De Witrik

Winterperiode
Het vee staat op stal, de dagen worden korter, de temperaturen lager. De stal periode, een ideaal moment om uw
vee eens goed onder de loep te nemen.
De conditie, de hoeven, de vacht. Zorg dagelijks voor fris en
smakelijke voordroogkuil, voorkom daarbij broei en verlies
aan energie. Energie is goed aan te vullen door snijmais of
energierijke bijproducten bij te voeren.
Met het juiste krachtvoer kunt u uw melkgevend vee naar gelang de productie behoefte voeren. Bij zogende koeien, jongvee of vleesvee geldt, altijd zorgen voor een mineralen aanvulling. Mineralen vitaminen en sporenelementenzorgen voor
meer weerstand, vitaliteit, groei en vruchtbaarheid. Mineralen

kunnen verstrekt worden door middel van emmers, bolussen
en granulaat.
Controleer uw koeien op in en uitwendige parasieten, en
scheer de vachten. Condens kan tussen de vacht blijven en
een longontsteking ligt dan op de loer.
Verstrek uw kalveren meer en geconcentreerdere melk. Om
hun lichaamstemperatuur op peil te houden is extra energie
nodig, de koude zorgt er voor verlies aan energie, vandaar
een meer geconcentreerde voeding.
Ook de zogenaamde kalver bodywarmers houden uw kleinsten op temperatuur. Voorkom trek en tocht en geef de kalveren een beschutte plek

Fokkerij - geen nieuwe dieren
Er zijn deze keer geen nieuwe stieren te melden. Wel zijn er een paar dingen die we in het laatste nummer van het jaar
nog even willen melden, mede namens KI Samen.
In de maart-editie van deze nieuwsbrief werd het ras Speckle Park genoemd. Dat is een zeer interessant ras voor de witrikhouders met zoogkoeien. Het ras geeft lichte kalveren met een goed groeivermogen een aantrekkelijk vleestype. Daarnaast zijn
de dieren hoornloos en sober in het onderhoud. Voor wie eens wat anders wil en een goed bevleesd dier wil leveren is dit een
aanrader. KI Samen heeft hiervoor de stier Glencardon Cranston beschikbaar
Een andere stier is helaas niet meer leverbaar. Het gaat om Roadtrain. Roadtrain heeft de kenmerken van een dubbele witrik,
zodat al zijn nakomelingen de witrikaftekening hebben. Gewoonlijk zijn dieren met dubbel witrikfactor niet of weinig vruchtbaar,
maar van Roadtrain zijn in Duitsland nakomelingen geboren. De stier leeft echter niet meer. Er zijn nog een paar rietjes sperma
in het vat, maar deze zijn niet in de handel. Mogelijk (en hopelijk) levert dit nog een paar goede nakomelingen op en leren we
daarbij meer over de vererving van de witrikfactor.
Stiermassa kalender2019
Voor de liefhebbers van imposante stieren is er weer de Stiermassa kalender met
voor iedere maand een foto van een stier. Te bestellen bij stiermassa.nl.
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Van het bestuur
Hoe moeilijk het in stand houden van
de Witrik is blijkt wel weer uit de praktijk. Een mooie Witrik vaars, passend in
het dubbeldoeltype, het meeste past.
Niet drachtig te krijgen, bultje op de
eierstok, tochtig gespoten, al een paar
keer geïnsemineerd, niks mocht helpen. Twijfel over wat te doen, toch maar
de veearts er bij, hormoonbehandeling
met een spiraal en hopelijk morgen
weer de KI.
Geen ramp, wel jammer
Nu maar duimen dat het lukt en dat de
behandeling heeft geholpen. Lukt het
niet dan moet ze weg en hebben we in
ieder geval voor de fokkerij een generatie tevergeefs opgefokt. Geen ramp
maar wel jammer. Door alle administratie en regelgeving zijn er hier nu nog
maar drie vrouwelijke dieren. Voor de
fosfaatwetgeving zou ik er nog ééntje
meer mogen hebben maar dan houdt
het ook op.
Hier worden veel kleinere hobbyfokkers mee geconfronteerd. Kleine aantallen en een hele kwetsbare fokkerij.

