
De Bleu du Maine is aan het begin van de vorige eeuw ontstaan uit een 

kruising tussen de Chotelais en Leicester of de Chotelais en Websleydale. 

Het is een uitstekend weideras en een groot  ruim gebouwd schaap. Het is 

niet precies bekend door welke kruising de blauwe kop is ontstaan.  

De eerste Bleu-fokkersvereniging werd opgericht aan het eind van de 

twintiger jaren. Het stamboek, dat in 1938 werd opgericht, werd eerst in 1948 

erkend. Er was toen al een standaard opgesteld om uit het gekruiste 

materiaal de gewenste raskenmerken te verankeren. De Bleu du Maine zijn 

vlees-wol schapen bij uitstek. Als de jonge ooien op het tijdstip van dekken 

meer dan 45 kg wegen, brengen ze in 90% van de gevallen al in het eerste 

jaar lammeren ter wereld. Vaststaat dat 65% van de ooilammeren zonder die 

voorwaarde dat al in het eerste jaar doet. Het ras is dus vroeg geslachtsrijp. 

           

Volwassen rammen kunnen wel uitgroeien tot 160 Kg en volwassen ooien 

over de 100 Kg. 

De Bleu du Maine is een vruchtbaar ras met gemiddeld van 2,2 lam per 

stamboek-ooi en op de beste stamboekfokkerijen wordt zelfs een 

gemiddelde van 2,42 lam per ooi bereikt. De ooi kan de jongen gemakkelijk 

zogen, mede door de natuurlijke melkrijkheid. Dat is ook de reden van de 

snelle gewichtstoename tussen de 10e en 30e levensdag van gemiddeld 280 

gram per dag. Gerekend naar het lage geboortegewicht van 3,5 – 4 kg is dat 

niet slecht. Nog een goede eigenschap is de lange levensduur van het ras. 

De Bleu du Maine word ook vaak gebruikt om jonge Texelaars te dekken 

omdat de lammeren dan gemakkelijker geboren worden, ook de 



combinatie Bleu Du Maine ooi X Texelaar ram geeft uitstekende 

vleeslammeren. 

Onze kleine vereniging bestaat op dit moment uit 33 leden. 

De laatste jaren zijn in Nederland gefokte Bleu Du Maine dieren succesvol 

in Belgie,Engeland,Duitsland en zelfs in het land van herkomst Frankrijk. 

Sinds een paar jaar heeft het NSFO voor ons geregeld dat wij een officiële 

door RVO erkend stamboek zijn. 

         

 

Voor meer info: www.bleudumaine.nl 

http://www.bleudumaine.nl/

