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Willem’s Hoeve Rita’s leveren met Browning nummer één NVI en exterieur

Stiermoeders met showallure
Bĳna 25 jaar geleden kocht familie De Jong F16-dochter Rita 52.
Sinds die aankoop zĳn de Willem’s Hoeve Rita’s nooit echt uit de
belangstelling verdwenen. Boekten ze geen overwinning in de
keuringsring, dan was er wel succes als stiermoeder.
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e zĳn wel wat publiciteit gewend. Met
hun Willem’s Hoeve Rita’s sleepten
Dick, Anneke en Wim de Jong al heel wat
keuringstitels in de wacht. Ook dook de
stalnaam Willem’s Hoeve de laatste jaren
regelmatig op in de indexlĳsten. Maar
dat Willem’s Hoeve R Browning na de indexdraai in augustus aan kop gaat voor
zowel NVI als exterieur, dat is zelfs voor
de fokkers uit Buren nieuw. ‘Dat geeft een
lekker gevoel’, erkent Dick de Jong. ‘Het
is voor ons toch wel een mĳlpaal om de
fokker van de nummer-1-stier te zĳn.’
Browning is bovendien bepaald geen toevalstreffer. Ook zĳn volle broer White
Moon noteerde een plek in de top vĳftien
NVI, net als de ook uit de Ritalĳn afkomstige Universe (Snowman x Goldwyn).

Driehonderd Rita’s
Het Ritaverhaal op de Willem’s Hoeve begon bĳna 25 jaar geleden met de aankoop
van het F16-pinkje Rita 52 en haar halfzus
Rita 50 (v. Val King). Inmiddels lopen er in
de van jong tot oud 475 dieren tellende
veestapel zo’n 300 Rita’s. ‘Pakweg twee
derde’, schat Dick de Jong.
Nog steeds bevinden zich daar keuringstoppers tussen, zoals oud-NRM-vaarzen-

kampioene Rita 579 en Cricketdochter
Rita 670. Zĳ zĳn de huidige exterieurtoppers in de stal, maar wat melkproductie
betreft kunnen ze niet tippen aan Rita
885, de volle zus van Browning. ‘Zĳ was
afgelopen jaar onze best producerende
vaars. Op 300 liter na produceerde ze in
305 dagen 15.000 kilo melk’, geeft Wim
aan. Een andere Snowmandochter uit de
Rita’s ging haar voor als productiefste
vaars. Deze Rita 3248, een volle zus van de
eerder genoemde fokstier Universe, reikte in 305 dagen tot ruim 12.500 kg melk.
Die productiedrang zien vader en zoon De
Jong bĳ alle Rita’s terug. ‘De Rita’s kenmerken zich door hardheid en productie.
Het zĳn koeien met een ﬂinke melkplas
met veel kilo’s eiwit’, geeft Wim aan. ‘En
ze hebben wilskracht’, voegt Dick toe. ‘Ze
willen vreten en ze willen werken. Stuk
voor stuk hebben ze ook allemaal droog
beenwerk, net als de F16’s destĳds.’
Die eigenschappen zagen de fokkers ook
terug bĳ Rita 331, de moeder van Browning. Ze praten met respect over de
Ramosdochter, die ze eind december lieten inslapen. ‘We dachten dat ze op haar
slofjes 100.000 kilo melk zou geven.
Maar op een dag kwam ze moeilĳk over-

Rita 3248 (v. Snowman). Productie: 2.06 12.554 4,26 3,21
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eind vanwege een beknelde nekwervel.’
In drie lange lĳsten gaf de moeder van
Browning en White Moon in totaal 60.064
kg melk met 4,42% vet en 3,77% eiwit.
‘De Ramos was een fraaie, iets degelĳke
koe met upstanding, een breed kruis,
hard beenwerk en een hoge achteruier.
Ze is drie keer overgepunt’, vertelt Dick
over de met 89 punten ingeschreven koe.
Zĳn zoon vult hem aan. ‘Ook al is ze nooit
op een keuring geweest, ze was de eyecatcher van de stal. Ze was ook nieuwsgierig
en makkelĳk om mee te werken.’
De melkveehouders krĳgen bĳval van
Martĳn van der Boom, manager fokkerĳ
en verkoop van GenHotel (K&L), die al regelmatig embryo’s en nazaten uit de Ritafamilie aan- en verkocht. ‘Rita 331, mĳn
favoriete Rita, was de perfecte ligboxenstalkoe. Ze was goed in de overgangen,
top qua uier en benen en heel mobiel. Het
was een foutloze koe met heel veel extra’s, die in elke stal zou functioneren.’

