B E D R I J F S R E P O RTA G E

John de Vries: ‘Over tien jaar heeft de fokkerij de
ruim ontwikkelde holsteinkoe weer hard nodig’

Alice en John de Vries
Onder het prefix Willdina melken John en Alice de Vries
in het Canadese Bowmanville zeventig koeien. De vele
fokkerijsuccessen leverden inmiddels de titel ‘Master
Breeder’ op.

Liefde voor koeien
en koeienmensen
In ruim 35 jaar bouwden John en Alice de Vries een imponerend
koppel holstein- en jerseykoeien op. Bijna een derde van de stal
is excellent. Om bezoekers te trekken koopt De Vries van nieuwe

Canada

fokstieren ieder jaar één van de beste proefstierdochters aan.
tekst Florus Pellikaan

Bowmanville

H

et lijkt wereldwijd een uitstervend
geslacht, mensen die helemaal leven voor hun koeien en de bijbehorende
fokkerij. In Canada zijn dergelijke zeer
gepassioneerde fokkers nog wel te vinden en John (52) en Alice (52) de Vries

Aantal koeien:
70
Aantal stuks jongvee: 60
Productie holsteins: 10.604 4,00 3,22
Productie jerseys:
7259 4,90 3,80
Aantal excellenten: 20

moeten daar zonder enige twijfel bij gerekend worden. In Bowmanville in de
provincie Ontario runnen ze Willdina,
een melkveebedrijf met zeventig melkkoeien waarvan vijftien jerseys.
Op veertienjarige leeftijd kreeg John de

De met 94 punten ingeschreven Willdina A Kasper (v. Amedeo) en de 91 punten Nethercan Goldwyn Karen (v. Goldwyn)

Vries van zijn vader de vrije hand om de
fokkerijkeuzes binnen het koppel te
gaan bepalen en kreeg hij van zijn opa,
die destijds vanuit Nederland naar Canada emigreerde, de eerste zuivere holsteinkoe. Ruim 35 jaar later is de erelijst
van Willdina lang. Zo fokte De Vries de
All-American van 1993, 1994 en 1995:
Willdina Royal Fire (EX 95). De Majestydochter uit een Mattadormoeder werd
vóór haar zegetocht als tweedekalfskoe
verkocht aan het Amerikaanse bedrijf
Pinehurst Farms. Deze en andere prestaties leverde John de Vries in 2003, toen
hij dertig jaar in de fokkerij actief was,
de prestigieuze titel ‘Master Breeder’ op.

Twintig excellenten
John en Alice de Vries zijn niet alleen
koeienliefhebbers in hart en nieren,
maar ze voelen zich ook sterk aangetrokken tot echte ‘koeienmensen’. ‘De vele
fokkerijgeïnteresseerden die hier over
de vloer komen, houden je scherp en gemotiveerd. Door de jaren heen hebben
wij enorm veel geleerd van mensen uit
de fokkerij en wij willen nu de fokkerij
ook graag kennis teruggeven. Daarom
zijn bezoekers hier altijd welkom en bekleed ik de functie van vicevoorzitter
van Semex’, vertelt John de Vries.

De Vries is ook al vele jaren officieel jurylid en jureert elk jaar enkele Canadese
shows. Ook in Portugal, Peru en ZuidAfrika was hij al eens scherprechter.
De vele fokkerijsuccessen op Willdina
heeft John de Vries zonder lang nadenken paraat. ‘In 1974 werd de eerste koe
met 85 punten ingeschreven en in 1979
behaalde onze eerste koe de excellentstatus. Ik kan me het feest nog goed herinneren’, vertelt De Vries lachend. In
2003 stond de teller van het totaal aantal
excellenten op tien en op dit moment bevolken maar liefst twintig koeien met 90
punten of meer de grupstal van Willdina. ‘Een ligboxenstal is niet geschikt om
koeien aan bezoekers te laten zien, daarom hebben wij gekozen voor een
grupstal. Er is toch niks mooier dan achter een rij excellente koeien op de
grupstal lopen?’, vertelt John de Vries,
terwijl hij even stilstaat bij de twee 93
puntenjerseys en twee 91 puntenholsteins die ze sinds gisteren rijker zijn.
‘Tot 2001 was alles hier op ons bedrijf
zelfgefokt. Toen onze vijf kinderen echter aangaven niet met het bedrijf verder
te willen, hebben we nagedacht over hoe
we gemotiveerd kunnen blijven. Wij vinden deze motivatie in het ontvangen van
bezoekers op ons bedrijf en daarom zijn
we op zoek gegaan naar mogelijkheden
waardoor we het aantal bezoekers kunnen verhogen’, vertelt John de Vries. ‘In
2001 hebben we daarom een aantal goede jerseys gekocht om zo een nog breder
publiek aan te spreken.’

