De Witrik

Fokkerij allerlei
Sinds kort richt CRV zich nadrukkelijk op de witrikken. Ze hebben in hun assortiment de stier Jack. Een rode witikstier met Fidelity
als vader en Spencer als moedersvader.
De stier vererft een goed exterieur en veel productie. Hij is ook gesexed beschikbaar. Dit voorjaar hebben we op 6 bedrijven
23 dieren ingeschreven, waarvan 13 fokdieren. Relatief veel dus! Er waren deze keer geen plusdieren.
Fokdieren
Jorian
Doortje 85
Wegter 36
Mieneke 224
Wegtertje 236
Nienke 115
Mieneke 324
Paula Wr
Jan Fred
Saskia 6
Danielle
Bruidje 2
Wiske 3

Eigenaar
Aalvanger
Aalvanger
v. d. Veen
v. d. Veen
v. d Veen
v. d. Veen
v. d Veen
v. d. Laan
Geurts
Geurts
de Groot
Speksnijder
Speksnijder

Plaats
Hasselt
Hasselt
Twijzelerheide
Twijzelerheide
Twijzelerheide
Twijzelerheide
Twijzelerheide
Vledderveen
Scherpenzeel
Scherpenzeel
Spijk
Werkendam
Werkendam

Punten
91
89
92
88
88
93
95
88
96
90
91
90
91

Vader
Joran
Ulkjes Manuel
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Piecant
Baltimore
Simon 5
Ulkjes Manuel
Onbekend
Onbekend

Nieuws of weetjes???
Redactie Witrikbode
Jan Sunter en Peter Bakker
 0313-437875 of
email naar
gjsunt@planet. nl
• Mieneke 224

• Wiske 3

Zeldzame boerderijdieren gezocht
Koeien, kippen, schapen en eenden
die zeldzamer zijn dan de tijger? Ze bestaan!
Sterker nog, in Nederland kennen we
ruim 50 verschillende rassen van zeldzaam geworden boerderijdieren. Vroeger zag je ze volop in onze landbouw:
het Gelders paard hielp de boer met
ploegen, het Kooikerhondje hielp met
het vangen van eenden en de Lakenvelder sierde het bezit van de landadel.
Dieren die de mensen hielpen met het
uitoefenen van hun beroep, die werden
gebruikt voor de productie van melk
,vlees of eieren of dieren die de mens
status en aanzien gaven.
Deze rassen verloren hun functie met
het verdwijnen van de beroepen en

oude gebruiken. De variatie is de afgelopen tientallen jaren sterk afgenomen.
Het is soms even zoeken, maar ze zijn
er nog! SZH wil met deze actie het besef van onze zeldzame huisdierrassen,
vergroten.
En daagt jong en oud uit ze op te sporen en de waarneming te melden op
www. szh.nl > de telling (op deze site is
meer informatie beschikbaar.
De actie loopt in juni, juli en augustus
2014.

13e jaargang, 2e editie juli 2014

Van het bestuur
We willen iedereen erop wijzen dat onze
stichting sinds kort ook op facebook is
te bewonderen!! (www.facebook.com/
Www.aalstreep.nl).

Het filmpje voor 30 september op sturen naar Cees Oomen.
Marleen Felius is bereid gevonden om
de filmpjes te beoordelen.

Filmsterren
We hebben het plan opgevat om in de
zomer een videokeuring te organiseren.
De bedoeling is dat zoveel mogelijk donateurs een kort (max. 1 min. ) filmpje
maken van het dier in hun koppel dat zij
zelf het mooist vinden waarbij het dier
van beide zijden wordt opgenomen.

Kalveruitleenproject
Voor het eerst hebben we deelgenomen aan het kalveruitleenproject.
Twee kalveren van Erik en Lisette van
Oosterhout uit Made zijn tijdelijk onder
gebracht bij het Milieu Educatie
Centrum (MEC) in Oosterhout.

