Getuigenis van de Gusti’s
Heihoeve Spencer werpt nieuw licht op kleurrijke Hei hoeve Gusti’s
Tot nog toe kwamen de Heihoeve Gusti’s van de familie De Groot
en de familie Kloek uit Giessenburg net niet in beeld als leveranciers
van fokstieren. Na Heihoeve 76 en Heihoeve Flint is het met
Lightningzoon Heihoeve Delta Spencer voor het eerst echt raak.

‘Z

e is hier per ongeluk gekomen.’
Wie Bas Blokland, al dertig jaar
trouwe medewerker op het Heihoevebedrijf van de families De Groot en Kloek
uit Giessenburg, naar de eerste Gusti op
het bedrijf vraagt, krijgt een uitzonderlijk verhaal te horen. ‘Het was een Duitse
importvaars, gewoon zwartbont’, vertelt
Blokland over de oudste Gusti, een Triple
Threatdochter. ‘Ze had te vroeg gekalfd
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en was daardoor niet geschikt voor de
veiling in Bunnik. Per toeval kwam ze
hier begin jaren tachtig terecht.’
Hoewel hierdoor haar eerste lijst van
5159 kg melk met 4,52% vet en 3,29% eiwit in 283 dagen beperkt bleef, kreeg de
Triple Threatdochter vooral krediet door
haar fraaie exterieur. ‘We zijn met haar
ook veel naar keuringen geweest’, zegt
Blokland over de oude Gusti. Haar mooie

Bas Blokland en Louis de Groot: ‘Gusti’s
zijn koeien die makkelijk oud worden’
uiterlijk werd later met 87 punten beloond. ‘Het was een fraaie, melktypische
koe, een echte holsteinkoe.’
Op het productievlak beende de Triple
Threatdochter in latere lactaties aardig
bij. Haar zesde lijst was goed voor 9169
kg melk met 4,51% vet en 3,24% eiwit in
305 dagen. In totaal realiseerde Gusti
acht lijsten, goed voor 70.000 kg levensproductie. ‘Haar Topsdochter was de koe
waar het echt om draaide’, vervolgt Blokland. ‘Gusti 3 was een echte productiekoe. Ze was niet te groot, had een beste
uier en het was een enorm plezierige koe
om mee te werken. Ook zij is oud geworden, net als haar Sunny Boydochter.’

Ki-interesse door roodfactor
Pas half jaren negentig kreeg de familie
ki-aandacht. ‘Sunny Boy was erg populair
en met Triple Threat was de kans groot
dat Gusti 18 drager was van de roodfactor’, legt Bas Blokland de late ki-interesse
uit. Na de roodfactortest kreeg Spektrum
bij Gusti 18 kansen met de vaars Heihoeve Gusti 42 als gevolg. Van haar twee volle
broers maakte Heihoeve 76 een indrukwekkend indexdebuut in februari 2003.
De productieve Spektrumzoon stootte de
tot dan toe amper geklopte Kian tijdelijk
van zijn troon. Door een gemiddelde
duurzaamheid en exterieurvererving
miste Heihoeve 76 een plek op de stierenkaart. ‘Achteraf gezien is hij misschien te
vroeg afgevoerd.’ Blokland verwijst naar
de huidige score voor duurzaamheid van
103 en het nvi-niveau van 200. ‘Jaar na
jaar heeft hij zijn fokwaarde voor duurzaamheid verbeterd. We hebben er toen

zelf rietjes van gekocht. Een aantal van
zijn dochters melken we nog altijd.’
Bas Blokland, Jan Kloek en Gerrit Korevaar, medewerkers op de Heihoeve, weten het allemaal precies te vertellen. De
hele stamboom hebben ze samen uitgespit. Een aaneenschakeling van bladzijden maakt de familiebanden duidelijk.
‘De Gusti’s zijn koeien die gemakkelijk
oud worden’, vindt Blokland na jaren
werken met de familie. ‘Honderd ton
melk is misschien net te veel, maar Gusti’s met meer dan 80.000 kilo melk zijn er
volop. En ze vallen niet op. Ineens merk
je dat ze al voor de zesde of zevende keer
hebben gekalfd.’

