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Friday 29 May 2015, 11H00 
at Hartebeestloop, Stampriet

HARTEBEESTLOOP AUCTION

Farmers’ Day, Thursday 28 May 2015, 8H30

Joggie  jbried@joggie.com.na   Kiep  +264  811240648  Japie +264  812360880

www.bonsmara.com.na for all bull photographs & descriptions

LOT 1 : HART 12 - 0268
HART 12-268 é ligeiramente maior do que a estrutura média (3,5) e eu recomendo que ele 

seja usado somente em vacas. Ele apresenta excelentes traços de adaptabilidade. O HART 
12-268 dará um contributo muito significativo a qualquer manada - especialmente quando a 
estrutura, a capacidade de crescimento, o leite e a produção têm de ser abordadas.

LOT 2 : HART 12 - 0245
HART 12-245 é um touro típico de estrutura média “polivalente”, “para todos os fins” e que 

pode ser usado, de forma segura, em qualquer manada. Ele não detém nada de negativo, 
tem, pois, muitas características positivas. Tem a estrutura certa, um bom crescimento e 
uma boa capacidade de converter um pouco de pasto em muita carne - esses são os seus 
pontos fortes.

BULL DESCRIPTIONS: 33 OF 63 LOTS
Now in Portuguese!

LOT 3 : HART 12 - 0081
HART 12-081 é um touro “para todos os fins” que pode ser usado em vacas e novilhas 

crescidas. Será uma excelente aquisição em qualquer sistema de produção de bezerros 
desmamados ou bois – tanto num programa de raça pura como num de cruzamento de 
raças. Ele trará à sua manada todas as boas características pelas quais a raça Bonsmara é 
conhecida e que levaram ao enorme crescimento da mesma.

LOT 4 : HART 12 - 0198
HART 12-198 é um touro de tamanho médio, bem constituído, que pode ser usado em va-

cas e novilhas crescidas. É um touro “para todos os fins”, que será uma excelente aquisição 
em qualquer sistema de produção. O seu verdadeiro lugar é o de macho cobridor - ele exibe 
todas as qualidades e características que o mercado de reprodução bovina exige! Os cria-
dores e tratadores de gado que se dedicam à reprodução bovina devem encarar este touro 
como uma séria possibilidade de compra. 

LOT 5 : HART 12 - 0007
HART 12-007 é um touro para “todos os fins “ que terá um bom desempenho em qualquer 

sistema de produção – excelente aquisição para cruzamento de raças com os mais vari-
ados tipos de vacas Sanga ou quando é preciso uma boa capacidade de crescimento. De 
excelente constituição, tem muita carne. Este tipo de touro precisa de muito pouca atenção, 
mas gera bons lucros.



2

LOT 6 : HART 12 - 0199
HART 12-199 é um touro de estrutura média “polivalente”, “para todos os fins” que tanto 

pode ser usado e em vacas ou novilhas. Ele é um touro de excelência em todos os aspe-
tos – um touro com um grande potencial de macho cobridor. A musculatura, a estrutura, a 
largura, o tamanho e a amplitude do quarto dianteiro são muito bons. O HART 12-199 é, 
em todos os aspetos, um touro de excelência com um grande potencial de macho cobridor. 

LOT 7 : HART 12 - 0141
HART 12-141 é um touro de estatura média “polivalente” e “para todos os fins”, que pode 

ser usado em vacas e novilhas. Tem muito boas características, o que adicionará valor a 
qualquer sistema de produção. O HART 12-141 é um touro seguro, é estruturalmente cor-
reto e tem muita carne. Não trará nenhum aspecto negativo à sua manada, pelo contrário, 
importará os bons traços de linhagem da mãe.

LOT 8 : HART 12 - 0160
HART 12-160 é um touro de estatura média “polivalente” que pode ser usado “para todos 

os fins”, com um elevado potencial para ser um grande macho cobridor. Ele é encorpado, 
largo, exibe boa musculatura, muito boa capacidade, boa amplitude do quarto dianteiro e 
uma boa relação tamanho/altura. As características de adaptabilidade do HART 12-160 
são excelentes. O HART 12-160 é um touro muito viril e exibe todas as características que 
o mercado de touros cobridores procura. Os criadores e tratadores que se dediquem à re-
produção de bovinos devem prestar especial atenção a este touro.

