
Op de catwalk 
VAN DE TICHELHOEVE

In deze rubriek stellen 
we onze fokkers voor. 
En ook hier merk je dat 
onze club groeit en 
bloeit: het rijtje fokkers 
wordt alsmaar langer én 
interessanter…
We zijn dan ook heel blij 
dat we hier 
Weimaraners van de 
Tichelhoeve kunnen 
introduceren, een jonge 
kennel van korthaartjes. 
In de volgende Weim 
Info komt de kersverse 
langhaarkennel Yethello 
aan bod.

Bij  haar  eerste  show in  Antwerpen 
werd  ze  als  puppy  ‘Best  in  show’. 
Was dit toeval of beginnersgeluk, het 
smaakte  in  elk  geval  naar  meer 
waardoor  er  nog shows volgden en 
de goede resultaten, waaronder op de 
Rasspecial  van  de  Weimaranerclub, 
steeds bevestigd werden. 
Intussen  vorderde  de  jachtopleiding 
ook  zeer  goed  en  liet  ze  heel  veel 
passie  zien  bij  het  trainen.  Mabel 
heeft  dan  ook  nog  een  heel  fijn 
karakter en hierdoor vonden we haar 
heel  geschikt  om  ‘ooit’  eens  een 
nestje mee te doen. Op aanraden van 
Patricia  (van  Oringo  Weims,  zie 
vorige Weim Info)  trokken we naar 
de  St-Hubertuscursus  voor  het 
fokken  van  LOSH-honden.  Na  het 
volmaken van de cursus hadden we 
er nog meer zin in gekregen om een 
nestje  te  fokken  met  Mabel.  Enkel 
onze toenmalige woning met  kleine 
tuin  midden  in  een  dorpskern  was 
nog een belemmering. 
Bij onze zoektocht naar een nieuwe 
stek  vonden  we  al  snel  wat  we 
zochten:  een  rustig  gelegen  hoeve 
met veel ruimte voor de honden, de 
‘Tichelhoeve’.  Ook de verkoop van 
de bestaande woning ging sneller dan 
verwacht.

Wanneer en hoe ben je gestart met 
jouw  kennel,  de  fok  van  Weima-
raners?
“Weimaraners  van  de  Tichelhoeve” 
is eind 2018 gestart en dus nog vrij 
jong. We hebben sinds we getrouwd 
zijn  altijd  honden  gehad.  De  eerste 
Weimaraner, een adoptiehond, kwam 
er een 15-tal jaar geleden. Onze Milo 
zorgde  er  voor  dat  we  verliefd 
werden op dit ras, en nadien kwamen 
er enkel maar Weimaraners bij. 
Alexis  van  de  Tuindershof  “Lexie” 
was  een  volgende  adoptiehond,  en 
Mabel (van de Tuindershof) was de 
eerste Weimaraner die we als puppy 
in huis haalden. Lexie had al africh-
tingsbrevetten  behaald  en  ook  met 
Mabel was het de bedoeling om een 
opleiding  africhting  (na  het  schot, 
nvdr.) te volgen en het brevet te be-
halen. 
Het showwereldje was ons onbekend 
en sprak ons ook helemaal niet aan, 
maar omdat Mabel zo mooi en goed 
gebouwd  was,  werden  we  al  snel 
door  collega  fokkers  en  Weim-
vrienden  gestimuleerd  om eens  aan 
een show deel te nemen.



Omdat we nu toch ruimte genoeg 
hadden kwam er al snel een derde 
Weim bij,  ons Klaartje.  Opnieuw 
een  Tuindershofje,  omdat  we 
super tevreden zijn over de vorige 
twee  en  de  manier  van  werken 
van deze fokker. Klaartje heeft als 
pupje  de  volledige  renovatie  van 
de Tichelhoeve moeten doorstaan,  
maar  vond hier  tussen  Mabel  en 
Lexie heel snel haar draai. 
Najaar  2018:  de  belangrijkste 
renovatiewerken  achter  de  rug, 
Mabel  die  loops  zou worden,  de 
wachtlijst  die  aangroeide,  de 
geschikte  dekrue  gevonden...  We 
waren er helemaal  klaar voor en 4 
december  2018  werd  ons  eerste 
nestje  geboren.  11  pups  uit  de 
combinatie  Mabel  van  de 
Tuindershof  en  Kiss  des  Brumes 
des Bois.
Weimaraners  ‘Van  de  Tichel-
hoeve’,   een droom werd werke-
lijkheid.  Van  ons  eerste  nestje 
hielden  we  zelf  een  reutje,  onze 
Rudolf, waar we zeer trots op zijn.