Naaste familie

Vogezen rund
Dit ras dankt zijn naam aan de Vogezen,
een bergachtige streek in het Noord –
Oosten van Frankrijk, Het is een gehard
bergras dat het grootste deel van het
jaar buiten graast. Vooral het been werk
is van prima kwaliteit. De gemiddelde
melkgift bedraagt 4000 kg per jaar(3,8%
vet en 3,3% eiwit) en wordt voor een
groot deel gebruikt voor de productie
van Munster-kaas.

• Bij Dunamis
Dit dier is van Kees Lagerberg, Vlietweg
58, 2323 LE Leiden, tel: 0612481460

Vraag & aanbod
Te koop :
een rode witrikkoe geb. 23 maart 2006.
Inl. Frelustal 0618-220583

Alle dieren zijn zwart met aalstreep en
meestal fraai gespikkeld, de gemiddelde hoogte is 1,35-1,40 m.
Het ras komt oorspronkelijk niet uit
Frankrijk, maar is midden 17e eeuw
voor een groot deel met immigranten uit Skandinavie meegekomen. Een
klein deel schijnt z’n wortels in Tirol te
hebben van Pustertalers. In het begin
van de vorige eeuw waren er 125. 000

Dit ging wel met enige publiciteit gepaard. Prima PR voor de witrikken !
Evenals vorig jaar nemen we ook dit
jaar deel aan de Landleven dagen, nu
met een eigen kraam. Op zaterdag
6 en zondag 7 september bemannen
we de kraam in het Openlucht Museum
in Arnhem.

dieren, maar door de eerste wereldoorlog in 1932 nog maar 72. 000. En ten
gevolge van de tweede wereldoorlog in
1947 19. 000, in de jaren 70 gedaald tot
ca 3. 000. Door goede fokprogramma’s
is het aantal weer gestegen tot 9. 000
in 1992. Inmiddels is het ras uit de gevarenzone.
In 2006/2007 hebben we 6 Vogezen
runderen en 2 Pinzgauers ingeschreven en gekeurd op de zorgboerderij
‘Dunamis”in Elst. De dieren konden
uiteraard geen fokdier worden. Bij een
andere eigenaar werden de vaarzen zodanig agressief en onhandelbaar dat ze
moesten worden geslacht.

Secretariaat
Pytsje v. d. Veen
Griffijnstrijitte 45
9298 KC Kollumerzwaag
 06 - 482 584 97
Een witrikboer uit Langebroek
Kreeg hoog bezoek
Van die erg deftige lui
Met gezichten als een
rotte ui
Ze kwamen alleen voor kofﬁe
met een gevulde koek.

Witrikdag 31 mei
Vanmorgen zijn we vorstelijk ontvangen
op horecaboerderij “de Paardenstal” in
Schipluiden. Een mooi groen gebied te
midden van de glastuinbouw. De Paardenstal is een mooie horecagelegenheid op een melkveebedrijf, de gastvrijheid was van uitstekende kwaliteit, net
zo als de bediening en het eten.

Met de SZH is gesproken over de paraplubestanden. In geval van grootschalige ruimingen wordt er gekeken door de
autoriteiten of bestanden van zeldzame
huisdieren kunnen worden gespaard.

Er waren 17 of 18 aanmeldingen en met
wat spontane aanloop kwamen we op
een kleine 25 personen uit.
Hartelijk welkom
Na iedereen welkom te hebben geheten verontschuldigde de voorzitter Jan Sunter die helaas verstek
moest laten gaan. Er werd stilgestaan
bij het ledental dat ondanks wat bijen afboekingen redelijk stabiel blijft.
Er werd tevens een beroep op iedereen
gedaan om uit te kijken naar nieuwe
leden. Ook werd het vertrek van Jaco
Geurts aangekondigd en ondanks een
enthousiaste vervanger voor Jaco is er
toch nog wel een extra persoon in het
bestuur gewenst.