LOT 9 : HART 12 - 0051
   HART 12-051 é um touro de estatura média que será uma boa aquisição em produções 
de bois ou bezerros. É, também, o touro ideal para cruzamentos. O touro tem boa muscu-
latura, ampla largura e boa capacidade, bem como bom comprimento. O HART 12-051 é 
um touro muito forte com boa carne, dá-se muito bem em amplas pastagens, é estrutural-
mente muito bem constituído e tem excelentes pontuações nos de testes de desempenho.

LOT 10 : HART 12 - 0009
HART 12-009 é um touro de estrutura média “polivalente” “para todos os fins”, que pode 

ser usado em vacas e novilhas. Reparará, imediatamente, nas suas boas qualidades e no 
seu potencial de macho cobridor - boa musculatura, forte linha superior, largura ampla, am-
plitude do quadro dianteiro e bom equilíbrio. O HART 12-009 é um dos touros fortes do leilão 
e apresenta as características consideradas necessárias para uma agropecuária rentável. 

LOT 11 : HART 12 - 0209
HART 12-209 é um touro jovem adulto “polivalente”, “para todos os fins” que pode ser 

usado em vacas e novilhas. Este touro tem muita carne e uma capacidade de crescimento 
boa. O HART 12-209 é um exemplo do tipo Bonsmara, que sempre se deu bem em toda 
a África Austral. Não há problemas com nascimentos, tem uma capacidade boa de cresci-
mento, tanto para bezerros como para a produção de bois, novilhas substitutas e pode ser 
usado com sucesso em qualquer sistema de cruzamento de raças. 
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LOT 12 : HART 12 - 0164
HART 12-164 é um touro de estatura média “polivalente” “para todos os fins” que pode ser 

usado em vacas e novilhas. Imediatamente reparará no seu potencial de macho cobridor. Ele 
é bem constituído, tem uma linha dorsal forte, um bom declive do traseiro e posicionamento 
do rabo, coxas grossas e os quartos traseiros cheios de carne. Não herda apenas o seu pedi-
gree, ele faz jus ao mesmo. Este touro merece a atenção dos criadores e tratadores de gado. 

LOT 13 : HART 13 - 0048
HART 13-048 é um touro jovem adulto de constituição média “polivalente” “para todos os 

fins” que pode ser usado em novilhas e vacas. O traseiro e os lombos estão cheios de carne 
quarto dianteiro bem desenvolvido e as coxas têm abundância de carne. O HART 13-048 é 
um jovem touro com muito potencial para macho cobridor. Ele vai ficar ainda melhor e mais 
forte. Os criadores e tratadores de gado não podem deixar de o ver. 

LOT 14 : HART 12 - 0187
HART 12-187 é um touro de estrutura média “polivalente”, “para todos os fins” que demon-

stra um potencial muito elevado de macho cobridor. Este touro tem abundância de carne, 
os lombos carregados com carne, bem como um bom declive do traseiro e as coxas cheias. 
O HART 12-187 deveria ir para uma manada de procriadores, onde o seu tipo de material 
genético poderia ser multiplicado de forma rápida e disponibilizado a outros criadores e 
tratadores de gado, bem como a agropecuários comerciais.

LOT 15 : HART 12 - 0080
HART 12-080 é um touro de estatura média “polivalente”, “para todos os fins” que tanto 

pode ser usado em vacas e em novilhas como em qualquer outro sistema de produção. Deve 
ser seriamente considerado para novilhas substitutas de reprodução com muito leite. É claro 
que também será uma excelente aquisição para um programa de cruzamento de raças, es-
pecialmente vacas Brahman. Profissionais criadores e tratadores de gado comerciais devem 
aproveitar a oportunidade para analisar este touro com atenção. Os seus bons atributos são 
exactamente os que são necessários em qualquer rebanho bovino de sucesso. 

LOT 16 : HART 12 - 0067
HART 12-067 é um touro de estrutura média “polivalente”, “para todos os fins”, poderá ser 

usado em vacas e novilhas. Há um teor de carne bom no touro, com carne abundante pelo 
lombo e boas coxas internas e externas. O HART 12-067 é um potencial macho cobridor 
com qualidades excepcionais, que são muito úteis. Ele tem bom desempenho, está adap-
tado, fenotipicamente eficaz, estruturalmente correcto e é dono de um pedigree soberbo. 

