hulle het in lotte van 10 tot 21 ooie per lot verkoop.
Van die 91 ramme wat aangebied is, is 81 verkoop en 10 nie verkoop nie. Dit is presies
wat ons met ons groot getalle wou bereik. Dit was ons eerste veiling met groot Ram-getalle. Ons rede om die getalle te vermeerder,
afgesien van die feit dat die Stoet groter word, is om te verseker dat die kommersiële en die Stoet-koper 'n ram vind om aan die
vereistes van hul kudde en sak te voldoen. Terselfdertyd stel dit ons in staat om te evalueer wat dit is wat ons kliënte soek en wat
nie. Dit was vir ons 'n geweldige seën om almal te sien met 'n ram weg ry. Niemand het na die veiling gekom en gevra vir 'n ram
wat nie verkoop is nie, want daar was genoeg ramme teen baie billike pryse. Nog 'n groot voordeel is dat selfs al is jy van ver af, is
dit die moeite werd, want jy weet jy sal 'n ram vind.
Baie dankie aan elke enkele persoon wat die tyd uit hul besige skedule geneem het om die dag saammet ons te spandeer. Ons
besef dat tyd vir almal beperk is en die skedules is taai, maar weet asseblief dat u opoffering nie onopgemerk gaan nie en ons
hoop dat die dag die moeite werd en aangenaam vir u was. Ons wil graag ons hartlike dank uitspreek teenoor almal wat ons so
hartlik gelukgewens het met ons aanbod voor die afloop van die veiling. Na die veiling was ons deur verskeie stoet- en kommersiële
telers genader. Hulle het ons bedank vir die feit dat ons bereid is om ramme teen R4500 en ooie teen R1200 te verkoop. Ons kan
net antwoord...DANKIE AAN JULLE...
Collett Farming gee terug aan ons kliënte!
Met die brandstof rabat wat ons in plek gestel het vir ons veiling in 2018 het ons meer as R44 000 TERUG GEGEE AAN ONS
KLIëNTE, net op die veiling, om dankie te sê vir u ondersteuning. Hierdie rabat sisteem geld vir almal, ou en nuwe kliente.

2019 PRODUKSIE VEILING DATUM

Ons 33ste Produksie veiling:
Op die aanbod sal ons 210 ooie hê (al die ooie sal by die ram gewees het)
en 100 ramme met 6 beproefde stoet vaars.
Van die 6 Gebruik ramme sal CC 5431 "SEAL", CC 5407 "LUCKY STRIKE", CC
7007 "MAGIC SPY" (Vol broer van Fat Magic) wees. CC 7120
"REDEMPTION" Seun van LEGEND, CC 6340 "AMPER DAAR" van die
KOLKOP familie, CC 6380 "MAJESTY’ S JEWELS".
CC 5407 "Lucky Strike" is natuurlik een van die belangrikste
besienswaardighede op die veiling. Dit is 'n ram wat deur die bedryf
benodig word. Hy bring soveel na die tafel. Hy het ons uitstekende
nageslag gegee wat op die dag van die veiling sal verskyn, aangesien ons
ons bloedlyne en huidige ramme wat in die stoet gebruik word, vertoon.
Hy het die hoogste teelwaardes van al die gebruik ramme in die land. Hy
sal aangebied word met 'n reserweprys.
Die ma van Fat Magic sal ook op die veiling wees. Hier is sy met haar drieling op twee maande. Sy is net een van die uitstekende
ooie wat onder die hamer sal kom.

NB: Met die uitbreek van bek-en-klouseer in Limpopo het die Namibiërs die deur toegemaak en dus 'n oop deur vir meer
plaaslike kliënte geskep om uitstekende ramme te kry met minder mededinging van ander bieërs.
Ons is so entoesiasties oor die komende veiling !!! Die groep jong
ramme wat aangebied word is werklik op 'n ander vlak. Jare van
keuring en prestasietoetsing het bymekaar gekom en begin nou net
sneeubal. Jaarliks kan ons die verbetering in hul syfers sien, maar
ook visueel. Kyk gerus na ons Facebook-bladsy en webwerf om
foto's
te
sien
en
die
opbou
na
die
veiling.
www.facebook.com/superiorgenetics en www.clyntoncollett.com

