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Dertienjarige Bookiedochter recent ingeschreven met 93 punten

Lena
(v. Royalty)

Lena 3, fokkoe van formaat
Honderdtonner Lena 3 van John de Vries uit Boijl boekt op dertienjarige
leeftijd nog steeds progressie en werd onlangs ingeschreven met 93 punten. De laatrijpe en kwaliteitsrijke Bookiedochter heeft ook al twee excellente nazaten. John de Vries: ‘De Lena’s zijn echt pure holsteinkoeien.’
tekst Florus Pellikaan

S

lechts sporadisch krijgt
een koe in Nederland 93
punten voor exterieur en
veelal gebeurt dat na een
kampioenschap op een grote show. Lena 3 (v. Bookie)
van John de Vries uit Boijl
is daarop een uitzondering.
De honderdtonner ontwikkelt
zich op dertienjarige leeftijd
nog steeds en dat waardeerden de stamboekinspecteurs
onlangs. Haar exterieurscore
werd met een punt verhoogd
tot de op een na hoogste score: 93 punten.
‘Ze is een mooi voorbeeld van
hoe de familie fokt. Alle Lena’s zijn laatrijp, worden ieder jaar beter en combineren
heel veel kwaliteit met ruim
voldoende kracht. Zucht in
de uier kennen ze niet en ze
bewegen heel soepel’, vertelt
John de Vries.

sprak ze ons direct aan’, weet
De Vries zich nog feilloos
te herinneren. Stammoeder
Lena, die na Royalty de stieren
Nite Train en Bridon Astro Jet
in haar afstamming heeft,
bracht in Boijl twee vaarskalveren van Bookie ter wereld.
De met 89 punten ingeschreven Lena 2 realiseerde hoge
producties, maar verwierp als
derdekalfskoe haar dracht en
verliet vroegtijdig het bedrijf.
Volle zus Lena 3 produceert
minder extreem, maar was direct al geschikter voor keuringsdeelname. ‘Ze heeft drie

Puur holstein
De Lenafamilie kent zijn oorsprong in Duitsland. Ongeveer
zeventien jaar geleden gaf familie De Vries aan Harm
Doornbos uit Overschild de
opdracht een goede fokkoe in
het Duitse Osnabrück te kopen. ‘Hij wist precies wat wij
zochten en kwam met Royaltydochter Lena, de moeder
van Lena 3, thuis. Het was een
heel lange, extreem overbouwde vaars met een super
uier. Door haar laatrijpheid
Lena 3 (v. Bookie), huidige
levensproductie: 113.133 kg
melk, 4,89% vet, 3,62% eiwit
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keer deelgenomen aan de
NRM, eindigde daar altijd in
het midden van de rubriek en
heeft meerdere bekende koeien verslagen.’
Volgens John de Vries vallen
de Lena’s altijd op tussen hun
leeftijdsgenoten. ‘Ze zijn in alles een slagje aparter en groter dan de rest. De kop is wat
groter en de oren zijn wat langer omdat in tegenstelling tot
veel Nederlandse koeien, in
deze familie helemaal geen
fh-bloed zit. Omdat de Lena’s
uit Duitsland komen zijn het
echt pure holsteinkoeien. En

dat zie je terug in de kwaliteit
en balans die deze koeien in
hun hele lijf hebben. Net als
bij een ree veert bij de Lena’s
alles wanneer ze bewegen’,
stelt De Vries.
De Vries gebruikt het triple Asysteem en geeft aan dat Bookie keer Lena achteraf een
honderd procent paring was.
John de Vries bestempelt de
Italiaanse Starbuckzoon Bookie als een van zijn favoriete
stieren. ‘We hebben in totaal
vijftien Bookiedochters gehad
die gemiddeld met 89 punten
zijn ingeschreven en ik gebruik hem nu nog steeds. Van
zijn dochters is Lena 3 de absolute favoriet. Dit is zo’n koe
waarvoor ik altijd graag de
moeite heb genomen om haar
goed te verzorgen’, vertelt
John de Vries zichtbaar genietend naast Lena 3. Ze gaf tot
nu toe 113.133 kg melk met
4,89% vet en 3,62% eiwit. De
Vries spreekt de verwachting

Lena 3
(v. Bookie)
Lena 8
(v. Raven)
Lena 10
(v. Benson)

Lena 19
(v. Fieldhouse)

Lena 20
(v. James)

uit dat ze nog in deze lactatie
de grens van 10.000 kilo vet
en eiwit kan passeren. Niets
aan de fraai gewelfde Lena 3
verraadt haar leeftijd en van
slijtage ontbreekt nog ieder
spoor.

Succesvolle nazaten
Voor veel mensen was binnen
de veestapel Buckvaldochter
Jaan B 579 altijd de favoriet,
maar niet voor John de Vries
zelf. ‘Het verschil tussen deze
twee koeien is dat Jaan niet
fokt en Lena wel. Voor mij is
de basis van een goede koe dat
ze goed fokt. Doet een koe dit
niet dan heb je een eindproduct, omdat het na haar ophoudt.’
Van Lena 3 loopt op dit moment één melkgevende dochter in Boijl: de met 90 punten
ingeschreven Lena 8 (v. Raven). Zij is op haar beurt weer
de moeder van Bensondochter
Lena 10 (91 punten) en de
grootmoeder van de met 88
punten ingeschreven Jamesvaars Lena 20.
Kroonjuweel van de familie is
Lena 19 (v. Fieldhouse). Ze
werd als vaars ingeschreven
met 89 punten en eindigde als
vierde in de kampioenskeuring tijdens de NRM van 2008.
Enkele maanden geleden kalfde ze voor de tweede keer en
op dit moment is ze in grootse
vorm. ‘Commercieel gezien is
dit niet mijn beste familie, omdat ze een tikje eiwit tekortkomt. Maar omdat deze lijn
zo bijzonder goed fokt, zou er
eigenlijk eens een stiertje uit
getest moeten worden.’ l
Kijk voor bewegende beelden
op www.veeteelt.nl
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