“GD wist mij te
motiveren om door
te gaan, ook al zag
ik het zelf even niet
meer zitten”
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TRAJECT ZWOEGERZIEKTE

Van 0 tot
status 9
Tijdens een zonnige lentedag staat de boerderij van Leon
Roos er mooi bij. Vijf jaar geleden zag het er allemaal iets
minder rooskleurig uit. Na een flinke tegenslag in zijn
koppel wist hij het zeker en wilde hij nog maar één ding:
zwoegerziektevrij worden. Iets wat begin dit jaar lukte.
“Het was een heel lange weg. Het makkelijkst was geweest om
alles te verkopen, schoon terug te halen en opnieuw te beginnen.” Toch wilde hij graag een deel van de schapenstapel die
hij in zijn leven heeft opgebouwd behouden. “Ik wilde niet
zomaar opgeven. Dat heeft me best wat moeite gekost, want
het is best wat om dat met moederloze opfok voor elkaar te
krijgen.”
Ander bedrijfsbeeld
Zijn bedrijf lijkt nu weer op een schapenbedrijf zoals hij het
graag ziet. Vorig jaar was het beeld nog heel anders. Waar je nu
duidelijk één bedrijf ziet, waren het er toen twee. “Om te bereiken wat ik graag wilde, zwoegervrij worden zonder de boel te
verkopen, moest ik creatief aan de slag. Dit betekende een deel
zwoegervrije opfok, een deel vervangen door zwoegervrije dieren en een deel langzaam afbouwen.”
Aan de keukentafel vertelt Leon over een tegenslag, de uitbraak
van het schmallenbergvirus, die voor hem de reden was om
zwoegerziekte aan te gaan pakken. “Dat heeft zo’n impact
gehad. Het gebeurt opeens en je gaat ontzettend aan jezelf
twijfelen. Zeker in de beginfase, want wat doe je fout? Het liefste dat ik doe is schapen verlossen, maar daar ging ik als een
berg tegenop zien.” Hij is blij dat hij het snel heeft aangekaart
bij een dierenarts van GD, want die kon hem vertellen dat hij
niet de enige was die er last van had. “Dat is, hoe dubbel ook,
best fijn om te horen. Het lag dus niet aan mij, maar het maakt
je wel heel bewust van het feit dat je zomaar weer iets kunt
krijgen op je bedrijf.”
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Status 9 behaald!

Terug naar toen
Zijn bedrijf in Bodegraven runt hij nu negentien jaar. Daarvoor
was hij ook al schapenhouder, toen nog in de Zaanstreek. “Daar
was ik wel zwoegervrij, dus ik wist wel wat het betekent voor
een bedrijf. We hadden in die tijd wel een stuk minder schapen,
dus het ging allemaal wat makkelijker.” Juist omdat hij wist
welke voordelen het heeft, begon het na de uitbraak van het
schmallenbergvirus te kriebelen. “Ik had al redelijk wat contact
met René van de Brom. Er kwamen mensen langs om eens te
kijken op het bedrijf en toen hebben we ook andere dingen
besproken, waaronder zwoegerziekte. Ik ben toen meegenomen
in de mogelijkheden om zwoegervrij te worden en het traject
dat ik daarvoor moest volgen. Het was zo’n raar jaar dat ik voor
mezelf de knoop heb doorgehakt; ik ga dit weer doen!”
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Het was zo’n raar jaar dat ik
voor mezelf de knoop heb
doorgehakt; ik ga dit doen!”
En zo ging hij tijdelijk van één groot bedrijf naar twee losse
bedrijven. “Dat betekent dubbel werk; dubbele werkkleding,
dubbel voeren en goed opletten waar je mee bezig bent.”
Ondanks het goede opletten kreeg hij toch te maken met een
reageerder in zijn zwoegervrije dieren. “Dat is heel zwaar en
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vervelend. Je moet gedeeltelijk opnieuw beginnen, terwijl je
net zo lekker bezig bent. Je doet een investering en die wordt
tijdelijk teniet gedaan.”
Door de tegenslag raakte Leon naar eigen zeggen in een dipje.
“Ik zag het echt niet meer zitten. Je hebt een bepaald beeld
voor ogen en dat gaat niet zoals je wilt. Het kost niet alleen
veel energie, maar ook geld.” Op een gegeven moment kwam
het scenario om te stoppen met het traject heel dichtbij. “Niet
qua wens, hoor. Want ik wilde het heel graag. Maar ik dacht: ‘Als
het op deze manier verder moet, weet ik het allemaal niet.’ Wel
geld inbrengen, maar niks terugzien; dat gaat niet goed.”
Tijdspad naar succes
Samen met GD heeft Leon een rekenmodel opgesteld om dingen
opnieuw uit te rekenen. Er is toen een nieuw tijdspad en plan
gemaakt. “Deze begeleiding en gezamenlijke aanpak was voor
mij echt de reden om door te gaan. Zonder de hulp van GD was
ik denk ik gestopt. Het gesprek zorgde ervoor dat ik weer gemotiveerd raakte. Volgens hen was het zonde om nu te stoppen.”

“Het scenario om te stoppen
kwam op een gegeven moment
dichtbij”

Dus ging hij door. “De twee bedrijven naast elkaar vielen me erg
tegen, dus ik heb toen toch wat meer nieuwe dieren aangekocht. Dit zorgt ervoor dat er nu meer jonge dieren lopen.”
Deze consequentie neemt hij maar wat graag voor lief, want het
heeft ervoor gezorgd dat hij, uiteindelijk sneller dan verwacht,
zijn doel heeft behaald. “We hebben het niet voor niets gedaan.
Een jaar eerder dan gepland heb ik de status 9 behaald en ben
ik officieel zwoegerziektevrij!”
De koffietafel heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de uitgestrekte groene weilanden rondom het huis. Want naast dat hij
graag vanuit de keuken met een bakkie koffie naar zijn land
kijkt, is Leon ook graag buiten tussen zijn vee. “Ik was thuis de
derde zoon die boer wilde worden. De ouderlijke boerderij was
toen al vergeven. Klein beginnen en uiteindelijk toch je boterham kunnen verdienen met vee. Ja, dat is toch wel iets waar ik
heel tevreden mee ben.” Hoewel hij blij is met wat hij allemaal
bereikt heeft, hangen de certificaten niet prominent naast de
staldeuren. “Als bedrijf wil ik gewoon graag gezond zijn, maar
dat hoeft niet iedereen die binnenstapt direct te zien. Ze liggen
netjes opgeborgen in de keukenla.”

Ook interesse om samen met GD zwoegerziekte op uw bedrijf
te bestrijden? Neem dan vrijblijvend contact op via
0900-710000 (dagelijks tussen 15:00 en 17:00 uur).
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