OP DE CATWALK…
YETHELLO

‘Lest is best’ zeggen ze in de
Kempen…
Als laatste in de rij van onze
erkende fokkers, presenteren
we hier de kersverse fokker
Yethello.
En daarmee kunnen we
meteen vertellen dat we voor
de volgende Weim Info een
nieuwe catwalk bouwen!
Daar stellen we met veel
plezier onze dekreuen voor.
Weeral uitkijken naar nieuw
leesvoer…

Wanneer en hoe ben je gestart met jouw kennel, het fokken van Weimaraners?
In mei 2015 mochten we ons eerste langhaar Weimpje Zarrelle Olivia Grey “Toke” van fokkers Anik en
Pascal (Greyzone en Zarrelle Weimaraners) verwelkomen. Door ons To te ‘lezen’ en te zoeken naar wat
haar noden zijn, ben ik in een heel nieuwe wereld terecht gekomen. Jachttraining, showtraining, tot zelfs
het behalen van mijn jachtakte. We vonden het beide super om deze nieuwe disciplines te ontdekken. Zo
behaalde ons To enkele showtitels en africhtingsdiploma’s voor ze amper twee jaar was. Daarna zijn we in
de praktische jacht terecht gekomen, waar ons To met heel veel passie zowel voor het schot als na het schot
mooi werk laat zien. Het smaakte allemaal naar meer en dat deed ons besluiten om opnieuw een teefje te
reserveren van het laatste nestje van mama Zara (Antares Sanelle Sirrah) in 2018. Hoe leuk zou dat zijn?
Twee zusjes? En zo kwam ons Yethe (Zarrelle Right by my Side) er al snel bij.

Aangezien Pascal en Anik besloten een pauze te nemen met hun langhaarkennel na dit nestje, stelden ze me
de vraag of ik het zag zitten om de pup te nemen die zij zouden gehouden hebben. De idee was om met Yethe
hetzelfde traject te doorlopen als ik had gedaan met To. Zo blijft voor hen de mogelijkheid om later via ons
Yethe, eventueel terug een pup te nemen vanuit hun eigen bloedlijn. Uiteraard heb ik volmondig ‘ja’
geantwoord op hun vraag. En dat is meteen de start geweest van ons fokkersverhaal.
In België zijn er niet veel langhaar
Weimaranerfokkers. Nu ging er ook nog
een goede fokker met prachtige langhaar
Weimaraners verdwijnen uit de Kempen/
provincie Antwerpen. Ons To had op dat
moment alle documenten op zak die een
fokteef nodig heeft voor de KSMH en
volgens de richtlijnen van de Weimaranerclub. Dit was voor mij een stimulans
om met een dochter van Zara een eerste
nestje te fokken. In de zomer van 2018
heb in onze kennelnaam Yethello
aangevraagd en toegewezen gekregen.

Is er een verhaal achter, betekenis
van de kennelnaam?
Mijn kennelnaam Yethello is een samenvoegsel van onze namen: To, Yethe en
Elly.

Deze naam symboliseert
onze sterke band en geeft
weer met hoeveel passie
mijn hondjes voor mij
willen werken en wat ze
voor mij betekenen. Dit
zie ik steeds terug komen,
telkens als we in veld gaan
of op jacht.
Wat typeert jouw kennel?
Ik heb een zeer mooi voorbeeld gehad via Anik en Pascal van
Greyzone en Zarrelle. Ik tracht het warme gevoel dat ik zelf
heb mogen ervaren bij hen, ook door te geven aan mijn
puppygezinnen. Ik vind het belangrijk om een fijn gevoel en
contact te hebben met mijn pupgezinnen en hen te kunnen
bijstaan met raad en daad. Ondertussen hebben we onze eerste
reünie gehad met de pups en dit was een zeer warme
bijeenkomst. Ik hoop dat dit het begin is van een mooi verhaal
van onze Yethellofamilie.

Wat is de essentie van het fokken van
Weimaraners voor jou?
Ik tracht in mijn Yethello-lijn puppy's te
fokken met een aangenaam, liefdevol karakter;
andere belangrijke waarden zijn schoonheid en
jachtpassie. Ik tracht te zoeken naar dit mooie
evenwicht zodat onze puppen ook terecht
kunnen als gezinshond bij warme, lieve
hondenmensen die een consequente, actieve
opvoeding kunnen bieden aan deze viervoetertjes.

Hoeveel nestjes gehad? Van hoeveel teefjes?
Ik heb deze zomer ons eerste nestje gehad: 4 reutjes en 4 teefjes. Ze zijn ook in deze volgorde geboren.
In 2021 plan ik een volgend nestje met To. Ik hoop dat het allemaal even vlot mag verlopen.

Leuke ervaringen, minder goede ervaringen? Hoe kijk je er op terug?
Ik kijk op een fantastische periode terug, waar wij als gezin enorm van genoten hebben. Doordat de
kraamtijd in mijn zomervakantie viel (9 weken van het onderwijs), heb ik zeer intens de volle 8 weken
van de pups kunnen doormaken. Wat een ervaring! Als je die periode kan afsluiten met acht stralende
puppygezinnen, die allen tot over hun oren verliefd zijn op hun pup, dan blijf je achter met een zeer
warm tevreden gevoel en blik je terug op een geslaagde tijd.

Wat betekent voor jou de erkenning als fokker door de club?
Ik ben in eerste instantie erg blij dat ik de lijst van langhaartjes van de club met goede hondjes kan
aanvullen. Verder is dit ook een echte erkenning voor al het werk en de tijd, die ik in mijn hondjes heb
gestoken (behalen van showtitels en kwalificaties…). En als beginnend fokker kan je terugvallen op
andere mensen met Weimervaring, die steeds paraat staan om op je vragen te antwoorden. Dit geeft
mij toch een zeer gerust gevoel in heel het fokkersverhaal.