Aan ons Namibiese kliënte
Soos almal teen die tyd weet is alle Suid-Afrikaanse grense tot verdere kennisgewing gesluit. Die
GOEIE NUUS is dat die regering regtig hard aan die werk is. Die probleem was gelukkig vinnig opgetel en die area was ook baie gou onder kwarentyn geplaas, dus toon dit dat die risiko bekamp
is. Die vooruitskatting is dat die grense binne 2 weke weer sal oopgaan. Dit klink vir ons bietjie
vinnig maar sou dit twee maande duur, is ons nog steeds baie tevrede en glo ons nie dat dit die
produksie veiling sal raak nie.
Ons is bereid om diere hier te hou en dra vir die kwarentyn periode en dan af te lewer in
Ariamsvlei.
**NB: Sou u beplan om die veiling by te woon, KONTAK ONS ASB. Dit help ons om vooraf reëlings te tref wat die proses na die
veiling bespoedig.
Baie dankie aan al die Namibiese telers wat ons produksie veiling en ander veilings in Suid-Afrika gedurende die afgelope jaar
ondersteun het. Veral aan Danie Visser en Jannie de Villiers. Dankie vir u ondersteuning en ons vertrou dat die aankope wat u
gemaak het 'n positiewe invloed op u stoet sal hê.
Ons seleksie:
In die foto hier selekteer ons ons groep van 270-dae oud ramme.
Hier was die datum waarop ons die ramme geklassifiseer het, op
9 Oktober 2018, die middel van die lente na die harde winter, waar
hierdie groep ramme soos al ons ander vee ABSOLUUT GEEN hulp
ontvang het met betrekking tot voeding, lek, vitamien aanvulling,
ens... Dit is die enigste manier waarop ons kan seker maak dat net
die room na die bokant styg. Op enige manier wat ons ingryp
benadeel ons die seleksie proses.... en die seleksie word nutteloos.
Wetenskap het oor en oor bewys dat sodra jy inmeng, dit die
"room" meer sal laat lyk, maar dat nie eintlik room is nie... dis
skuim.
Voorbereiding vir die Veiling.
Die ooie wat in Januarie gespeen het, ontvang 'n baie ligte voedings rantsoen op die veld om hul toestand op standaard te kry,
aangesien hulle uitstekende lammers gespeen het deur 'n baie droë en uiters warm periode. Dit sal ook help om hulle vinniger
swanger te kry, aangesien hulle almal met verskillende stoet ramme soos FAT MAGIC, KING, LEGACY en CC 7113 loop en die ram
met die ooie tot die dag van die veiling sal loop.
Die ooie wat in November / Desember gepaar is, ontvang nie enige vorm van voeding of lek nie, aangesien ons tevrede is met hul
toestand. Die ramme kry ook 'n baie ligte rantsoen op die veld, aangesien al hul prestasie toetse gedoen en afgehandel is. Die
bietjie kondisie wat hulle sal optel, sal hulle net help met die aanpassing by hul nuwe eienaars en hulle gereed maak om dadelik
in hul nuwe kuddes te werk.
Die tydlose voordeel wat ons anders maak
Ons by Collett Farming was al vir baie geslagte betrokke by stoetteling ... en wat ons geleer het, is dat daar meer as een pad van
teel is om te kies.
Hier is die opsies:
1. Om massa te produseer terwyl die ras waarmee jy besig is gewild is en dan uit te klim om sodoende maksimum wins te
maak, maar tot nadeel van baie kopers ...
2. Massa produseer - goeie ooi en ram kombinasies deur middel van die tegnologie van embrio-spoel, wat die bloedlyn baie
beperk, maar omdat jy weet dat hierdie kombinasies mooi ramme en ooie teel, is jou eie persoonlike profyt groot en dan
klim jy uit en gaan na die volgende " groot ding "
3. Die OOR gebruik van Voeding en Bestuur om diere te teel wat “die beste lyk en presteer “soek" en sodoende diere te hê
om die meeste aandag na jouself te trek by enige geleentheid waar jou diere met ander vergelyk word. Soos ek 'n teler
van 'n ander ras gehoor sê het, as ons ons ramlammers eers op speen begin voer, vang ons lammers nooit op met diegene
wat hul lammers van geboorte af voer nie. Weereens is dit net vir persoonlike gewin ... want hoekom deur al die moeite
en uitgawes gaan?
4. Die oor- bemarking op sosiale media is 'n baie gewilde gebeurtenis, maar het op baie maniere 'n irriterende een geword.
Jy kan 'n swak dier baie goed laat lyk en ook kan jy ‘n gevoerde dier baie taai en gehard laat lyk net deur hoe of waar jy 'n
foto neem en deur watter storie jy vertel.
5. Deur 'n gewetenlose verkoper te wees, versprei jy 'n ongelooflike storie en beeld van jou stoet.