Nummer drie NVI
Foktechnisch zĳn de Ramos- en Snowmandochters alweer uit beeld. Het zĳn
hun jonge nazaten die momenteel in de
belangstelling staan. Zoals Rita 1626A,
een bĳna drie maanden oude Jetsetdochter die via Chevroletdochter Rita 1162 een
kleindochter is van Rita 885. Eind juli noteerde ze met een score van meer dan 400
NVI even de hoogste genoomfokwaarde.
Inmiddels prĳkt ze met 376 NVI op de
derde plek. De Jetsetdochter is nog te jong
om te spoelen, maar haar oudere halfzusjes Delta Randa (v. Beladi) en de hoornloze
roodfactor Apolldochter Rita 1532 staan
al wel in de kĳker bĳ ki-organisaties.

Poppe Red Hot Rita 860 (v. Snow). Prod.: 2.01 305 13.522 4,17 3,42

WH Rita 885 (v. Snowman). Productie: 2.11 305 14.672 4,70 3,32

Ook andere takken van de Rita’s genereren foktechnische interesse. Zo kocht
CRV dit voorjaar op de German Selection
Sale een jonge Duitse Cinemadochter die
via achtereenvolgens Balisto, Alta Ross,
Shottle, Cello en Lucky Leo afstamt van
de met 92 punten ingeschreven Lord Lilydochter Rita 233A. Zĳ is niet de enige Rita
waarin CRV investeerde. Zo resulteerde
de aankoop van Rita 0495 (v. Goldwyn) bĳvoorbeeld in Atlanticdochter Delta Rowan. Op het CRV-testbedrĳf van de familie Van Gastel in Nispen promoveerde zĳ
tot donor en haar Silverdochter Delta
Romy is met 321 NVI een nieuwe potentiele spoelkandidate. Ook zet CRV in op
Delta Rosie (v. Newhouse Jasper) waarmee
het bedrĳf via Jeevesdochter Rita 3680
weer een andere Ritatak aanboort.
‘We doen best veel met deze familie’, beaamt Marcel Fox, fokkerĳspecialist bĳ
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CRV. ‘Het uitgangsmateriaal moet natuurlĳk goed zĳn, maar dat is bĳ de Rita’s
eigenlĳk nooit een probleem. Wat mĳ opvalt aan de Rita’s is de combinatie van
veel melk met prima exterieur, waarbĳ de
uitzonderlĳk goede uiers het handelsmerk van de familie zĳn.’
Van der Boom roemt ook de laatrĳpheid
van de Rita’s. ‘Het zĳn mooie jeugdige
vaarzen die de wil hebben om uit te groeien tot zware, uitgebalanceerde en duurzame melkkoeien. De kracht van de koefamilie is dat ze die kwaliteiten generatie
op generatie doorgeven.’ Ze doen dat bovendien op verschillende bedrĳven én in
verschillende landen, geeft Van der Boom
aan. ‘Deze koefamilie is betrouwbaar van
alle kanten en overal succesvol.’

Inzet als stiervader
Van der Boom neemt Poppe Red Hot Rita
860 als voorbeeld. De roodbonte Snowdochter is een exponent van de roodbonttak van de Rita’s, waarvoor Lightningdochter Rita 402 de basis legde. Bĳ de
familie Poppe in Zwolle maakte ze een
eerste lĳst van 13.500 kg melk in 305 dagen. ‘Dat is voor roodbont echt uitzonder-
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lĳk hoog en geeft de kracht van de familie
aan’, benadrukt Van der Boom.
Terug naar de Willem’s Hoevestal, waar
onder meer Restha, Ajax, Esquiri, Ramon,
Rush en Applause als fokstier Browning
voorgingen. Maar aan zĳn niveau kunnen
ze stuk voor stuk niet tippen. Illustratief
daarvoor is dat CRV de Snowmanzoon inzet als stiervader. ‘En het is al even geleden dat we een dochtergeteste stier hebben ingezet als stiervader’, benadrukt
Fox. ‘Maar qua niveau kan hĳ concurreren met genoomstieren. Hĳ onderscheidt
zich door hoog exterieur te combineren
met een hoge productie.’
In Buren is al een Browningdochter aan
de melk. ‘Ze was de kopkoe van de dochtergroep van Browning’, geeft Dick aan.
‘Ze is ingeschreven met 87 punten en
geeft met gemakt 35 kg melk.’ Het is een
van de redenen dat Browning ook op de
Willem’s Hoeve op de inseminatielĳst
staat. ‘Waar het kan, zetten we hem in’,
zegt Wim. Anneke vult hem aan: ‘We hopen natuurlĳk dat de stier nog verder
stĳgt. Maar hoe dan ook, we hebben al
zoveel plezier aan deze familie beleefd.
Dat is gewoon ongekend.’ l
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