
In deze Witrikbode de eerste twee van 
hopelijk vele bedrijfsbezoeken die we 
in de komende jaren willen afleggen. 
Er zitten naast de voor ons zo belang-
rijke sympathisanten een stuk of 50 
veehouders in onze club. 

Enkele melkveehouders met grote aan-
tallen koeien en een groot aantal hob-
byhouders met enkele koeien. En alle-
maal even enthousiast over de mooie 
aftekening van onze Witrikken.

Tot vorig jaar registreerden we de 
Witrikken op verzoek van de fokkers.  
Dit had tot gevolg dat we een heel 
goed beeld hadden van de dieren bij de  
mensen die zich aanmelden voor deze 
keuringen. Vanaf dit jaar gaan we de 
bedrijven bezoeken die bij ons inge-
schreven staan. 

Verspreiding van de dieren 
We krijgen zo een beter beeld van de 
verspreiding van de dieren over het land. 
Uiteraard melden we ons eerst keurig bij 

u aan om te vragen of we welkom zijn.  
Als dit t geval is maken we een afspraak 
voor een bezoek waarbij het er naast 
het registreren van de koeien, om gaat 
waar de liefde voor de Witrik vandaan 
komt, wat uw doel is met de Witrik en 
hoe u de toekomst ziet. Deze bezoeken 
zijn kosteloos en geven ons naast het 
beter leren kennen van onze donateurs 
ook gelegenheid om te zien waar onze 
Witrikken staan. Een fokker met een of 
enkele dieren is voor het voortbestaan 
en de spreiding net zo van belang als 
een groot veebeslag.’

Al pratende komen er vaak nog on-
derwerpen aan bod waarbij we u kun-
nen assisteren of waarbij uw ideeën de 
Stichting weer een duwtje in de goede 
richting kunnen geven. Ook komen we 
via de bezoeken aan lokale Witrikhou-
ders weer andere fokkers op ’t spoor. 
We proberen de club op peil te houden 
en daarbij zijn nieuwe gezichten altijd 
welkom.
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Op dinsdag 19 maart heeft de registra-
tiecommissie een begin gemaakt aan 
de reeks bedrijfsbezoeken met een trip 
naar Zuid-Holland. We werden hierbij 
vergezeld door Adjan Verburg die zijn 
maatschappelijke stage bij ons deed.  
 
Deze 14 jarige zit op het VMBO, is een 
boerenzoon met aspiraties om verder 
te boeren. En wat nog veel belangrijker 
is natuurlijk, hij is Witrikliefhebber.

Het eerste adres was bij Wim ’t Man-
netje in Rockanje, Dit melkveebedrijf 
bevindt zich ongeveer op een kilome-
ter van het strand maar het was toch te 
fris voor een bezoek achter de duinen. 
Wim melkt er 150 koeien waaronder 
er nu een aantal Witrikken lopen. Hij is 
met Murphy rietjes begonnen en heeft 
er nu al een tweede generatie lopen. we 
hebben een er vijf fraaie Witrikken inge-
schreven waarvan, er drie het predicaat 
fokdier kregen toegekend. Wim heeft 
ooit een Witrik gekocht van een kennis 
maar dit bleek geen blijver te zijn. 

Daarna heeft hij er zelf een paar gefokt 
en bleek dat niet alleen het uiterlijk van 
de dieren hem beviel maar dat de Wit-
rikken zich bij hem uitstekend hielden. 
Hij benoemt met name hun goede be-
nen en wil in de toekomst zeker verder 
met de Witrikken. Ook zagen we er een 
blauwe koe, geboren uit zwartbonte 

ouders. Op de foto is het wat moeilijk 
te zien maar de koe is duidelijk blauw 
van kleur.

We danken Wim voor zijn gastvrijheid 
en komen graag nog eens terug om 
naar de nakomelingen van zijn Witrik-
ken te kijken. In de middag waren we 
te gast bij Leo Monster in Strijensas. 
Een Witrikfokker van het oude stempel. 
Zijn koeien en bonte schapen weiden 
op de dijken in de Hoeksche Waard.  
 