Die pad wat ons gekies het:
ONS "VERLIES" IS JOU WINS
Aangesien teling op verskillende vlakke vorder, is een ding seker. Al hierdie velde gebruik die data van DNA op een of ander manier
of vorm. Of dit nou gaan om die gebruik van massaproduksie in intensiewe stelsels, of dit op die uitgebreide veld is vir oorlewing,
siekte weerstand, ens. Dit het 'n faktor geword.
By Collett Farming het ons sowat 10 jaar gelede op hierdie pad begin met die versameling van DNA van al ons diere op rekord.
Van alles wat ons geleer het deur wetenskaplike veeteelt rakende die genetika, die epi-genetika en die faktore wat gene aan-enafskakel, gekies om ons teling op 'n manier te doen wat die meeste aan ons kliënte bied. Ons het slegs embrio-spoeling gebruik
om sekere genetika van reeds getoetste ooie en ramme te vermenigvuldig om die kwaliteit van ons herfs lammers ook te verbeter
en op dieselfde vlak as ons lente lammers te kry.
Wat voeding en bestuur aanbetref, gee ons geen voeding of lek om ons produksie en reproduksie te verbeter nie. Ons Stoetooie
kry presies dieselfde behandeling as ons kommersiële ooie.
As dit gaan om bemarking op sosiale media, probeer ons om onsself te beperk om nie ons kliënte te irriteer nie, maar probeer om
slegs te plaas dit wat ons glo, interessant sal wees vir ons kliënte of die deurgee van kennis. Sodoende skep ons ook ‘n geleentheid
vir elke lid, of Meatmaster persoon om hul sê te sê op die sosiale platvorms.
Ons groot doelwit is om die behoeftes van ons kliënte te bevredig. Daarom probeer ons om 'n groot verskeidenheid ramme en
ooie te hê, verskillende kombinasies wat nie die kombinasies of bloedlyn beperk nie
Collett Farming in Namibië
In 2018 het ons nog 'n goeie veiling met Jaco en Susan Opperman van Swartmodder Meatmaster
Stoet gehad. Ons bedank elkeen wat gekom het om die veiling te ondersteun. Selfs in die uiterste
droogte in daardie deel van die land het julle in groot getalle ter ondersteuning gekom. ONS
BEDANK JULLE MET ONS HELE HART !!! Dit was ons laaste veiling in Namibië met Jaco en Susan.
Dit is met groot hartseer dat ons nie meer ons Namibiese kliënte vanaf binne Namibiese grense
kan help nie. Dit is vir ons byna onmoontlik gemaak. Maar aan al ons kliënte wil ons graag sê dat
ons julle nog steeds tot die beste van ons vermoëns binne die grense van Suid-Afrika sal dien.
Ons wil graag vir Jaco en Susan bedank vir hul warm gasvryheid teenoor ons, hul vertroue in ons
en vir hul harde werk om die veilings te laat gebeur en om te probeer om 'n volgende veiling
moontlik te maak. Dit was ons nie beskore nie en ons wens die twee van julle met u nuwe veilings
vennoot die beste in u teling.

Ons Duurste ramme verkoop in 2018
Hierdie ramme was die duurste ramme op die veilings waaraan ons deelgeneem het.
Ons Produksie Veiling

Klerksdorp

Nasionale Veiling

(Hierdie ram was 'n nie verkoop op ons Produksieveiling,
aangesien daar geen aanbod was nie)

2019 Collett Farming veilings/ expo kalender, veilings om te notuleer
28 Februarie 2019 - COLLETT FARMING Produksie veiling te Venterstad / Bethulie
21 Maart 2019 - NoordWes Meatmaster Veiling - Klerksdorp
14-17 Mei 2019 – NAMPO
24 Mei 2019 - NoordWes Meatmaster Veiling - Klerksdorp
30 Mei 2019 - Sentrale Karoo Veiling -Bloemfontein * Let Wel, dit was die Drie Susters Veiling, nou in Bloemfontein
13 Junie 2019 - MEATMASTER Aangetekende Veiling - Upington
8 Augustus 2019 - MEATMASTER NASIONALE VEILING - Bloemfontein
25 September 2019 - Stephan Kirsten Produksie Veiling en Gasverkopers - Graaff-Reinett
12 Oktober 2019 – Best of Africa Sale - Coligny
November 2019 - Loeriesfontein Meatmaster Veiling- Loeriesfontein
Kudde Gesondheid
Soos gewoonlik was al ons ramme in Januarie 2018 getoets en soos die jaar aangaan het
ons bloedmonsters na drie of meer laboratoriums gestuur. Ons toets hoofsaaklik vir
vrugbaarheid, B-Ovis en B-Melatensis en ander geslags- spesifieke siektes. Ons is bly om te
sê dat dit weereens skoon was, al vir 14 jaar. Vir ons eerste toets van die jaar gebruik ons
Grootfontein se Span wat uitkom na die plaas en toets al die diere. Hierdie span het hulself
bewys oor baie jare en gee ons baie gemoedsrus in die manier waarop hulle werk en die
diere hanteer. Alhoewel hulle nie tans vir uitvoer geakkrediteer is nie, het dit niks met hul
toetse te doen nie. Die kwaliteit van hul toetsing is dieselfde as Onderste Poort. Die rede
waarom hulle nie vir uitvoer geakkrediteer is nie, is as gevolg van gebrek aan infrastruktuur
vereistes, soos nie genoeg toilette per x hoeveelheid werkers nie. Deur dit te sê, wil ons alle vee-telers aanmoedig om hulle te
gebruik aangesien daar niks fout is met hul toetsuitslae nie, hulle is vinnig en betroubaar.