Videokeuring
Naast de jaarlijkse Witrikdag willen we
een videokeuring in het leven roepen.
Elke aangesloten witrikhouder kan zijn
of haar mooiste dier(en) op een filmpje
zetten. Dit filmpje kan kort, ca. 1 minuut,
alle kanten van de koe laten zien met
een close up van de kop erbij.
Deze filmpjes worden door een vakjury
beoordeeld in de persoon van Marleen
Felius en kunnen, als de techniek dit toelaat door alle andere donateurs bekeken
worden op internet, waarna er gestemd
kan worden op de mooiste koe. Zodoende komt er een juryprijs en een publieksprijs. Verdere informatie volgt hierover.

een dubbel wit stiertje geboren gaat
worden uit een van zijn goede koeien.
Wordt vervolgd.
De term “fokdier” werd ter discussie
gesteld omdat de term fokdier verwachtingen schept over de fokkerij-eigenschappen terwijl de beoordeling plaatsvindt op de eigenschappen van het dier
zelf en niet op haar fokwaarde. Er waren stemmen voor het behoud van het
woord “fokdier” en er waren enkele suggesties zoals predicaatkoe, modelkoe,
ideaalkoe enz. Wij zullen onze hoofden
hier nog verder over breken.

Garanties biedt dit niet maar het geeft
wel mogelijkheden om in gesprek te komen en eventueel het veebeslag voor
ruiming te behoeden. Basis voor deze
bestanden zijn de door de fokcommissie geregistreerde dieren.
Door het afwezig zijn van Jan Sunter,
zijn de gegevens van de fokkerij aan de
hand van de sheets doorgenomen. Van
2004 tot en met 2013 zijn er 830 dieren
gekeurd waarvan 30% fokdier werd.
Deze dieren stonden op 53 bedrijven
die een totaal van 150 bezoeken opleverden. In het voorjaar van 2014 zijn 23
dieren gekeurd waarvan er 13 fokdier
werden.
Brainstormen
Een van de uitkomsten van de brainstormsessies met de SZH en Cor Oldenbroek was het gaan inzetten van
“dubbele Witrikstieren” via de KI en de
genenbank. Bij Gert Jan Aalvanger is
zo’n stiertje in opfok, de eerste waarvan
met een DNA onderzoek is bewezen dat
hij homozygoot is voor de Witrikfactor.
Deze stier op een bonte koe geeft dus
100% Wtrik getekende kalveren.
Ki Samen probeert hetzelfde voor de
melktypische fokkerij. Via Aldert van der
Spek uit Denemarken hebben zij een
dubbele Witrik in opfok en in hetzelfde
instituut laten testen op DNA. Ook deze
stier bleek homozygoot, jammer genoeg
gaat deze stier niet commercieel ingezet
worden vanwege een genetisch defect.
We hopen dat er bij Aldert snel weer

Napraten
Na dit officiële gedeelte kwam Cees
Oomen aan de beurt met een hele duidelijke uiteenzetting over de periode van
droogzetten tot aan het opstarten van
de lactatie na het afkalven. Veel van de
materie is bij de praktiserende veehouders bekend maar er zaten toch heel
wat aha-momenten bij en er werden
over en weer door de deelnemers aan
de dag ook ervaringen uitgewisseld. De
zaal was erg betrokken en de tijd vloog
om. Er werd ook nog behoorlijk nagepraat over dit onderwerp.
Na Cees’ duidelijke verhaal werd het tijd
om afscheid te nemen van Jaco Geurts,
een van de Witrikmannen van het eerste uur. Hij was bij de oprichtingsvergadering in Meerkerk en vanaf toen ook
bestuurslid, samen met Jan Sunter zit
hij vanaf het eerste uur in het bestuur.
Hij heeft de functies van secretaris en
penningmeester bekleed en had altijd
duidelijke standpunten waarbij hij de
discussie niet schuwde. We zullen zijn
inbreng aan de bestuurstafel zeer zeker gaan missen en hopen ook buiten

functie nog eens een beroep op hem te
mogen doen. Wij wensen hem, Mirjam
en de kinderen heel veel succes voor
de toekomst.