Aankoop proefstierdochters
Ook wat betreft de jerseyfokkerij gaat
het goed op Willdina. Van de twintig excellenten zijn er acht van het jerseyras
en Willdina Jade Bee behaalde tijdens de
World Dairy Expo in Madison in 2009
het reservekampioenschap bij de jerseypinken. Willdina Amedeo Glamour werd
in 2010 verkozen tot reserve All-Canadian bij de jerseyvaarzen.
Om zo veel mogelijk fokkerijliefhebbers
naar het bedrijf te trekken heeft De Vries
nog een opvallende strategie. ‘Ieder jaar
kopen we van de beste nieuwe fokstieren een goede proefstierdochter. Wanneer Semex dan een dochtertoer organiseert, komt die altijd hierlangs. We
hebben dan ook meteen de mogelijkheid
om onze zelfgefokte dieren te tonen.’
Op het bedrijf zijn onder andere proefstierdochters van Denzel, Final Cut en
Goldwyn aanwezig. Vol trots laten John
en Alice de Vries de met 91 punten ingeschreven proefstierdochter van Goldwyn, Nethercan Goldwyn Karen, zien.
Recent kocht De Vries ook een 85 punten
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Feverdochter, een 86 punten Jordan- en
een 85 punten Windbrookdochter.
De holsteinkoeien binnen het koppel realiseren een jaarproductie van 10.604 kg
melk met 4,00% vet en 3,22% eiwit. De
jerseys geven gemiddeld 7259 kg melk,
met 4,90% vet en 3,80% eiwit. ‘We drijven de productie bewust niet maximaal
op. Door mijn bestuurswerk ben ik zo’n
35 dagen per jaar niet op het bedrijf. We
hebben één fulltimemedewerker die dan
alleen het bedrijf runt en dan moet het
risico op problemen niet te groot zijn.’
Het gemengde rantsoen bestaat uit snijmais, graskuil, zelf geteeld graan en een
kleine eiwittoevoeging. Ook krijgen de
koeien dagelijk drie kilo hooi.

Weinig met genomics
In 2006 beleefden John en Alice de Vries
een nieuw hoogtepunt in hun fokkerscarrière. ‘Tijdens een veiling bij Morsan
kochten we de eerste dochter van Lila Z
voor 50.000 dollar, maar het bleek een
goede investering.’ De Vries spoelde Calbrett Goldwyn Liza twee keer, showde
haar diverse malen en ze kreeg als vaars
88 punten. In 2008 werd de Goldwyndochter die De Vries inmiddels voor een
derde had verkocht, voor 175.000 dollar
van de hand gedaan. Afgelopen najaar is
er vanuit een embryo een nieuwe Goldwyndochter uit Lila Z geboren.
Het fokdoel van De Vries wordt gedurende het gesprek wel duidelijk. ‘We streven
naar een uitgebalanceerde koe met een
fraai exterieur en een forse hoogtemaat
die daarbij ook nog een goede fokkoe is.
Daar houden we aan vast, omdat we denken dat hier op termijn weer vraag naar
komt. Iedereen zoekt nu naar kleinere
en gezonde koeien. Over tien jaar heeft
men in de fokkerij de ruim ontwikkelde
holsteinkoe weer hard nodig.’
De Vries heeft daardoor ook weinig met
genomics. ‘Genomic selection is een
hulpmiddel voor ki’s, maar niet voor
veehouders. Het draait bij genomics om
veel berekeningen die niets met koeienkennis te maken hebben. Het gevaar van
genomics is dat er nog sneller wisselingen van fokkerijkeuzes komen en daar is
de fokkerij niet bij gebaat.’
Dat De Vries nog weinig rekening houdt
met genomics blijkt wel uit zijn fokkerijkeuzes. ‘Ons hoogste genomicdier is Calbrett Shottle Teekah met een GLPI van
2700. Ik zou haar voor nog hogere genomics met O Manbloed moeten insemineren. Maar ik houd van goede koeien en
niet van hoge indexen, dus ik heb voor
Sanchez gekozen.’ Stieren die De Vries
op dit moment gebruikt zijn naast Sanchez ook Goldwyn, Denzel en Fever. l
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