Is  er  een  verhaal  achter,  bete-
kenis van de kennelnaam?
De  ‘Tichelhoeve’  is  een 
beschermde  hoeve  die  zijn 
oorsprong heeft  einde 18de  eeuw. 
Op  de  website  van  onroerend 
erfgoed  is  hierover  meer 
informatie  te  vinden.   Voor  ons 
was  ‘Van  de  Tichelhoeve’  een 
logische  keuze  voor  een  unieke 
kennelnaam.

Wat is de essentie
van het fokken van Weima-
raners voor jou?
Voor  ons  is  het  essentieel  dat  er 
Weimaraners  gefokt  worden  met 
een stabiel sociaal karakter en een 
goede gezondheid, zonder de passie 
voor  jacht  en  conformiteit  met  de 
rasstandaard  uit  het  oog  te  verlie-
zen. 
Hierbij  hechten   we zeer  veel  be-
lang  aan  het  combineren  van  de 
geschikte ouderdieren die aan deze 
voorwaarden  voldoen.  Het  uitplui-
zen  van  stambomen,  jachtlijnen, 
DNA-profielen, gezondheid van be-
staande  lijnen,  erfelijkheidsfacto-
ren…  is  een  tijdrovende  maar 
uiterst  boeiende  en  belangrijke 
bezigheid.  Er is tegenwoordig zeer 
veel  informatie  beschikbaar,  maar 
ook  de  kennis  en  adviezen  van 
reeds  ervaren  fokkers  zijn  van 
onschatbare waarde. 

Wat typeert jouw kennel?
Gezonde  Weimaraners  fokken  is 
één aspect. Zorgen dat de pups bij 
de geschikte mensen terecht komen 
is een ander belangrijk aspect.  Her-
plaatsers zijn vandaag de dag helaas 
een realiteit  waar  we niet  omheen 
kunnen. Daarom vinden we het heel 
belangrijk om veel tijd te besteden 
aan  kandidaat-puppy-eigenaren. 
Tijdens  kennismakingsgesprekken 
polsen  we  naar  de  ervaringen  en 
bedoelingen  van  de  mensen,  maar 
verschaffen wij ook van onze kant 
de nodige informatie.

aan de mensen
omtrent opvoeding en karakter van 
een  Weimaraner.  Eens  de  pups  er 
zijn  starten  wij  de  socialisatie  en 
bieden  we  de  mensen  tips  en 
informatie  hoe  ze  dit  moeten 
verderzetten. Ook voorzien we een 
puppycursus. De bedoeling hiervan 
is tweeledig. Enerzijds helpen bij de 
opvoeding van de pups en opvolgen 
van  pups  en  eigenaren.  Anderzijds 
brengen  we  op  deze  manier  de 
mensen samen. De puppyeigenaren 
van ons eerste nest zijn zo een heel 
hechte  groep  geworden,  en  ook 
onder  elkaar  worden er  ervaringen 
en tips uitgewisseld. 
Een  aanpak  die  we  hebben  leren 
kennen bij de Tuindershof en die we 
zelf  overgenomen  hebben  en  ook 
verder zullen zetten.



Hoeveel  nestjes  gehad? 
Van hoeveel teefjes?
Tot  nu  toe  hebben we nog 
maar  één  nestje  gehad.  De 
planning is om in 2020 een 
nestje  met  Klaartje  te 
hebben,  gevolgd  door  een 
tweede  nestje  met  Mabel. 
Lexie  is  ons  derde  teefje, 
maar  zij  is  al  7  en  mag 
gewoon  huishondje  zijn  en 
de rol van ‘tante’ opnemen.

Leuke ervaringen, minder goede ervaringen? Hoe kijk je er op terug?
Omdat we al jaren zelf Weimaraners hebben, kenden we al veel eigenaren en fokkers uit dit wereldje. Ook als 
instructeur in de jachtopleiding, ontmoeten we jaarlijks nieuwe mensen en honden. Nu we zelf fokker zijn is de 
vrienden- en kennissenkring enorm uitgebreid.  Ook met andere fokkers werden nieuwe contacten gelegd en onder-
houden. Voor ons zijn al deze nieuwe mensen en contacten zeer leuke belevenissen en ervaringen . 
Mindere ervaringen zij we gelukkig van gespaard gebleven en we doen ons best om dit zo te houden. 

Ilse en Rony
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