OP DE CATWALK…

Weimcorner Weimaraners
In deze rubriek stellen we achtereen volgens onze door de club erkende
fokkers voor. Na Flanders Joy, Des
Brumes des Bois en Greyzone en
Z a re l l e i s h e t d e z e ke e r a a n
We i m c o r ner We i m a ra ners va n
Annemie Rossenbacker om haar kennel
aan jullie voor te stellen. In het
magazine van juni komt dan fokker
Oringo Grey Weims aan bod.

Beste Annemie, wanneer en hoe ben je gestart met jouw kennel of met de fok van Weimaraners?
Mijn Weimaranerverhaal is nog relatief pril en start in 2008-2009 toen we verhuisden en ik, los daarvan, ook
van job veranderde. Onze nieuwe stek was ‘gezegend’ met een grote tuin; door mijn andere job was ik ook
vaker thuis. Deze twee zaken deden een droom die ons gezin al langer koesterde, namelijk een hond in huis
halen, echt wel concreet worden. Al snel wisten we dat de Weimaraner ‘ons’ ras was: energiek, groot en lief, dat
waren zowat onze criteria. We begrepen ook dat je geen ‘goede Weim’ kon vastkrijgen in een vingerknip.
Daardoor waren we bijzonder blij dat er door omstandigheden voor ons toch vrij snel een teefje ter beschikking
was bij kennel Greyzone van Anik Van Leuffelen. Wat een godsgeschenk was kleine JackieLee voor ons! Maar
wat een godsgeschenk was het ook om Anik als begeleidende fokker te hebben. Ze had (en heeft nog steeds) de
gave om haar puppiekopers op een discrete doch duidelijke manier te begeleiden bij de opvoeding van de pups.
Een bijzonder woord van dank is hier zeker op z’n plaats! Nooit gedacht dat ik zelf fokker zou worden. Maar
de wereld van de Weimaraner opende zich, mede door de ondersteuning van Anik, voor mij als een mooi boek
– dat nooit uitgelezen zal geraken. En, zo gaat dat dan, van’t een komt ‘t ander en voor ik het goed en wel
besefte was de kennel Weimcorner een feit en was kleine Jackie ineens een mama met een grote M…

Is er een verhaal achter of betekenis voor jouw kennelnaam?
Ja, toch wel. Normaal gezien had onze kennel ‘de Aranthales’ genoemd, dat betekent ‘van Herentals’ waarvan
we zelf afkomstig zijn. Maar omdat er ergens ter wereld al een kennel met de naam ‘des Arrantelles’ bestond,
werd dit niet geaccepteerd door de FCI. Ik zocht het dan maar dichterbij, nl. in onze straat. Die heet
Hannekenshoek, vandaar het woordje ‘corner’ in de naam. Achteraf gezien had ik de kennel beter ‘van den
Hannekensnest’ genoemd. ;)

Wat is de essentie van het fokken van Weimaraners
voor jou?
Wel, hmm… échte Weimaraners fokken: de Weimar Pointer,
de real stuff dus… Dat betekent voor mij dan: ‘back to the
roots met een actuele toets’. Het rijmt maar het is ook waar
ik naartoe wil met mijn fok. Fokken is een groei- en leerproces. Ik besef dat ik er bijlange niet ben maar ik wil dat de
Weimcornerlijn staat voor wat de Weimaraner écht is, een
staande hond, de Weimar Vorstehhund...

Een jachthond die van alle markten thuis is maar
dus ook voor het schot uit de slag kan en daar
moet vooral op vlak van anatomie aan gewerkt
worden, dus een hond die zodanig gebouwd is
dat zijn bouw het jachtverstand perfect kan
ondersteunen, een Weimaraner die in staat is een
tijd lang in een stevige galop op vlakke akkers
maar ook in bosjes en hoge gewassen, aan de slag
te gaan.
Dat actualiseren zit’em ook in het karakter: Weimcornerhonden zijn gezinshonden, hebben een vriendelijk karakter en
‘je kan er overal mee komen’… en meer dan één keer, niet
altijd evident met een Weim. En het hoeft geen betoog dat bij
dit alles de gezondheid van onze pups vooropgaat!

Wat typeert jouw kennel?
Warmte tussen honden en mensen. Het is zo fijn om met de
puppie-eigenaars goeie contacten te hebben en te onderhouden. Dus ik denk dat dit wel speciaal is hier: appgroepjes, ellenlange mailconversaties, showtraining en
shows, samen wandelen, jagen en trainen (tot in het
buitenland toe), jaarlijkse barbecues, bij elkaar op bezoek,
heel hechte vriendschappen… allemaal zaken die de
Weimcornerfamilie zo bijzonder maken. En dat het allemaal
spontaan gebeurt zonder dat je daar zelf steeds het initiatief
moet toe nemen. Wat niet wegneemt dat ik daar persoonlijk
niet enorm veel tijd in steek maar dat kan alleen maar als er
energie uit vrijkomt, als de passie er is om dat goed, beter,
best te doen! Want als ik merk dat het fokken een ‘verplicht
nummertje wordt’ dan stop ik er prompt mee!

Hoe kijk je terug op je ervaring als fokker?
Wat waren leuke ervaringen? Wat was moeilijk?
Een erg droevige ervaring hadden we met Skadi, het enige
zusje van Colette, die op 4 maanden bezweken is aan een
pesticide-vergiftiging. Hier ben je nooit tegen opgewassen…
Zwarte bladzijde van het Weimcornerboek. En verder heb ik
vooral goede ervaringen want moest dat zo niet zijn, dan zou ik
geen fokker meer zijn. Door het fokken wordt de band met je
eigen honden alleen maar sterker. Ook de geboortes van mijn
drie nestjes waren steeds zeer beklijvende momenten, de
nieuwe eigenaars die de eerste keer naar hun pupje komen
kijken…
Maar het mooiste van al zijn de reacties van de pupkopers als
ze je laten weten dat hun Weimcornertje een vriend voor het
leven blijkt te zijn…

De erkentelijkheid die je terugkrijgt van al die mensen is zo
waardevol en fijn! En wat ik tot slot ook erg apprecieer is de
gulheid waarmee andere fokkers (in binnen- en buitenland)
hun ervaringen delen en helpen waar het kan. Dank daarvoor!
Hoeveel nestjes hebben jullie al gehad? Van hoeveel teefjes?
Ik heb met Jackie drie nestjes gefokt, in totaal werden hier 17 pups geboren: 11 reutjes en 6 teefjes. Uit het
laatste nest heb ik mijn Coletje gehouden, waarmee ik hoop de Weimcornerlijn verder te verfijnen en betekenis
te geven.
Wat betekent voor jou de erkenning als fokker door de club?
Zeer veel! Het betekent meer dan alleen maar fokken volgens de LOSH-fok en de door de club vooropstelde
regels – en die mogen wat mij betreft nog gerichter zijn – maar ook voor de manier waarop je keuzes voor
combinaties teef-reu maakt, zorg draagt voor je nestje en de teef, de juiste mensen zoekt en vindt om je pups aan
toe te vertrouwen. En zeker niet te vergeten, ‘de dienst na verkoop’.
Ik hoop oprecht dat we de basis van onze club nog sterker
kunnen maken door enkele nieuwe erkenningen in
2019 en daarna!