En dan hebben we bij de Witrik nog
het geluk dat we door inteelt niet in het
nauw komen . We kunnen op onze Witrikkken stieren gebruiken van alle bonte
rassen.
Het is van belang dat we elkaar enthousiast houden over onze Witrikken
en dat we, indien nodig, een beroep op
elkaar doen voor het verkrijgen van fokmateriaal. Het is voor kleine fokkers van
Witrikken belangrijk dat er vervangend
materiaal is als je uit de Witrikken raakt.
Soms heb je heel veel bonte achter elkaar of juist geen vaarsjes.
In deze gevallen kan de Stichting ook
helpen. Stuur een mailtje naar stichtingdewitrik@gmail.com en we kijken mee
of er ergens een geschikt dier te vinden
is. Het is jammer als er ergens een dier
naar de slager verdwijnt waarmee een
andere fokker geholpen zou zijn.

Er was eens een boer uit Wolfheze,
Die had een zorg en wel deze:
Zijn koe bleef maar tochtig.
Of het nu heet was of vochtig,
Wat zou hier nou de remedie voor
wezen?
Secretariaat
Barend Wouters
Prinsenweg 30
3862 PW Nijkerk
stichtingdewitrik@gmail.com
 06-12 96 11 71

Ik hoop dat de mijne drachtig wordt en
dat ik deze hulp (nog) niet nodig heb.
Vanaf hier wenst het bestuur u allen
een mooie Kerst en een voorspoedig
en kalverrijk 2019.

Mede namens de redactie wensen wij onze donateurs
en allen die hun dierbaar zijn geweldig
fijne kerstdagen en een voorspoedig
en vooral gezond 2019. Met
veel succes in de witrikfokkerij en dus mooie
witrikkalveren.

• Koe met pasgeboren kalf van de fam.
Jouwstra, de buren van Pytsje van der
Veen uit Twijzelerheide

Overzicht geregistreerde witrikken
CRV heeft kortgeleden op ons verzoek een overzicht gemaakt van de geregistreerde witrikken. Het zijn er (oktober
2018) meer dan bij onze Witrikstichting bekend zijn, totaal
5352. Dit zijn dus de dieren die door hun eigenaren als witrik zijn opgegeven. In werkelijkheid zijn het er waarschijnlijk
meer, want we vermoeden dat sommige veehouders het kalf
ook gewoon als zwartbont of roodbont zullen aangeven. Niet
iedereen ziet immers een witrik als iets bijzonders. We hoeven in ieder geval niet bang te zijn dat de witrik binnenkort zal
uitsterven. De aantallen zijn vermeld in onderstaande tabellen. Het door CRV gemaakte overzicht is vrij uitgebreid. Omwille van de leesbaarheid hebben we een paar weinig voorkomende rassen samengevat. Deze zijn in de tabellen vermeld
onder Overig ras.
ºBij de aantallen per ras is de Holstein Friesian overwegend,
zowel bij roodbont als bij zwartbont, met een totaal van 2023.
Daarnaast zijn er veel kruisingen en dieren van onbekend ras.
Deze categorieën vormen samen 60 % van het totaal. Zegt
dit iets over de doorsnee witrikgebruiker? Het zou aardig
zijn als we erachter kunnen komen wat de motivatie is om
een witrikstier te gebruiken en de nakomeling daarvan aan te
houden. Want we mogen aannemen dat bij de kruislingen en
onbekend ras heel wat dieren zijn die op melkveebedrijven
rondlopen. Bij de andere rassen zien we Belgisch Blauw bij
de zwartbonten en bij roodbont een aantal MRIJ met nog een
paar Verbeterd Roodbont.

De FH houdt het blijkbaar bij zijn eigen aftekening, daar zijn
maar 2 dieren in het overzicht vermeld.
Veel C-registraties.
In de tabellen valt verder op dat de meeste dieren niet als
S (stamboek) geregistreerd staan. Uiteraard zijn dit vooral
de dieren van onbekend ras, maar ook bij de kruisingen zitten veel C-dieren. Natuurlijk, de 700 mannelijke dieren zullen
veelal in het mesthok verdwijnen, maar daar staan wel 2400
vrouwelijke dieren tegenover. Heeft dit te maken met (gebrek
aan) interesse in de fokkerij? Of heeft de veehouder een witrikstier ingezet vanwege de goede bevruchting en vervolgens
het daaruit geboren kalf toch maar aangehouden? Dan wordt
het interessant om deze informatie de komende tijd te volgen,
wanneer vanwege fosfaatwetgeving minder jongvee wordt
aangehouden.
Perspectief
De cijfers van CRV laten zien dat er nog heel wat witrikken in
Nederland rondlopen. Dat geeft moed. Wij als witrikstichting
hebben daarvan maar een beperkt deel in beeld. Er is aanleiding om de houders van witrikdieren meer actief te benaderen. Dat kan het bestuur niet alleen. We willen alle lezers
aansporen om de houders van witrikken actief te banderen,
daarmee de club te versterken en de kennis over witrikken te
vergroten.