LOT 22 : HART 12 - 0206
HART 12-180 é um touro de constituição média. Ele tem uma boa estrutura, boa mus-

culatura, boa capacidade e quarto dianteiro amplo, com uma linha dorsal forte. O HART 
12-180 está marcado como um touro com potencial para macho cobridor, e os criadores de 
reprodutores devem tê-lo em séria consideração. Há definitivamente alguns de seus traços 
que precisam ser introduzidos em outras manadas de machos destinados à cobrição.
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LOT 23 : HART 12 - 0180
HART 12-180 é um jovem adulto de constituição média “polivalente” que poderá ser us-

ado em vacas e novilhas. Pode facilmente usá-lo em qualquer produção ou cruzamento 
de raças em que a linhagem dos Bonsmara seja importante. Está cheio de carne. O HART 
12-180 será uma boa compra para o agropecuário que crie as suas próprias novilhas de 
substituição ou que queira criar novilhas de substituição para o mercado.

LOT 24 : HART 12 - 0147
HART 12-147 é um touro de constituição média, “polivalente” e usado “para todos os fins”, 

com um potencial muito bom para macho cobridor. Os seus traços de carne são muito bons 
com os lombos cheios de carne, o traseiro bem desenvolvido e as coxas grossas. O HART 
12-147 tem traços muito bem desenvolvidos de macho. O HART 12-147 é um dos possíveis 
touros macho cobridores em leilão. 

LOT 25 : HART 12 - 0083
HART 12-083 é um touro jovem adulto, de constituição média, “polivalente” “para todos 

os fins” que poderá ser usado em novilhas e vacas. Está cheio de carne. O HART 12-083 
dar-se-á bem na produção de bezerros e de bois. 

LOT 26 : HART 12 - 0069
HART 12-069 é um touro de constituição média “polivalente”, que poderá ser usado “para 

todos os fins”, com um bom potencial de macho cobridor. Não há imperfeições neste touro. 
Os seus traços de adaptabilidade e a sua masculinidade são de topo. É imperativo que os 
criadores de reprodutores o tenham em conta. Espero muito dele e posso recomendá-lo 
com absoluta confiança como um potencial macho cobridor.

LOT 27 : HART 12 - 0078
HART 12-078 é um touro de constituição média que eu só usaria em vacas. O HART 12-

078 é bem musculado com uma largura boa, capacidade aceitável e amplitude. Também 
tem uma linha dorsal forte e uma boa porção de traseiro. O HART 12-078 pode ser usado 
em cruzamentos com vacas onde a produção de leite não seja um problema. As vacas 
Brahman/Simmentaler seriam uma boa opção para este touro. Ele trará muitos dos bons 
traços Bonsmara para um programa de cruzamentos. 

LOT 28 : HART 12 - 0308
HART 12-308 é um touro de constituição média “polivalente”, “para todos os fins” que 

poderá ser usado em vacas e novilhas. É um touro com boa largura e abundância de carne. 
O HART 12-308 é um bom exemplo de touro que tentamos criar e que queremos criar. Este 
touro merece a sua atenção – está destinado a criadores de reprodutores e a agropecuários 
profissionais. 
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LOT 29 : HART 12 - 0384
HART 12-384 é um touro de constituição média “polivalente”, “para todos os fins”, que 

poderá ser usado em vacas e novilhas. Ele é um excelente exemplo de um touro feno-
tipicamente e estruturalmente correcto. Tem abundância de carne. Considere-o também 
para cruzamentos, sobretudo de constituições grandes, onde fêmeas adultas mais velhas 
são usadas. 

LOT 30 : HART 12 - 0392
HART 12-392 é um touro de estrutura do tipo 3,5. É bem musculado, tem uma linha dorsal 

forte, boa largura, amplitude, patas fortes e quadris largos. O HART 12-392 é, sem dúvida, 
outro touro que merece um olhar aprofundado. Pode ser usado com elevada taxa de suc-
esso em qualquer produção. Exibe um grande potencial de macho cobridor e os criadores 
de reprodutores que precisem de aumentar o tamanho, a largura e o vigor não precisam de 
procurar mais. 

LOT 35 : HART 12 - 0120
HART 12-120 é um touro de constituição média que poderá ser usado “para todos os 

fins”, em vacas e em novilhas. O touro está cheio de carne. O HART 12-120 dar-se-á bem 
em qualquer rebanho bovino comercial onde a reprodução, adaptabilidade, linhagem, ca-
pacidade de crescimento e qualidade de carne têm de ser melhoradas. Será muito eficaz 
em cruzamentos em que vacas adultas maduras e de boa constituição formem a base da 
manada. 

LOT 46 : HART 12- 0035
HART 12-0035 é um touro de constituição média “polivalente”, “para todos os fins” que 

poderá ser usado em novilhas e vacas. Criamo-los para estas combinações de sucesso - 
bem musculados com abundância de carne, muito bom crescimento nas pastagens. Se está 
à procura de bom desempenho - pélvis larga, melhor adaptabilidade e crescimento, mais 
carne, mais musculatura e melhores condições nas pastagens, então, este é o touro da sua 
escolha.  

