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Schaap met
extra waarde
Eén plus één is drie. Dat dachten Ton en Jeannette Geurts uit Leunen
toen zij de Bleu du Maine kruisten met de Romanov. “We willen er
zoveel mogelijk uithalen. Het schaap moet een toegevoegde waarde
hebben.”
TEKST EN FOTO’S: MARJOLEIN VAN WOERKOM

H

et geblaat is al van verre te horen. In de wei
achter de boerderij van de familie Geurts
springen tientallen lammeren in de rondte.
De Bleus du Maine vallen op door hun antracietblauwe kop en poten, maar de lammeren met witte
vacht en witte kop hebben eerder wat weg van een
melkschaap. “Dat zou je zeggen, hè”, lacht Jeannette. “Maar dat zijn kruisingen van een Bleu met
een Romanov. We noemen ze Romains.” De Romains zijn een experiment van Ton en Jeannette
Geurts. “Het is het tweede jaar dat we deze lammeren hebben en we denken dat hierin potentie zit.”
In 1986 kregen Ton en Jeannette, die van huis uit
een varkenshouderij hadden, Texelaars. “Schapen
houden vonden we leuk, maar we hadden zulke problemen met aﬂammeren dat we naar iets anders
zochten. We hebben de Suffolk en de Bleu du Maine
geprobeerd. Die laatste beviel ons het beste. Toentertijd was een Bleu meer geliefd bij handelaren en
bij de Suffolk trad eerder vervetting op”, vertelt Ton.
“We zijn ook meteen met fokmateriaal aan de slag
gegaan”, voegt Jeannette eraan toe. “In die tijd was
het prijsverschil tussen fok- en slachtmateriaal zo
klein, dat we kozen voor de iets duurdere dieren. Op
die manier breng je een toegevoegde waarde aan je
schapenhouderij.”

JEANNETTE EN
TON GEURTS
PLAATS: LEUNEN L.
BEROEP: TON WERKT DRIE DAGEN
PER WEEK OP EEN VARKENSHOUDE
RIJ, JEANNETTE HEEFT EEN HALVE
BAAN IN DE THUISZORG
SCHAPEN: 140 FOKOOIEN, WAAR
VAN 105 BLEUS DU MAINE, 15 RO
MANOVS EN 20 KRUISINGEN

PROFESSIONEEL

Het echtpaar werd enthousiast en wilde in 2008 de
stap maken van hobby naar professioneel. Ton: “We
stopten met de varkens en hadden de bank een plan
voorgelegd om 600 tot 800 ooien te gaan houden.
We gingen op zoek naar een tweede ras om meer
vruchtbaarheid in het koppel te brengen. We kwamen uit bij de Romanov. Die is het hele jaar door
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bronstig en drielingen zijn niet vreemd.”
Toch was het moeilijk om aan raszuivere dieren te
komen die zwoegervrij waren en een dubbel-ARRstatus hadden. Uiteindelijk kwam het stel terecht in
Tsjechië, waar ze vier ooien en twee rammen kochten. Daarna zijn de afscheidingsnetten meteen ver-
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Ton Geurts: “We zijn nog zoekende, maar er zit potentie in onze schapenfokkerij.”

hoogd. “Ze springen makkelijk over een meter hoog
net heen”, zegt Jeannette. “Maar wild en bang zijn
ze echt niet. In Tsjechië moesten we ze het fototoestel haast uitduwen.”
Vorig jaar zijn ze met de eerste kruisingen begonnen. “Ik had echt niet gedacht dat we witte lamme-

ren zouden krijgen”, lacht Jeannette. “En onze Romains doen niet onder voor de zuivere Bleus”, stelt
Ton. “Ze hebben een goede rug en zijn gevuld. Daarbij, wit ligt beter in de markt. En ze groeien sneller
dan Romanovs. Een Romanov heb ik met honderd
dagen op dertig kilo. Een Romain heb ik met 140
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‘Onze Romains doen
niet onder voor de
zuivere Bleus’

Tot verrassing van Jeannette en Ton kwamen witte lammeren uit de kruising van
Bleu du Maine met Romanov.

Het voeren is nog erg arbeidsintensief. Hele hooibalen zijn
te groot om de oude varkensstal in te kunnen waar de
schapen nu staan, dus Ton moet meerdere keren met de
kruiwagen heen en weer.

In het land staan twee grote watertonnen op een aanhanger met een inhoud van
400 liter. Via een vlotterbak kunnen de schapen drinken. Door de aanhanger zijn
de tonnen makkelijk van het ene naar het andere perceel te verplaatsen.

dagen op vijftig kilo. Ik voer deze ooilammeren ook
niet bij. Dan worden ze te snel te zwaar.”
In totaal heeft het stel nu 140 ooien, waarvan 105
Bleus du Maine, twintig kruisingen en vijftien Romanovs. Sinds dit jaar scant Ton ze op spierdikte.
“Dieren die te weinig hebben, gaan er meteen uit.”
De Bleus worden vooral verkocht als fokmateriaal,
de kruisingen zijn voor de slacht en de Romanovs
gaan vaak naar beweidingsprojecten. “Als we er
honderden zouden hebben, dan zouden we een exporthandel met Turkije kunnen opzetten”, lacht
Ton. “Daar is er veel vraag naar Romanovs. Maar ja,
zoveel hebben we er niet.”

dere varkenshouderij en Jeannette heeft een halve
baan in de thuiszorg. Toch gaan ze gedreven met de
schapen verder. “We organiseren elk jaar een schapendag. We brengen zoveel mogelijk rassen bij elkaar om de schapensector te promoten. We zitten
nu op zo’n vijftien rassen”, vertelt Jeannette.
Ton: “Wat betreft onze eigen schapenhouderij kijken we of we met de kruisingen buiten het seizoen
verder kunnen. Dan hebben we de Romains in december, de Bleus in februari/maart en de Romanov
elke acht maanden. Maar we weten nog niet of de
Romains jaarrond bronst hebben. De kruisingen zijn
pas twee jaar oud.” <<

GEDREVEN

Op 14 augustus organiseren Jeannette en Ton Geurts een
schapendag in Ysselsteyn, Limburg. Locatie: Pottevenweg 18. Aanvang: 10 uur. Meer informatie via
www.brienenplats.nl of (0478) 58 14 66.

Want uiteindelijk kregen ze de ﬁnanciering voor
een professionele schapenhouderij niet rond met de
bank. Ton werkt nu drie dagen per week op een an-
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