Met DNA-onderzoek aantonen tot welk ras een rund
behoort (deel 2)
In de vorige witrikbode is aandacht
besteed aan een onderzoek van Mira
Schoon en anderen, over het vaststellen van ras via DNA onderzoek.
We zullen nu kijken wat dit voor mogelijkheden geeft bij zeldzame runderrassen en vooral voor onze witrik.
Paraplubestand
Op basis van DNA kan dus worden
vastgesteld of een dier tot een van de
zeldzame oorspronkelijke runderrassen
behoort. Om het praktisch toepasbaar
te maken is een protocol ontwikkeld
waarin de benodigde stappen staan
beschreven, met als uiteindelijk doel
dieren toe te wijzen aan een ras, zodat
raszuivere dieren ingeschreven kunnen
worden in één van de erkende stamboeken. Daarmee wordt de beschikbare populatie groter. Dit is van groot
belang voor het in stand houden van de
oorspronkelijke Nederlandse runderrassen.

Daarnaast heeft de SZH op verzoek
van het ministerie van LNV het zogeheten paraplubestand opgezet. Vis dit
bestand worden dieren behorend tot
één van de zeldzame rassen herkend.
Dieren die op basis van DNA behoren
bij een van die rassen, kunnen worden
ingeschreven in het betreffende stamboek en aan dit paraplubestand worden toegevoegd.
In geval van calamiteiten, zoals bij
een uitbraak van een dierziekte, kan
het ministerie een uitzondering maken
voor zeldzame rassen met betrekking
tot het preventief ruimen. Dit kan van
grote betekenis zijn voor een zeldzaam
ras, als er in totaal nog maar een paar
honderd dieren van zijn. Ook als er in
de toekomst een uitzonderingspositie
komt met betrekking tot fosfaatrechten
voor de zeldzame rassen of zelfs een
dierpremie beschikbaar wordt gesteld
voor zeldzame rassen, zal hiervoor de
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• Koe van fam. De Koning uit Well
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Hieraan zitten nog een paar haken en
ogen, onder andere in verband met de
fosfaatwetgeving. Daarvoor wordt nog
naar een passende oplossing gezocht.

• Koe van Rene v/d Pas uit Haren (NB)

Daarnaast is te zien een zeer krachtige
imponerende rode witrik van melkveehoder Rene van der Pas uit het Brabantse Haren, een dochter van Rhapsody.
De 3e foto is een rode witrik van Frans
van der Horst
Cees Oomen
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Betekenis voor de witrik
De witrik neem in dit geheel een aparte
plaats in. Witrik is namelijk nier erkend
als ras. Veel dieren met witrikaftekening
hebben een gekruiste achtergrond, zoals de cijfers elders in deze nieuwsbrief
laten zien. Hierdoor komen zij niet in
aanmerking voor een van de raszuivere
populaties en dus ook niet rechtstreeks
voor potentiële uitzonderingregels. Het
is in ieder geval van belang dat we weten waar de witrikken zich bevinden en
in welke mate zij tevens tot de zeldzame
rassen kunnen worden meegerekend.

De koe op de eerste foto is van de familie de Koning bij mij uit het dorp, en dat
is bijzonder omdat er op deze manier
weer witrikken in de weilanden achter
mijn huis lopen
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informatie uit het paraplubestand worden gehaald.

• Rode witrik van Frans van der Horst

Deze koe wilde wel eens wat anders
beleven
En bleek voor de inseminator te beven.
Want nu bleek dit dier,
Na de komst van een stier,
Prachtige kalveren te kunnen geven.