Leo fokt al ruim 40 jaar met Witrikken 
en is er van overtuigd dat ergens in de 
genen van de Witrik kleurvastheid ligt 
besloten. Hij fokt dan ook uitsluitend 
met Witrikdieren en kruist geen bont. 
Hij zoekt het dubbeldoeltype in de 
MRIJ richting. Hij had vijf dieren op stal 
waarvan wij er twee mochten keuren, 
een fokdier en een plusdier. De Witrik-
fokkerij heeft zeker resultaat. Hij had 
een prachtig Witrikkalf van Flip (uit de 
genenbank) en die staat met Adjan op 
de foto. Ooit in de jaren ’70 van de vo-
rige eeuw zag Leo de Witrikken bij een 
boer in de buurt waar hij stiertjes kocht 
om af te mesten en deze boer wilde 
hem geen vrouwelijk dier verkopen.  
 
Toen hij ergens anders een Witrikvaars 
te koop zag was de beslissing snel ge-
nomen en was de basis gelegd voor 
een fokkerijavontuur van 40 jaar. 

Leo zoekt voor zijn fokkerij een rode 
Witrikstier, MRIJ type, en liefst van 
twee Witrik ouders. Mocht u hem 
kunnen helpen, neem svp con-
tact op met Stichting de Witrik,  
stichtingdewitrik@gmail.com of met 
06.51.255.123

Ook Leo danken we voor zijn tijd en 
gastvrijheid en we hopen u in het vol-
gende nummer weer twee enthousiaste 
fokkers voor te kunnen stellen.

Er was eens een kaasboer uit Made

die was 't zat om steeds maar  

te raden.

Een streep of een vlek,

het maakte hem gek.

Slapeloosheid vroeg andere daden.

Zie hier het eerste exemplaar van 
onze vernieuwde Witrik merchandice. 
Behalve sweaters en t-shirts zijn er ook 
baseballcaps en kinderkleding te koop 
met het vertrouwde Witriklogo erop. 

Op deze foto van een rompertje met 
daarop een witrik. De nieuwe eigenaar 
hiervan is de kleine Arnold. De trotse 
tante is Pytsje v.d Veen uit Twijzeler-
heide.

De mercandice is vanaf 1 april 2019 
verkrijgbaar. Meer info volgt in de  
volgende Witrikbode.

• Onze stagaire Adjan met Witrik 
kalf van  Leo Monster

• Blauwe koe 't Mannetje

Witrik  
merchandise



Als u runderen houdt, krijgt u te  
maken met een wijziging. Vanaf  
1 april 2019 moet u een kalf éérst 
merken en daarna de geboorte-
melding doorgeven. Doe dit binnen  
3 werkdagen na de geboorte.

Waarom eerst merken?
Eerst een kalf merken en daarna de 
geboortemelding registreren voorkomt 

fouten in de registratie. De kans op 
verwisselen van dieren is kleiner. Bij 
dierziektecrises of problemen voor de 
volksgezondheid moet snel gehandeld 
worden. Een juiste registratie van die-
ren is dan erg belangrijk.

Daarnaast kan vanaf 1 april 2019 via de 
NVWA ook een bestuurlijke boete wor-
den opgelegd indien niet aan álle regels 

van de I&R wetgeving wordt voldaan. 
Het is dus van belang dat uw dieren 
juist en tijdig zijn gemerkt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het merken 
en melden van runderen? Op de site 
van de RVO (www.rvo.nl) kunt u kijken  
onder  >-Runderen melden of  

>-Oormerken voor runderen

Vorig jaar november is een nieuwe 
internationale stamboekverordening 
van kracht geworden. Er waren al 
langer richtlijnen, maar deze zijn nu 
omgezet in een verordening, waar-
door ze een verplichtend karakter 
krijgen. 

