Op de catwalk!

Voorstelling van de erkende fokkers van de Weimaranerclub

In deze Weimar Info starten we een nieuw rubriekje, nl. de voorstelling van de fokkers van korthaar en
langhaar Weimaraners die door de club ‘aanbevolen’ of ‘erkend’ worden.
Zoals u allemaal weet neemt de club het zeer ernstig met het fokken van de Weimarse Staande Hond.
En da’s niet meer dan normaal… Vandaar dat we als club ook specifieke criteria opleggen om fokkers te
erkennen. En we beseffen het: voor sommigen mag het nog wat ‘meer’, ‘specifieker’ of ‘gerichter’ zijn, voor
anderen zijn de criteria wat te streng… We hebben hier dan ook een weloverwogen keuze gemaakt.
Uiteraard baseerden we ons op wat de FCI en de KMSH als voorwaarden stellen voor de fok van honden met een
LOSH-stamboom (LOSH duidt op de connectie voor België met de stambomen die verbonden zijn met het
wereldstamboek). Het gaat hier om voorwaarden zoals een fokcertificaat, heupdysplasie, schoonheids-resultaten,
socialisatietest…
Maar… de Weimaraner is een staande jachthond (groep 7) en daar wil onze club toch extra op focussen. Vandaar
dat we enkel fokkers erkennen die (steeds!) fokken met ouderdieren die ook min. twee werkresultaten op hun
palmares hebben staan (voor meer concrete info hierover verwijzen we naar ons huishoudelijk reglement).
En daarnaast worden ook enkel fokkers erkend die ‘zorgzaam’ met de nestjes omgaan. Dat betekent onder meer
aandacht voor de socialisatie van de pups, zoeken naar de juiste match tussen pup en toekomstige baasjes,
opvolging van de pups eens ze geplaatst zijn etc.
Als eerste in de rij stellen we de kennel Flanders Joy voor met Kobie Van Gansbeke als leading lady.
In de volgende Weimar Info zal u kennis kunnen maken met de kennel Des Brumes de Bois van Eleonore
Lequime, vervolgens met Greyzone en Zarrelle van Anik Van Leuffelen en Pascal Mangelschots en dan met
Weimcorner Weimaraners van Annemie Rossenbacker. We ronden (voorlopig) af met een primeur, nl. de kennel
Oringo Weims van Patricia Huysmans. Deze kennel werd in 2018 opgenomen in het rijtje van erkende fokkers.
En we hopen dat dit rijtje nog uitgebreid wordt met veel Weimaranersliefhebbers!
We starten dus met de kennel Flanders Joy...

V: Beste Kobie, wanneer en hoe ben je gestart met jouw kennel of met de fok van
Weimaraners?
A: We (mijn man en ik nvdr.) zijn verliefd geworden op het ras in 2000.
We zijn beide opgegroeid met honden en we wilden graag een familiehond.
Wat een uitdaging bleek te zijn. In 2002 verwelkomden wij een reutje in onze familie…
Ik had er toen nog geen idee van dat een Weimaraner een echte verslaving kon zijn.
En dat ervaren we nog steeds na al die jaren! Onze Buddy leidde ons letterlijk door een
nieuwe wereld en we zijn hem daar heel dankbaar voor… Hij blijft my forever love…
In 2003 hadden we ons eerste teefje en in 2006 waren onze eerste pupjes een feit…
Begonnen met een huishond en zie nu, bijna 20 jaar later, een bescheiden fokker van dit
geweldige ras.
V: Is er een verhaal achter of betekenis voor jullie kennelnaam?
A: Flanders Joy werd in het leven geroepen voor ons eerst nestje. Flanders voor het
Vlaamse platteland waar we wonen en Joy omdat onze honden zo veel liefde en vreugde
geven in ons leven. ‘Flanders Joy’ was dus een evidente keuze.
V: Wat is de essentie van het fokken van Weimaraners voor jou?
A: Wij dragen gezondheid, karakter, jachteigenschappen en schoonheid hoog in het
vaandel. Het is absoluut niet gemakkelijk om dit allemaal in 1 hond te fokken.
Mijn motto is: “ik wil niet fokken wat ik zelf niet wil houden”, dus beginnen met deze
eigenschappen bij de ouderdieren is een goede keuze. Echter, we zijn ons ook heel erg
bewust van de stelling “fokken blijft gokken”.

V: Wat typeert jouw kennel?
A: We proberen ‘veelzijdige’ honden te fokken. Werk voor en na het schot, aan de standaard typerende honden,
net als karakter en gezondheid. Dit is onze prioriteit.
V: Hoeveel nestjes hebben jullie al gehad? Van hoeveel teefjes?
A: Tot dusver hadden we 3 teefjes, Diddles waar we 2 nesten mee hadden, Ginger, waar we 3 nesten mee gefokt
hebben en Bentley, die nu aan haar 3e nest toe is en dan van haar pensioen kan genieten en alleen maar gaat verwend
worden .
V: Hoe kijk je op deze periode terug? Leuke ervaringen, minder goede ervaringen?
A: We zijn trots dat al onze honden gekwalificeerd zijn op
veldwerk (nvdr. werk voor het schot) in België, wat niet
vanzelfsprekend is… Het is hard werken en onbereikbaar
voor veel mensen… Ook het werk na het schot en Duitse
proeven zijn ons niet vreemd en daar slaagden we ook in.
Voor schoonheid zijn we ook super trots op onze 2 junior
wereldwinners en de meerdere Internationale
kampioenstitels, wat ook wel enige inspanning vraagt. Maar
natuurlijk trots op onze honden.
Minder goede ervaringen waren toen mijn website en ook
websites van andere Belgische fokkers gehackt werden, door
een andere Belgische fokker, it’s just NOT DONE. Elke fokker
geeft zijn doelen en laten we elkaar daar ook in respecteren.
V: Wat betekent voor jou de erkenning als fokker door de club?
A: Aanbevolen fokker zijn heeft toch een speciale betekenis. Er gaat veel tijd, inspanningen, ook financieel, aan
vooraf om op deze lijst te staan. Niet één maar elke ouderhond moet verschillende gezondheids-, show- en
jachtcertificaten kunnen voorleggen. Niet makkelijk maar zeker de moeite waard om bij te dragen aan het ‘stabiele en
gezonde’ voortbestaan van dit bijzondere ras.

