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Maat, karakter en afkalfgemak zĳn voor Wim
Goedhart belangrĳkste criteria bĳ stierkeuze

Wim Goedhart
Om maat en kwaliteit in
zĳn veestapel te verbeteren en te continueren
gebruikt fokker Wim
Goedhart graag stieren
met macht.
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Mooie toekomst
voor de blonde
Tot twee keer toe ging dit jaar ging de veilingtopper van de
Loosdrecht

73
blonde d’Aquitaine
40

e kunt er van de vloer eten. Zó schoon
is het in de stal van Wim Goedhart in
Loosdrecht. Het schoonmaken zit in zĳn
systeem, zegt Wim Goedhart. ‘Vroeger
in de slachterĳ moest ook alles perfect
schoon zĳn. Als vlees besmeurd raakte,
was het immers niets meer waard.’
Als jonge ondernemer nam Goedhart in
1967 een kleine vleesgrossierderĳ over in
Hilversum. ‘Toen we begonnen slachtten
we dertig varkens in de week.’ Door overname van buurgrossiers vond de nodige
uitbreiding plaats. Toen het bedrĳf van
overheidswege in 1994 weg moest, stond
de teller op ruim 8000 varkens per week.
In 1975 kocht Goedhart in Loosdrecht een
woning met stallen en richtte deze in
voor koeien en paarden, waarbĳ Goedhart bĳ de koeien koos voor blondes en bĳ
de paarden voor dravers, die hĳ fokt,
traint en uitbrengt in koersen. Door aankoop bĳ de buren en in de omgeving heeft
Goedhart 35 hectare land in gebruik.
‘De eerste blondedieren die we hadden,
gaven niet de voldoening die we zochten.
Het moest beter.’ Toen Goedhart in Frankrĳk dieren zag bĳ de echte goede blondefokkers, wist hĳ echter al snel wat hĳ
wilde: blondes van topkwaliteit. ‘Alles is
mooi aan een échte blonde. Ze zĳn groot,
mooi bespierd en heel intelligent.’
Goedhart vroeg Harry Slaghekke uit
Enter om in Frankrĳk bĳ de betere fokkerĳen te informeren wat er te koop was.
‘Harry is een blondekenner bĳ uitstek en
spreekt de Franse taal goed.’ Slaghekke
zocht bĳ de Franse fokker Paul Messegue
twaalf drachtige vaarzen uit. ‘Het waren
zeer waardevolle dieren, met goed papie-
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BAC-stierenveiling in Toldĳk naar blonde d’Aquitainefokker Wim
Goedhart in Loosdrecht. De liefde voor het Franse ras komt bĳ de
oud-directeur van een slachterĳ recht uit het hart.
tekst Jorieke van Cappellen

ren en enorm groot.’ Het begin van de
fokkerĳ was een feit. Door de jaren heen
groeide de veestapel van Goedhart naar
bĳna honderd dieren, door eigen aanfok
en aankoop van stieren, waaronder de bekende Franse ki-stier Dauphin (v. Viaduc).
‘Dauphin was een stier die op bĳna alle
fronten en op de meeste dieren een verbeterende werking had.’ Ook zette Goedhart onder meer de stieren Napoleon, Harold, Pim du Moulin en Chardon in.
De drachtige vaarzen die in de aan-

bindstal staan imponeren. ‘We besteden
veel aandacht aan ruime, foktypische dieren met veel maat en goede bespiering.’

Oplettende dieren
Karakter is belangrĳk. ‘Ook de mooiste
koe gaat bĳ ons weg als ze geen goed karakter heeft. Doordat we door de jaren
heen zĳn blĳven selecteren op karakter
zĳn we nu verzekerd van een heel aangename blondeveestapel.’ Blondes kregen
in het verleden nogal eens een negatief

