FAVORIETE STIERMOEDER THIJS VAN GASTEL

Fraaie Fay

toont complete
plaatje

Paspoort Grant D Fay
naam Grant D Fay
afstamming Reflector x Shamrock
koefamilie Bouw Goldwyn Femmy
totaal exterieur 90 punten
huidige levensprod. 1377 51.046 4,39 3,75
fokwaarde 181 NVI en 112 exterieur
aantal vrouwelijke nakomelingen 9
stiermoeder van Delta Floris (v. Empire)

Stiermoeders fokken. Dat is kort en krachtig het fokdoel van Thijs
van Gastel. Het is geen wonder dat Grant D Fay zijn stalfavoriet is.
De excellente Reflectordochter is de moeder van Delta Floris en de
grootmoeder van de NVI-toppers Delta Flagstone en Delta Dolmen.
Grant D Fay is de grootmoeder
van Delta Flagstone en Delta Dolmen
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et was zĳn stagiaire Suus Kleiman die hem dit voorjaar overhaalde. Want eigenlĳk wilde Thĳs van Gastel
niet meer meedoen aan de wintershow in West-Brabant. ‘Zo’n keuring is zoveel werk. Dat trainen, scheren en
wassen van de koeien kost veel tĳd en we zĳn met ons melkveebedrĳf met 180 melkkoeien druk genoeg.’
Maar het enthousiasme van zĳn stagiaire haalde Van Gastel
over de streep. De melkveehouder uit Nispen schreef zĳn
stalfavoriet Grant D Fay (v. Reflector) in voor deelname aan de
keuring in Etten-Leur. En spĳt kreeg hĳ niet van de deelname. Met Grant D Fay – voorgebracht door Suus – sleepte Van
Gastel het reservekampioenschap bĳ de senioren in de wacht.
‘Een mooie verrassing’, zo omschrĳft Van Gastel de reservetitel. ‘Fay was de jongste koe bĳ de senioren. We hadden
niet verwacht dat ze in de prĳzen zou vallen. Maar zo is het
leuk meedoen.’

Voor leek al opvallend
In zĳn kantoor wĳst Van Gastel op een predicaat aan de
muur. Kort na de keuring werd de zes jaar oude Reflectordochter als klap op de vuurpĳl excellent ingeschreven met
90 punten voor frame, uier en benen en 89 punten voor type,
resulterend in een totaalscore van 90 punten. Ze is daarmee
de hoogst ingeschreven koe van de stal. ‘Met haar mooi rode
glans en grĳze vlek is Fay voor een leek al een opvallende
koe. Maar ze oogt daarnaast jeugdig, heeft een mooie rib en
super uier en benen. Er mankeert weinig aan’, vindt Van
Gastel. Maar haar fraaie exterieur is niet de enige reden dat
Fay de oogappel van de Brabantse veehouder is. ‘Fay toont
het complete plaatje. Ze is een probleemloze koe met een
goede productie. Ze is nooit kreupel en meestal snel weer
drachtig. En haar nafok doet het ook goed’, zo stipt Van Gastel nog een ander belangrĳk punt aan.
Tot nu toe produceerde Fay in 1377 dagen 51.046 kg melk
met 4,39% vet en 3,75% eiwit, gemiddeld 37 kg per dag. Die
productie had in theorie nog wel hoger kunnen zĳn, denkt
Van Gastel. ‘We melken met veertien jaar oude SAC-dubbelboxen. De maatvoering daarvan is voor koeien als Fay net een
tikje te klein. Ze gaat daardoor nooit vaker dan drie keer per
dag door de robot.’ Dagelĳks voegt Fay, die in december voor
de vĳfde keer moet kalven, nog zo’n 35 kg melk per dag toe
aan haar levenstotaal.

Stiermoeders fokken als doel
De Reflectordochter promoveerde ook tot stiermoeder. CRV
zette haar zoon Delta Floris in. Om veterinaire redenen moest
de Empirezoon al vroeg het veld ruimen, maar als stiervader
kreeg hĳ wel kansen. Zĳn zonen Delta Wake Up en Delta
Xander verdienden een plekje op de stierenkaart van CRV. Die
status van stiermoeder is nóg een reden waarom Fay bĳ Van
Gastel een streepje voor heeft. ‘Ons fokdoel is stiermoeders
fokken’, geeft de Brabantse ondernemer aan. ‘Wĳ zĳn echte
NVI-fokkers en efficiëntie staat bĳ ons hoog in het vaandel.’
Om dat doel te bereiken zet Van Gastel vooral jonge stieren
in. ‘Dan heb je de grootste kans van slagen.’ Van de meeste
stieren zet de melkveehouder maximaal tien rietjes in, maar
voor Floris, de zoon van Fay, maakte hĳ een uitzondering. ‘Ik
heb vertrouwen in deze familie. Floris vererft bovendien niet
te grote dieren met benen die iets krommer dan gemiddeld
zĳn. Dat paste ook heel goed op ons bedrĳf.’
In totaal gebruikte Van Gastel wel 50 tot 60 rietjes van Floris.
‘We hebben nu de eerste Florisdochter aan de melk, maar
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vorige week is er ook nog een kalfje met Floris als vader geboren. Dat we een stier zo lang gebruiken, gebeurt op ons bedrĳf eigenlĳk nooit.’

Grootmoeder van Flagstone en Dolmen
De stamboom van Fay voert terug op Bouw Goldwyn Femmy,
de moeder van Snowfever en de grootmoeder van Final, Finder en Rocky. Haar kleindochter Delta Fay (v. Shamrock) verhuisde als vaars naar het bedrĳf van Van Gastel, dat al sinds
2008 testbedrĳf is voor CRV. Een grote foto van de 89 punten
fraaie Shamrockdochter hangt aan de muur van het kantoor.
Fay produceerde uiteindelĳk 62.054 kg melk met 4,41% vet
en 3,51% eiwit in ruim 1500 dagen. Haar belangrĳkste nazaat
werd Grant D Fay. Van Gastel kan zich de Reflectordochter
op jonge leeftĳd nog goed herinneren. ‘Ze is geboren in maart
2016, de periode dat het fosfaatreductieplan speelde. Fay
hoorde bĳ de eerste lichting die naar onze jongveeopfokker is
gegaan. Ze was toen al wat ouder, omdat ze al een spoeling
achter de rug had.’
Die spoeling was met de stier Relevant (Mobile x Chevrolet)
en leverde op het bedrĳf van Van Gastel drie volle zussen op.
Het drietal werd als vaars met 87, 87 en 88 punten ingeschreven en produceert bovengemiddeld. Een vierde volle zus,
Delta Greet, maakte op het CRV-testbedrĳf van de familie Van
Berkum een vaarzenlĳst van 10.538 kg melk met 4,33% vet
en 3,66% eiwit. Delta Greet is de moeder van de pas ingezette
Delta Bliss (v. Blessing) en van de volle broers Delta Flagstone
en Delta Dolmen. Deze Topstonezonen blinken uit in NVI en
efficiëntie, zonder dat het ten koste gaat van gezondheid en
levensduur. ‘Dat zĳn eigenschappen die precies in ons straatje passen en die we ook herkennen bĳ Fay en haar nazaten’,
geeft Van Gastel aan. In de stal kĳkt hĳ nog een keer extra
naar Fay. ‘Kĳk, haar uier heeft nog niks geleden. Als er niks
geks gebeurt, gaat ze gewoon richting de 100.000 kg melk.’ l

Video: Grant D Fay
Cameraman Harrie van Leeuwen filmde Fay en laat in de video ook
eigenaar Thijs van Gastel aan het woord.
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