AMERIKAANSE NOTITIES OVER WITRIKKEN
door S. Bottema
Onze Witrik komt in de Verenigde Staten voor naast het Pinzgau/Gloucester type.
David Warden, Barnet-Vermont, is fokker van beide rassen/kleurslagen en de
volgende informatie is van hem afkomstig. De Witrikken daar voldoen aan de
beschrijving van de onze. De Witrikken hebben vaak ongepigmenteerde hoeven,
terwijl al het geregistreerde Holstein-Frisian vee in Amerika zwarte hoeven
heeft.* De "linebacks", zoals Warden het tweede type noemt, zijn zwart tot
zwartbruin. Ze hebben een scherp omlijnde witte lijn vanaf de staart tot tussen
de schouderbladen, een witte ring om de bovenbenen en een witte buik. Warden
bericht, dat zowel Witrikken als "linebacks" in de oostelijke V.S. en in Canada
voorkomen. Ze hebben merkwaardig genoeg geen naam in het engels. De verbasterde
naam "Vetrix" is volgens Warden recent via het bezoek van Tina Bielenberg aan
Lawrence Alderson van de Rare Breeds Survival Trust in Amerika terechtgekomen.
Zij had het woord Witrik gehoord en nooit zien schrijven.
Op Everett Banet in Massachusetts na was er niemand die stieren van beide rassen
aanhield en er betrekkelijk zuiver mee fokte. Dat Banet tot een bepaalde
categorie van liefhebbers behoorde die eens wat anders dan anders wilden,
getuigt het feit, dat hij ook een Lakenvelder stier gebruikte om mee te kruisen.
Inmiddels is deze boer er mee opgehouden en Warden heeft een groot deel van zijn
veestapel, wat betreft Witrik- en Lineback-jongvee, opgekocht. Hij is momenteel
bij zijn weten de enige in de V.S. die een Witrik stier heeft. Op het
familiebedrijf dat hij beheert, wordt de eerste vertegenwoordiger van een van
beide rassen gemeld in 1810. Dus een behoorlijke traditie wat het fokken van
deze kleurslagen/rassen betreft. Daarbij komt weer naar voren dat de Witrikken
bij het zuiver fokken wit worden op de oren en de neus na (vergelijk het
Chillingham en British White vee in Engeland). De dieren van het Gloucester type
zijn. daarentegen zuiver te fokken wat de tekening betreft. Dit lijkt redelijk,
daar men in Oostenrijk het Pinzgau-vee, dat deze tekening heeft, ook steeds
uniform aantreft.
Warden fokt liever Linebacks dan Witrikken, maar blijft deze laatste groep trouw
naast o.a. ook Jerseys, omdat niemand anders zich er voor inzet.
*volgens Warden (S.B.)

