
Op de catwalk 
ORINGO - GREY - WEIMS

Beste Patricia, hoe en wanneer 
is jullie liefde voor het ras van 
de Weimaraner begonnen?

Onze ‘Weimaraner verslaving’ is 
zo’n  13  jaar  geleden  begonnen 
toen  we  een  gouden  maand  aan 
Bo,  een  Poolse  (waarschijnlijk 
broodfok)  Weimaraner  van  7 
maanden, schonken. We waagden 
ons  aan  een  groot  avontuur,  het 
was ook niet  altijd evident want 
Bo  was  niet  zindelijk  en  kende 
geen bevelen  maar  toch  was  hij 
mijn  onvoorwaardelijke  kame-
raad.   Jammer  genoeg  was  zijn 
leven van korte duur en moesten 
we op achtjarige leeftijd afscheid 
van  hem nemen.   De leegte  die 
hij achterliet was onbeschrijfelijk.  
Dus gingen we op zoek naar een 
goede fokker met Weim pups en 
kwamen we terecht in Nederland 
waar toen een nestje was.  Na het 
warme  onthaal  van  zowel  de 
fokker  als  de  moeder  met  haar 
pups,  viel  ons  oog  toen  op 
Charly; de keuze was gemaakt.

Is  er  een  verhaal  achter  of 
betekenis  voor  jouw  kennel-
naam?

Charly…  inmiddels  vijf  jaar  en 
nog  steeds  de  clown  van  de 
familie, heeft me letterlijk al wat 
grijze  haren  bezorgd  hahaha. 
Toch was de liefde voor dit ras zo 
groot dat we vonden dat we iets 
meer  wilden  dan  enkel  een 
gezinshond. Dit prachtige ras

verdiende  meer  en  er  moest 
gewerkt worden door zowel hond 
als baasje om dit in ere te houden: 
we besloten  ons  te  verdiepen in 
het  jachtgebeuren.  De  maanden 
nadien volgden we de ene cursus 
na  de  andere  om  achteraf  te 
kunnen  deelnemen  aan  de 
jachtproeven.  Het  gaf  een  onge-
looflijk  zalig  gevoel  om  te 
werken  met  je  hond  en  te  doen 
waar hij voor gemaakt is. Na de 

jachtproeven  werden  we  regelmatig 
uitgenodigd  om  mee  van  het  echte 
jachtleven  te  mogen  genieten  en 
konden wij en onze honden ons hartje 
ophalen bij het tracken of drijven.

Inmiddels hadden we ons immers een 
teefje  Olivia  aangeschaft  dus  konden 
zowel  ik  als  mijn  man  samen  onze 
hobby beoefenen. Olivia is het tegen-
overgestelde van Charly: altijd serieus, 
super braaf en de perfecte mama.

In deze rubriek stellen we achtereenvolgens 
onze door de club erkende fokkers voor.
In  de  vorige  Weim Info  werd Weimcorner 
Weimaraners  voorgesteld.  Momenteel  zijn 
we  op  bezoek  bij  kennel  Oringo  Grey 
Weims. Volgende keer is het de beurt aan de 
Tichelhoeve.



Tijd dus voor een nieuwe uitdaging en 
na  het  goed  uitspitten  van  de 
stambomen  van  Olivia  en  Charly 
(zodat er géén genetisch verband is), 
besloten  we  ons  eerste  nestje  te 
fokken  in  januari  2018.  Wat  een 
héérlijke  ervaring:  zes  gezonde pups 
werden hieruit geboren, drie teefjes en 
drie reutjes.

Wat typeert jouw kennel?

Wat mijn kennel typeert is dat de pups 
in  huis  worden  geboren,  ze  worden 
vanaf de derde week gesocialiseerd, ze 
maken vanaf week drie kennis met de 
geur van wild,  iedere eigenaar wordt 
zorgvuldig  uitgekozen  en  er  wordt 
goed nagegaan welke pup het best bij 
wie  past.  Acht  weken ben ik  dag en 
nacht bij hen en de liefde voor het ras 
is wat mij als fokker eer aandoet.

Hoeveel  nestjes  hebben  jullie  al 
gehad? 

Eind 2019 plannen we nog één nestje 
met Olivia en Charly samen en nadien 
laat ik Olivia steriliseren omdat ikzelf 
twee  nestje  voor  een  teefje  genoeg 
vind. Als River drie jaar is gaan we op 
zoek naar een geschikte reu voor haar.

