Op de catwalk!

Voorstelling van de erkende fokkers van de Weimaranerclub
V: Beste , wanneer en hoe ben je gestart met
jouw kennel of met de fok van Weimaraners?
Sinds jaren ben ik gefascineerd door de
schoonheid, het aanhankelijke karakter en het
jachtinstinct van de Weimaraner.
Door een consequente opvoeding, veel liefde,
tijd en passie heerst er een perfecte harmonie
in ons leven met Weimaraners!
Helemaal gebeten door het Weimaranervirus,
kwam ik met Dune in een wereld van show,
africhtingen en jacht terecht. Daar we aan alle
eisen voldeden voor de fokkerij en ik een
duidelijke visie heb over ‘wat is voor mij de
perfecte Weimaraner’, startte ik in 2005 de
korthaarkennel Greyzone op!
Mijn leven werd een Weimaranerleven en zo
leerde ik ook mijn maatje Pascal Mangelschots
kennen. Door zijn liefde voor de Langhaar
Weimaraner kwam er in 2010 een langhaartje
in ons gezin bij en in 2013 werd de
Langhaarkennel Zarrelle opgericht!

V: Is er een verhaal achter of betekenis voor jullie kennelnaam?
Greyzone: Nee, Greyzone vond ik mooi klinken
Zarrelle is een combinatie van de naam Zara (stammoeder) en
een deel van haar kennelnaam (Antares Sanelle Sirrah)

V: Wat is de essentie van het fokken van Weimaraners voor jou?
We hechten erg veel belang aan lieve, betrouwbare en
aanhankelijke honden.
Daar we zelf actief jagen is jachtpassie ook een belangrijk
onderdeel in ons fokbeleid.
We trachten naar een mooi evenwicht van een goede jachthond
die mits correcte opvoeding en voldoende beweging toch ook
perfect kan functioneren als gezinshond en betrouwbaar is bij
kinderen!

V: Wat typeert jouw kennel?
Karakter, bouw, nazorg en
begeleiding die we bieden door de
24/24-hulplijn en ook zéker en vast
onze ‘Greyzone & Zarrelle Clan’!
Door de jachthondenopleidingen
‘Kempense jachthonden’, die wij
begeleiden en waar veel van onze
jonge honden opleiding volgen,
bekomen we telkens een hechte
groep waar we onze puppen
optimaal kunnen begeleiden naar
goed gehoorzamende honden en
waaruit fijne vriendschappen uit
ontstaan !
Uiteraard helpt FB hier ook bij. Door de Greyzone & Zarrelle Facebookgroep kunnen alle
eigenaars hun verhalen en ervaring posten! Superleuk voor iedereen om broers, zussen en vooral
voor ons om onze ‘ooit kleine draakjes’ te blijven volgen!
V: Hoe kijk je op deze periode terug?
Leuke ervaringen, minder goede ervaringen?
Met veel trots kijken we terug op de
nesten die we gefokt hebben! We hebben
van onze 10 nesten nog nooit een door
ons gefokte hond moeten herplaatsen.
De karakters van de honden, de
screening, begeleiding en nazorg aan
eigenaars vergt veel tijd en energie maar
op deze manier creëren we een beste
thuis voor ons grijze geluk! Puppen
grootbrengen is een intensieve beleving
maar tevens ook een unieke ervaring en
superfijn om te doen !
V: Wat betekent voor jou de erkenning als fokker
door de club?
Hier zijn we blij om! Een fijne erkenning voor
fokkers die tijd en energie stoppen om ervoor te
zorgen dat al hun honden voldoen aan de
gevraagde show én jachtresultaten op papier. De
eisen zijn trouwens niet erg veeleisend. Hopelijk
komen er in de toekomst nog vele erkende fokkers
bij die zowel jacht als show in evenwicht houden !
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