LOT 47 : HART 12 - 0118
HART 12-0118 é um touro de tamanho 3,5 que só pode ser usado em vacas. Ele é um ex-

emplo de bovino de corte, para carne, que temos de criar de forma a optimizar o trabalho. O 
seu potencial para entrega de grandes quantidades de carne é muito bom. Preste especial 
atenção ao HART 12-0118 – ele traz muitas e excelentes características ao negócio. 

LOT 48 : HART 12 - 0121
HART 12-0121 é um touro de estatura média “polivalente” “para todos os fins” que pode 

ser usado em vacas e novilhas. O HART 12-0121 será uma mais-valia em sistemas de 
produção de bezerros ou bois. Se tenciona melhorar o crescimento, a adaptabilidade ou a 
quantidade de carne dos seus animais – este é o touro que procura. Além disso, se as suas 
vacas forem magras e tenciona aumentar a sua largura e estatura, este touro é o ideal para si. 
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LOT 49 : HART 12 - 0188
HART 12-0188 é um touro de constituição média “para todos os fins”, que poderá ser 

usado em vacas e novilhas. É impressionante a quantidade de carne que este touro tem – 
cheio atrás do ombro, no lombo, no traseiro e nas coxas e bons quartos dianteiros. O HART 
12-0188 dar-se-á bem onde seja necessário uma melhor constituição e “mais carne”. Os 
agropecuários que estejam à procura de um touro bom e seguro, tenham este debaixo de 
olho.  

LOT 50 : HART 12 - 0261
HART 12-0261 é um touro de constituição média, mas eu usá-lo-ia em vacas e novilhas 

crescidas. O seu potencial para carne é de topo. O HART 12-0261 vem de uma comprovada 
linhagem da parte do pai que trouxe grandes contribuições para os Bonsmaras e de uma 
linhagem da parte da mãe que já tem produzido e vendido bons animais jovens. Ele tem um 
desempenho de topo em qualquer um dos testes que se possam efetuar. 

LOT 53 : HART 12 - 0253
HART 12-0253 é um touro de constituição média, “polivalente” “para todos os fins” que 

pode ser usado em vacas e novilhas crescidas (24 meses). O comprimento do touro é bom 
e nele há carne suficiente. O HART 12-0253 dar-se-á bem em produções de bezerros e 
bois. Ele contribuirá, com certeza, com estas excelentes características em cruzamentos - 
sobretudo onde o crescimento, o leite e o peso estejam em défice. 

LOT 54 : HART 12 - 0306
HART 12-0306 é um touro de estrutura 3,5. Pode-se ver logo que o touro tem muita carne. 

O HART 12-0306 pode ser usado com confiança em qualquer produção e terá grande im-
pacto. O HART 12-0306 é um dos touros fortes do leilão. Tem boa constituição, abundância 
de carne, tremenda capacidade de crescimento e leite, ele está adaptado às pastagens e 
vem de pedigrees provados. 

     

PROGRAMME
AGRA / HARTEBEESTLOOP / FARMERS’ DAY

 09H10 Have a look at our POLLED Bonsmara breeding program!                                       Joggie Briedenhann

09H45  Know the rules of the game and win with farming in Southern Africa                   Prof Theo Venter
                       

10H30  It all has to do with the scrotum                              Dr Martin Ferreira
11H30  Are we in the same boat with the drought
                                                                                                                                                        Kobus Marais
12H15  PRACTICAL:  We take part     Dr Martin Ferreira                

      SKROTUMS, VRUGBAARHEID & DROOGTE

14:00  We score the Veld Bulls                                                                                           Joggie Briedenhann                         
14:30   Bulls through the ring, discussion and socializing!
                                                                                      Kiep Lepen  Japie Bestebreurtjie & Joggie Briedenhann

 VELDBULLE & VEILINGSBULLE

POENAS

        

Thursday 28 May 2015

BOERDERY in Suidelike Afrika.
A BETTER LIFE

We cordially invite you to attend this special day with us! 
All lectures are free and lunch is available at N$ 40.00 per person.
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GENERAL INFORMATION

1. Health Status 
All the animals’ health status is on the same level – whether it is for commercial or stud purposes, it makes no differ-
ence. All animals’ vaccinations are up to date. Animals are vaccinated according to the prescribed program by the 
breeder’s local vetenarian. All animals are injected with multi-minerals and multi-vitamins as well. All female animals 
are classified as pregnant or is sold with calf. Open heifers are certified accordingly and comes with veterinary recom-
mendation that their reproductive organs have been clinically inspected and that no visible or clinical abnormalities 
have been detected. Where possible we eliminate the risks for you at our auction! 