Na de opleidingen en shows was 
mijn  drang  om  nog  iets  meer  te 
willen zo groot dat ik op zoek ging 
naar  een  cursus  over  het  fokken 
van  rashonden.  Ik  ben  toen  in 
Brussel een opleiding gaan volgen 
die  uitging  van  De  Koninklijke 
Belgische  Maatschappij  Sint-
Hubertus.  Die  opleiding  werd 
gevolgd door een examen waar ik 
mijn  benoeming  als  erkende 
fokker behaalde.

Wanneer  en  hoe  ben  je  gestart 
met  jouw  kennel  of  met  de  fok 
van Weimaraners?

Zowel  Charly  als  Olivia  zijn 
geboren  jagers  en  werken 
ongeloofelijk  samen  tijden  het 
jachtgebeuren.  Of  zoals  de 
kennelnaam  Oringo-grey-weims 
het  zegt  “voor  zij  die  van  jacht 
houden”.

Wat  betekent  voor  jou  de 
erkenning  als  fokker  door  de 
club?

Acht weken lang sliep ik alle 
nachten naast de werpkist en 
samen met Olivia namen wij 
alle  zorgen  voor  dit  mooie 
wonder op ons;  we werkten 
samen  als  een  écht  team. 
Olivia nam het meeste werk 
op  zich  maar  daar  waar 
nodig  sprong  ik  bij  en  dat 
schepte  een  ongelofelijke 
band tussen ons.



Wel moet iedereen weten dat een 
Weimaraner niet geschikt is voor 
iedereen,  je  bent  voor  of 
tegenstander voor dit ras maar als 
je geen tijd hebt om er een ”will 
to please”-hond van te maken en 
samen met je hond te werken dan 
kies je beter  voor een ander ras. 
De  nodige  uurtjes  beweging  op 
een dag zijn een must.

Onze  honden  hebben  ook  heel 
wat  shows doorlopen met  mooie 
resultaten.   Shows  is  niet  écht 
mijn ding. Het hoort er natuurlijk 
ook bij om te zien en te leren over 
de instandhouding van het ras en 
indien  nodig  te  verbeteren  waar 
nodig.
Ik vind het heel belangrijk dat wat 
ik  doe  goed is  en  zo  nu en  dan 
steek  ik  mijn  licht  eens  op  bij 
mensen  die  al  jaren  ervaring 
hebben  en  waarvan  ik  nog  heel 
wat kan bijleren. De essentie van 
het  fokken  van  Weimaraners  is 
het verbeteren van het ras. Daarbij 
is  gezondheid  héél  belangrijk 
voor  mij  en  het  verder 
ontwikkelen van het jachtinstinct.

Patricia 

Hoe kijk je terug op je 
ervaring als fokker? Wat 
waren leuke ervaringen? Wat 
was moeilijk?

De  weken  voordien  hadden  we 
onze  lijst  al  klaar  met  kandidaat-
kopers.  Deze  mensen  vuurden 
zoveel  vragen  op  me  af  wat  me 
deed  besluiten  om  hen  te  vragen 
hun motivatie en overtuiging voor 
de  aanschaf  van  een  Weimaraner 
toe te sturen. Want ik had zo hier 
en  daar  nog  wat  twijfel  bij  een 
aantal mensen en vond dit voor mij 
misschien wel doorslaggevend. Dat 
heeft me toen enorm geholpen om 
de keuze te maken welke pup ook 
bij wie paste. 

Mensen  met  jachtplannen  kregen 
hierbij  onze  voorkeur.  Toch  nog 
even  terugblikken  op  de  geboorte 
van de pups want daar zijn toch wel 
een aantal bijzonderheden gebeurd. 
Toen  Olivia  beviel  had  ze  de 
neiging alle pups na de geboorte uit 
de  werpkist  te  gooien.  Dat 
bezorgde  me  bijna  een 
paniekaanval  want  mijn  eerste 
gedachte  was  dat  ze  haar  pups 
verstootte. Niks was daarvan waar: 
ze  wilde  haar  pups  elders 
onderbrengen  omdat  de 
warmtelamp  overbodig  was  en  te 
warm  was  voor  de  pups.  Een 
tweede unieke gebeurtenis was dat 
ze  bevallen  was  van  vijf  gezonde 
pups en pas de volgende dag, negen 
uur later kwam de zesde pup op de 
wereld.

Uit dit nestje hielden we een teefje 
River:  het  bijzondere  verhaal 
achter  haar  naam  was  dat  River 
zonder  vruchtzak  letterlijk 
aangespoeld ter wereld is gekomen.
Alle  pups  hebben  inmiddels  een 
super goede thuis gevonden en alle 
mensen  onderhouden  het  contact 
met  ons  wat  ook  een  heel  goed 
gevoel geeft.

Wat  is  de  essentie  van  het 
fokken van Weimaraners  voor 
jou?
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