De drachtige vaarzen zĳn gehuisvest in
een perfect schone stal
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etiket opgeplakt als het gaat om karakter.
Lang niet altĳd terecht, vindt Goedhart.
‘Natuurlĳk heb je oplettende dieren als ze
een kalf hebben, maar dat zĳn gewoon
goede moeders. Zelf kan ik bĳ elk dier in
het hok.’ Blondes zĳn juist zeer intelligent. ‘Als ik met de auto door de wei rĳd
en ik druk twee keer op de claxon weten
de dieren precies dat dit het moment is
dat ze moeten overweiden. Ze komen dan
gelĳk meelopen. De jonge dieren volgen
het voorbeeld van de oude.’
De verzorging van de koeien doet Goedhart zelf, bĳgestaan door zĳn broer
Dirk.Waar Goedhart in het verleden
mais en kuilgras voerde, krĳgen de koeien tot aan het afkalven nu enkel topkwaliteit structuurrĳk hooi van eigen
land. Alleen na het afkalven krĳgen de
koeien enige tĳd extra brok. ‘De dieren
houden zich op deze manier perfect en
kalven makkelĳk af.’ Het afkalven vindt
plaats in de aanbindstal. ‘Zo heb ik meer
controle op het dier en kan ik gemakkelĳker van water gebruikmaken.’ Moeder
en kalf gaan daarna in een schone en
droge strobox. ‘Vooral bĳ vaarzen vind
ik dat belangrĳk.’ Na een week gaan ze
naar het groepsstrohok.

Stier maakt het verschil
Een goede stier is van essentieel belang,
vindt Goedhart, die wars is van zware geboorten of keizersnedes. ‘In keizersnedes
gaat veel geld en zorg zitten en je koeien
worden er niet mooier van. Voor een goe-

Veilingtopper BAC Hendrik
(v. Buffalo) gaat de fokkerĳ
van Goedhart dienen

de stier die me echt aanstaat, ben ik dan
ook bereid de prĳs te betalen en desnoods
meer. Hoewel je dat nog niet de garantie
geeft dat zĳn fokkerĳ bĳ die meerprĳs
past.’ De stier Chardon (v. Ugo), gefokt
door Jos Bax uit Luĳksgestel en gekocht
van Corneel van Mierlo uit Westerhoven,
is met afstand de favoriet van Goedhart.
‘Chardon was als anderhalf jaar oude
stier al Nederlands kampioen en meet nu
1,74 meter. Het is een stier met een mooie
bespiering. Hĳ vererfde gemakkelĳk afkalven en een topkarakter.’ Chardon dekt
nu bĳ een andere eigenaar. ‘Hopelĳk geven de drachtige dieren die ik nog van
hem heb allemaal vaarskalveren.’
Na Chardon ging Goedhart dit voorjaar
op zoek naar een nieuwe stier en die

vond hĳ in BAC Galibier (v. Vaillant), die
hĳ kocht op de BAC-stierenveiling in Toldĳk. De stier is gefokt door Carl Mintjens
uit Oostmalle. ‘Het was een mooie, grote
en toch compacte stier die zich van het
veilinggebeuren weinig aantrok.’ Goedhart werd bevestigd in zĳn keus door de
vele medebieders en zo kwam het dat de
stier als veilingtopper mee naar huis
ging. Helaas echter brak de stier deze zomer een voorbeen in de wei.
In september van dit jaar volgde een tweede veilingtopper in BAC Hendrik, die nu
de fokkerĳ van Goedhart gaat dienen. De
zoon van Buffalo, gefokt door Fredie van
Dĳk uit Gendringen, werd voor het bedrag van 5000 euro afgeslagen. ‘Hendrik
ontpopt zich als een mooie en vriendelĳke stier. Vader Buffalo is een enorme stier
die gemakkelĳk afkalven vererft.’

Altĳd student
De zelfgefokte stieren van Goedhart gaan
vrĳwel allemaal voor de dekdienst weg.
Houdt Goedhart als ex-slachter nog oog
voor de vleeskwaliteit? ‘De blonde behoort tot de rassen met de beste vleeskwaliteit. We fokken liever een gespierd
foktype dan het vleestype, maar vanwege
de forse maat wegen onze blondes geslacht nog rond de 600 kilogram.’
De laatste jaren verkocht Goedhart diverse dieren om door te gaan met de dieren
waar hĳ het meeste plezier aan beleeft.
Verder afbouwen is niet aan de orde. ‘Je
bent als fokker altĳd student. Ieder jaar
leer je nog weer bĳ en je moet ook bereid
zĳn om te blĳven leren.’ Het typeert de
passie van de fokker. ‘De blonde gaat een
mooie toekomst tegemoet. Er is veel discussie over natuurlĳk afkalven en geloof
me, dat verbod op routinematige keizersnedes gaat er echt komen. De blonde
heeft hierin als zuiver en gemakkelĳk ras
al een stap voor op de rest.’ l
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