De nieuwe verordening kent een hoofd-
sectie waarin alleen raszuivere dieren 
worden opgenomen. Dieren met een 
gemengde afstamming kunnen worden 
geregistreerd in een aanvullende sec-
tie (vrouwelijke dieren) of een register 
(mannelijke dieren). Kruislingen komen 
dus altijd in de aanvullende sectie of het 
register. Vrouwelijke dieren kunnen (na 
3 generaties doorkruisen) opgewaar-

deerd worden tot de hoofdsectie. 
Bij mannelijke dieren geldt deze regel 
niet: hun mannelijke nakomelingen wor-
den altijd als fokonzuiver beschouwd 
en blijven register-geregistreerd.

Hoe erg is het nu dat een dier niet als 
fokzuiver wordt beschouwd? Voor de 
doorsnee veehouder betekent dit wei-
nig. Het gaat alleen een rol spelen bij 
de handel in fokdieren en de inzet voor 
de fokkerij (KI). En hoe zit het met onze 
zeldzame rassen? Bij de Brandroden 
komt nogal eens een deel MRIJ in de 
rasbalk voor. Daaruit zou dus nooit een 
“raszuivere” stier kunnen worden in-
geschreven. De Nederlandse overheid 
heeft aangegeven dat in deze 

gevallen de gewenste soepelheid zal 
worden betracht. Zo kan bijvoorbeeld 
met DNA-verificatie toch een dier als 
raszuiver worden erkend en dus wor-
den toegelaten tot de hoofdsectie van 
de stamboekregistratie. Zie voor infor-
matie over DNA-verificatie ook de ar-
tikelen in de twee voorgaande edities 
van de Witrikbode.
 
Voor de houder van Witrikken verandert 
er ook niet veel. De witrikaftekening 
komt voor bij verschillende rassen, de 
witrik is zelf geen ras. Het zal voor een 
dier met witrikaftekening geen verschil 
maken. Mogelijk wordt echter het aan-
bod KI-stieren wat beperkt

I&R en oormerken

Wijziging stamboekregels.

Facebook update uit Denemarken

Voor in de agenda:  
Witrikdag 25 mei 2019. 

Zou er tussen mijn dubbele witte
nu toch eens een vruchtbare zitten.
Ieder kalf zo’n streep
want daarin zit ‘m de kneep,
dan kan ik weer ’s nachts rustig 
pitten.

Angeline heeft op 17 maart het volgende berichtje gepost:
Nicoline, geboren op 15 juli 2003 en 
gefokt door Aldert van der Spek uit 
Brorup in Denemarken, één van de 
eerste klanten van AAA analyst Jan 
Schilder in 1990. 

Nicoline heeft tot nu toe 166.000 kg 
melk geproduceerd in 13 lactaties, 
4.13% vet en 3.61% eiwit. Dochter van 
een zelfgefokte Aerostar zoon, produ-
ceerde haar moeder 96.300 kg meld 
tijdens haar leven terfwijl haar Esqui-
meau grootmoeder een levensproduk-
tie had van 110.760 kg. Nicoline’s oud-
ste dochter produceerde al 126.730 kg 
melk en 2 van haar kleindochjters zijn 
ook geweldige producenten. 

We zijn erg blij met dit nieuws. Tijdens 
ons bezoek aan Aldert en Angeline 
in het voorjaar van 2017 hebben we 
deze koe ook bekeken en ons er over 
verwonderd dat ze zo spijkerhard en 
vital was. Er lopen op het bedrijf een 
aantal 100.000 koeien in de koppel en 
die houden zich best. Wij hopen dat 
deze Witrik de eerste koe wordt die de 
200.000 kg haalt. Haar leeftijd en pro-
ductie zeggen veel over duurzaamheid, 
vruchtbaarheid en kracht.

Schrijf de datum vast in de agenda, De jaarlijkse 
Witrikdag is op zaterdag 25 mei 2019. Locatie is 
het Rundveemuseum Aat Grootes, Schoolstraat 43,  
1719 AT in Aartswoud. Verdere info volgt.