Echte koppelkoeien
Enige uitzondering op het familietrekje
van hoge levensproducties is Heihoeve
Gusti 42. De Spektrumdochter maakte
haar enige lijst van 7955 kg melk met
4,94% vet en 4,05% eiwit in 305 dagen op
het Delta-testbedrijf en promoveerde er
tot donor. Een keuze die haar vruchtbaarheid niet ten goede kwam. ‘Ze kwam hier
terug, maar we kregen haar helaas nooit
meer drachtig.’ De Heihoevemedewerker
betreurt haar vroege afvoer. De talrijke
embryotransplantaties leverden het bedrijf toch een aantal succesvolle loten op.
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Blokland verwijst naar twee dochters van
Peelfarm Rens (Torero x Jabot) die nog altijd op het bedrijf lopen. Diezelfde combinatie leverde ook Heihoeve Delta Flint
op. ‘Dat is de tweede stier uit de Gusti’s
die het net niet is geworden.’
Het verhaal houdt met Flint lang niet op.
Gusti 42 kreeg door de spoelingen meerdere kansen en meerdere partners. Uit de
combinatie met Jerom vertrokken Sonance, Spanker en Sponsor richting ki. De
paring met Lightning resulteerde in de
fokstier Heihoeve Delta Spencer, die recent met 229 nvi en 107 exterieur een
opmerkelijk fokwaardedebuut maakte.
Als de spermavoorraad straks op peil is, is
het met de doorbraak van Spencer voor
de eerste keer echt goed raak voor de
Gusti’s.
Stadeldochter Gusti 65 is de laatst benutte stiermoeder in de Gustifamilie. Via
Gusti 54 (v. Peelfarm Rens) voert ze terug
op Gusti 42. Van deze Stadeldochter vertrokken een Kevin- en een Canvaszoon
richting ki en ook haar Kian- en Canvasdochter verdienen ki-belangstelling. ‘De
familie had de pech te werken met onsuccesvolle proefstieren’, stelt Henk Verheij, foktechnisch medewerker bij HG.
‘Combinaties met proefstieren kunnen
goed uitpakken, maar kunnen een koefamilie ook “ontglanzen”. Achteraf gezien
hadden we de familie ook best kunnen
benutten voor het zwartbontprogramma
met Triple Threat, Tops en Sunny Boy in
de pedigree.’
Ook Verheij kent de familie door en door.
‘De Gusti’s zijn bijna uniform productief,
vaak gebaseerd op beste gehalten. Het
zijn lenige, middelzware koeien met
duurzame uiers en benen, echte volhouders. Dat is ook mijn eerste etiket voor de
familie: het zijn echte koppelkoeien.’

Rode Gusti’s geliefd
Op de Heihoeve staan de roodbonte Gustitelgen hoger aangeschreven dan de
zwartbonte. ‘De roodbonte familieleden
zijn vruchtbaarder en hebben drie tienden meer eiwit’, klinkt Blokland nuchter.
Gemiddeld komt de Heihoeve op een rollend jaargemiddelde van 10.217 kg melk
met 4,10% vet en 3,49% eiwit. ‘Het bedrijf
is van oorsprong zwartbont en dat zouden we graag vasthouden. Maar de roden
brengen hier meer op.’ Die verdienste
komt volledig op naam van de Gusti’s. In
het grote melkveekoppel van ruim 220
koeien scoren de bijna 20 rode pupillen
een gemiddelde lactatiewaarde van 107
tegenover 97 bij de overige dieren. ‘De
Gusti’s zijn overwegend zwart, maar als
ze rood zijn blijven ze rood, puur omwille
van de cijfers.’
Toch is fokkerij geen hoofditem. ‘Fokkerij hangt er bij. Het is meer een geluksfactor. Het geld moet nog altijd uit de melk
komen.’ Met zijn Lightningbloedvoering
is Spencer een uitzondering voor het bedrijf. ‘We laten alle stieren van de stierenkaart meedraaien in het stieradviesprogramma en volgen dat voor drie kwart.
Alleen als de ki het vraagt, dan spoelen
we met andere stieren.’
Spencer krijgt straks zeker kansen wanneer spermarietjes beschikbaar zijn. ‘Het
is misschien wel goed dat we nog even
moeten wachten. Zo krijgt Spencer de
tijd om zich eerst goed te bewijzen.’ Op
het vertrouwen van het Heihoevebedrijf
kan hij in elk geval rekenen. ‘Zoals bij de
andere Gustistieren verwacht ik dat hij
zijn fokwaarden blijft bevestigen.’
Annelies Debergh
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