2. Female Animals on auction 
Come and familiarise yourself with the quality of the female animals offered on auction. These female animals should 
make a valuable contribution to the quality of your herd. The cows and heifers should perform just as well – if not better 
– in any other environment. There is always a demand for good Bonsmara female animals. This comes as no surprise 
- the Bonsmara is the motherline of choice! There are more than 150 animals for you to choose from – these include 
the female animals from our guest sellers. Our female animals on offer make it worth the effort to attend the auc-
tion! Have a good look at the calves that are from very good to excellent quality. The pregnancy status of the female 
animals will be available on the day of auction. Pregnancy certificates will be issued by the veterinary surgeon. We 
have received very positive feedback from buyers of female animals at the auction in the past. Come and select your 
replacement female animals at our auction.

3. Free transport 
We deliver free of charge; if the road is accessible the animals will be delivered to the farm. We also deliver animals 
free of charge to the larger centres in RSA and to Ghanzi and Gaborone.

4.  Accommodation 
There are a number of guest houses, B&B’s, lodges and hotels in or close to Stampriet. We have listed some accom-
modation in the area, with contact details on our website (www.bonsmara.com.na). 
Stampriet is about 23 km from Hartebeestloop. Mariental is about 55 km from Stampriet. 
    
Our experience is that many people come for both the Farmers Day (this year on 30 May) as well as the Auction (31 
May). Please ensure that you make an early booking to ensure accommodation. The closer places normally fill up quite 
long before the auction.
   
For any further information, please contact: 
   Jaco van Vuuren (All Round Namibia, Tours & Transfers)
+264 61 259 831 /  +264 81 246 3245, logistics@iway.na

Do visit www.bonsmara.com.na/Auction 2015/General for the full list of possible accommodation. Jaco is keen to 
help and you are more than welcome to contact him.

Do visit our website
www.bonsmara.com.na

for much more information on the auction!
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6.  Map and GPS coordinates
More information is available on our website :
 www.bonsmara.com.na   (Auction 2015 / General)

7.  Transport from Windhoek to the auction on 29 May
Transport is available should you want to attend only the auction DD 29 May 2015. You may book a seat on the shut-
tle that leaves Windhoek at 06H00 from 10 Dr AB MAy Street, Ausspannplatz. The shuttle will return directly after the 
auction (around 17H00). There is ample time to still enjoy a delicious breakfast before the auction as well as to view the 
auction animals, before 11H00, when the auction starts. 
   Should you be interested, please contact Jaco van Vuuren 081 246 3245 (logistics@iway.na) to book a seat.  
8.  Standard Bank can help with financing your animals!
It is now very easy to obtain Hartebeestloop bulls and female animals, with the help of the Standard Bank Financing 
Scheme. Much more information is available on our website (www.bonsmara.com.na).

Please also contact the following persons at Standard Bank:
Andre Botes CENTRAL   Tel: (061) 294 2476 
Johan van Wyk MARIENTAL  Tel: (063) 242 371 
Dwaine Henckert CENTRAL  Tel: (061) 294 2851 
Abie Blaauw OKAHANDJA  Tel: (062) 503 047 
Jan Hayward TSUMEB   Tel: (067) 220 956
Johan Marais KEETMANSHOOP Tel: (063) 223 274
P.J. Bergh GOBABIS                Tel: (062) 562 423
Abel v/d Merwe OUTJO/OMARURU Tel: (067) 313 016
Gerhard Mukuahima CENTRAL  Tel: (061) 294 2684

To learn more about this Hartebeestloop/Standard Bank venture, regarding the conditions of financing as well as the 
minimum criteria to apply for financing, please visit the website (www.bonsmara.com.na/Auctions 2015/General) to 
download the PDF document with all the relevant information.

8.  FNB
This is also an invitation to all FNB Farmers to apply for pre-approval of financing to purchase animals at the Harte-
beestloop Auction. Please visit the website (www.bonsmara.com.na/Auctions 2015/General) for a list of names and 
contact details at FNB.

9.  AGRIBANK
Potential buyers may also contact Agribank if they want to acquire more information about financing animals bought at 
the Hartebeestloopo Auction.
Please check out our website for more information (www.bonsmara.com.na).


