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De doelstelling van de afgelopen drie jaar was om de positie van
de rasverenigingen en de stamboeken te versterken door kennis
en professionele hulp aan te reiken. Dit doel zal het projectbureau
ook in de toekomst nastreven.
Het is gebleken dat de effectiviteit van het
projectbureau is toegenomen doordat er
een duidelijke taakafbakening is gekomen. In de nieuwe richting die het bureau
inslaat, krijgt deze taakafbakening vorm
door projecten te clusteren. De projecten
die het bureau samen met de stamboeken
uitvoert, zijn te verdelen in drie clusters:
– Promotie van rassen: vermarkten van
producten en diensten, Nationale dag
van het Levend Erfgoed, educatie en
fondswerving en communicatie (websites) ten behoeve van promotie.
– Belangenbehartiging: het opzetten van
een paraplubestand en participatie aan
Er is veel aandacht voor het vermarkten
van de producten

overleg onder meer over regelgeving die
afgestemd is op kleinschalige productie
en op het hobbymatig houden van dieren.
– Fokkerijstructuur: professionalisering,
onder andere door strategiedagen, symposia en themadagen over fokkerij, fokkerijprojecten, en het opzetten en uitbreiden van conserveringsprogramma’s.
Om bovenstaande doelen te bereiken, is
een nauwe samenwerking van projectbureau en stamboeken essentieel. De medewerkers en bestuursleden die bij het projectbureau betrokken zijn, onderhouden
het contact met de stamboeken en speciaalclubs. Eén keer per jaar organiseert het
bureau een avond of een dag voor deze
organisaties, waarin ruimte is voor overleg
over vormen van samenwerking en informatie over projecten en nieuwe ontwikkelingen.
Aankondiging van de eerstvolgende stamboekavond is te vinden op www.szh.nl.

Paraplubestand
Om goed voorbereid te zijn op een onverhoopte uitbraak van een ziekte, heeft de
SZH van het ministerie van Economie,
Landbouw en Innovatie (EL&I) de opdracht
gekregen om in geval van een crisis meteen zichtbaar te hebben waar dieren van
zeldzame rassen zich bevinden.
In EU-verordeningen is een uitzonde-
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ringspositie mogelijk gemaakt voor dieren van zeldzame rassen bij een dergelijke uitbraak. Het ministerie kan dan
be-sluiten om de dieren van de zeldzame rassen anders te behandelen dan de
dieren van de ‘gangbare’ rassen, maar is
hier niet toe verplicht.
Vanuit het paraplubestand van de SZH
kunnen de unieke bedrijfsnummers
(UBN) en Identificatie & Registratiegegevens van individuele dieren in het
I&R-systeem van EL&I gemarkeerd worden. De SZH en het projectbureau gaan
aan de slag om dit bestand verder uit te
werken.

Afstudeeropdrachten gezocht
Het projectbureau heeft de afgelopen
jaren een aantal studenten begeleid bij
hun onderzoek. Over het algemeen zijn
dit heel enthousiaste, leergierige, jonge
mensen met interesse in de agrarische
sector. Specialisaties binnen hun studie
kunnen variëren van diervoeding tot
genetica tot huisvesting of tot maatschappelijke problemen.
Opdrachten duren tussen de vier en zes
maanden en worden afgesloten met
een rapport. Een mooie manier om én
mensen enthousiast te maken voor
onze zeldzame rassen én een vraagstuk
aan te pakken vanuit de stamboeken.
Heeft u zo’n vraag waar studenten mee
aan de slag zouden kunnen? Laat het
ons weten via szh@planet.nl, dan kunnen we samen een opdracht uitschrijven en versturen naar de scholen en
universiteiten.

De familie Zondag fokt vanaf 1973 eerst in
Zuid-Holland (afkomstig uit Stolwijk) en
na hun verhuizing naar Groningen in 1977
altijd Witrikken. Eerst met één koe en toen
daaruit een Witrikstierkalf kwam, met
meerdere lijnen, maar altijd met inkruising van roodbont. Dit omdat volgens de
heer Zondag anders op den duur vruchtbaarheidsproblemen ontstaan.
Het bedrijf van familie Zondag is het langst
fokkende, nog bestaande Witrikbedrijf van

Nederland. Merkwaardigerwijs is de familie in alle onderzoeksrapporten onderbelicht gebleven, ook in het Inventarisatierapport van Van Helden en Minkema uit
1978, de inventarisatie van ondergetekende uit 1995, totdat de zoons van Zondag
zich in 2004 aanmeldden bij de Stichting
Witrik. In 2005 wilde het tijdschrift Boerderij bij hem foto’s komen maken van
alleen de Witrikken – die daartoe werden
gescheiden van de overige koeien – maar

de desbetreffende journalist en fotograaf
kwamen nooit opdagen. Blijkbaar was
Noordoost-Groningen te ver weg. Bijgaande foto’s zijn dan ook de eerst gepubliceerde van deze circa twintig Witrikken.
Adres: H. Zondag in Meedhuizen (Geefsweersterweg 13; Tel. 0596-533543). Overige witrikfokkerijen: A. v.d. Veen in Twijzelerheide; E. v. Oosterhout in Made; A. Smit
in Medemblik; G. Aalvanger in Hasselt;
maatschap Van der Laan in Vledderveen.

Witrikfokbedrijf
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