Nuwe ondernemings:
Collett Farming het ons nuutste
toevoeging
tot
die
plaas
verwelkom: klein MINIATUUR
DONKIES.
Dit is eerlik verskriklike oulike en
baie unieke klein diere. Ons het
navorsing gedoen oor hulle en kyk
na die koop van hulle vir ‘n
geruime tyd al, maar weens hul
skaarste (en prys) was dit
moeilik om van hulle te bekom.
Dit was in Oktober dat ons ons eerste twee Merries en teel Hings verwelkom
het. En in Desember het ons tweede groep, 'n ander teel Hings en 2 Merries (een
met haar ouer vul sowel as haar huidige vul) en een wat in Februarie sal vul, op die plaas aangekom. Nadat ons met verskeie perden ponie rasse gewerk het, was die jongste 'n groep miniatuur perde, wat ruimte moes maak vir die donkies. Ons was nie seker
hoe die donkies sou vaar nie, maar die ware unieke temperament en liefdevolle natuur van die miniatuur donkies het die harte
van almal op La Rochelle gesteel. Hierdie oulike diertjies maak die perfekte troeteldiere vir jonk en oud!

Borans:
Ons het besluit om ons lidmaatskap tot die genootskap te beëindig, maar
dit beteken nie dat ons ons Boran teling stop nie. Ons gaan voort met
ons teelprogram en data opname van alle diere, net soos altyd. Ons is
net nie deel van die genootskap nie. Dit gee ons ruimte om die ware
waarde van die Boran te verken en te onttrek. Die ras probeer meer en
meer om die voerkraal bedryf te bevredig, dus verander die konformasie
van die bulle gebruik, die klem val alles op die spier en groei van die bul.
Ons glo 'n goeie bul wat geld maak, is 'n bul wat vroulike diere teel om
jou die hoogste reproduksie en produksie te gee. Ons sal poog om in die
toekoms ook sulke bulle aan ons kliënte te verskaf, aangesien ons ook
vir hierdie tipe bul kan selekteer en nie deur 'n vereniging gedwing word
om te teel wat ons nie in glo nie, anders is die Boran nie anders as wat
ander rasse voor selekteer nie. Omdat ons net die room van die bulle sal
hou, vra ons ons kliënte om bulle betyds te bestel, aangesien alles wat nie bestel word, gekastreer sal word.
Ons boodskap aan u:
Happy New Year? ... dit is 'n bietjie van 'n cliché, 'n bietjie van 'n leë wens wat ons almal met sosiale media-boodskappe stuur.
Boodskappe oor What's App wat in die miljarde rond gaan, maar hier is ons wens vir almal wat dit lees en ook vir die hele SuidAfrika.
Ons hoop dit is die jaar wat jy sal kan terugkyk en sê dit was die begin van nuwe en gesonder en beter gewoontes. Mag 2019 die
jaar wees waarin jy gebroke verhoudings genees. Ons bid dat 2019 die jaar sal wees dat ons land genees sal word en die
fondasie gegooi word vir 'n wyse, morele en regverdige nasie, verenig onder God. Dit in sy self moet veroorsaak dat elke selfbelydende kind van God introspeksie laat doen, soos die Woord van God in Jakobus 4:17 sê: "Vir hom wat weet om goed te doen
en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde." (NKJV). Ons glo die Woord van God is waar. Dit sê (Rom 13: 1); God stel leiers aan, is
dit ons gebed dat ons leiers hul verantwoordelikheid sal besef in die posisie waarin hulle betrokke is, aangesien ons ons
verantwoordelikheid moet besef in die plek en posisie waarin ons is. Mag jy jou krag vind deur die moeilike tye, soos ons almal
weet dat hulle wel kom en mag jy jou krag vind in die Een wat jou nooit sal verlaat nie en Hy sal jou ook nie in die steek laat nie.
Mag die erfenis wat jy vir jou kinders en kleinkinders laat een van morele waardes en naaste liefde wees.
Van almal hier by Collett Farming,
Clynton, Dora, Angelique Mario en die Kinders