Afscheid Jaco
Na hem een toepasselijk geschenk te
hebben overhandigd kreeg Jaco het
woord en werd ook meteen duidelijk
wat een bestuurder wij verliezen. In
een bevlogen speech zette hij kort het
ontstaan en bestaan van de Stichting
uit een en noemde de namen van de
mannen van het eerste uur, Klaas de
Groot, Kees Zijderveld, Koos Kotter en
Piet Hannewijk. Ook noemde hij de eerste Witrikdag bij Mees Dekker. Voor de
toekomst drukte hij ons op het hart te
blijven streven naar het vinden van een
meerwaarde voor de Witrik omdat dit
de soort in stand houdt.
Hiermee zat het officiële gedeelte er op
en mochten wij ons tegoed doen aan
de uitstekend verzorgde lunch van de
Paardenstal. Hierna reden wij in optocht naar de gebroeders Ammerlaan,
waar wij ook zeer gastvrij werden ontvangen.
De boerderij ligt in een totaal ca.
4000 ha. Groot groen gebied tussen

Den Haag, Rotterdam en de nieuwe
Waterweg. Dit is een structuurgebied
en zal met enige zekerheid in de toekomst groen blijven als tegenwicht voor
de toenemende verstedelijking rondom. Een mooie toekomst voor boeren.
Leo en Aad houden 150 Holsteinkoeien, meeste zwart en enkele rode. Van
deze 150 zijn een 30 tal Witrikken. De
gebroeders roemen de Witrikken onder
andere vanwege hun lange levensduur.
Triple A systeem
Aad gaf een korte uiteenzetting van
de bedrijfsvoering en de geschiedenis van het bedrijf en gaf zijn broer Leo
het woord over de fokkerij. Dat die daar
goed in thuis is, bleek al snel toen hij
van de aanwezige dieren de afstamming tot in de 5e en soms zelfs 6e generatie spontaan oplepelde. Hij roemde
het triple A systeem voor de stierenkeuze. Dat de fokkerij resultaat heeft
blijkt wel Mathilda 34, een 14 jaar oude
koe met een levensproduktie van 116.
000 kg melk die normaal meedoet in de
koppel. Uit deze Mathilde-stam, inmiddels 40 jaar op het bedrijf, komt ook de
KI Samen stier Murphy. . Ook een volle
broer van Murphy staat inmiddels bij
hetzelfde station.

Voor u gelezen
In de Nieuwsbrief van Levende Have
van 23 april stond een artikel over de
graasdierpremie voor schapen en runderen in begrazingsprojecten. De premie is vastgesteld op €15,- voor schapen en €100,- voor koeien.
De premie is alleen voor schapen en
koeien die grazen op niet-subsidiabele gronden. De premie dient als tegemoetkoming aan eigenaren van dieren
en grond die niet in aanmerking komen
voor de hectarepremie die in de periode 2014-2020 gaat gelden.
Aanvragers van de graasdierpremie
moeten staan ingeschreven bij de KvK
als landbouwbedrijf en een betaling directe inkomenssteun 2013 hebben ontvangen.

Na een prachtige bezichtiging en veel
informatie over de koeien, was er gelegenheid voor een kop koffie en een plak
Schipluider Marsepeincake, een plaatselijke traktatie. Wij kunnen terugzien
op een geslaagde Witrikdag en zijn de
Gebroeders Ammerlaan en hun familie
zeer dankbaar voor de gastvrijheid en
de openheid waarmee ze ons alles hebben laten zien.
Jan Fred Nijman.

Jack
Ook CRV richt zich nadrukkelijk op de
witrikken. Zij hebben in hun assortiment
de stier Jack
Een rode witrik stier met Fidelity als vader en Spencer als moedersvader.
De stier vererft een goed exterieur en
veel productie.
Hij is ook gesexed beschikbaar
Stiercode 60088

Dat voorname bezoek
In Langebroek
Liet de fraaie witrikken
Mooi lekker stikken
Ze vertrokken meteen na
de koek

