Beginnend fokker…. en nu?
Iedereen die al een tijdje meedraait in ons kleinvee wereldje zal zich nog wel de dag herinneren
wanneer hij op zoek ging naar fokdieren. In het beste geval was men al lid van een club en kon je
via deze club contacten leggen om zo een paar goede fokdieren in je hokken te krijgen. Bij de
meeste ging het echter zo niet. Veel zoeken op internet, de advertenties uitpluizen om dan toch
maar ‘de’ superkampioen te vinden. Meestal was er dan maar 1 dier beschikbaar bij die fokker, dus
opnieuw op zoek naar een passende partner. De kleur… dat was misschien nog niet zo belangrijk
als er maar een mooie foto bij de advertentie stond. En ja, de prijs… een dier van 50 euro zal toch
wel veel meer kwaliteiten hebben dan eentje van 20 euro… Dat is de logica zelve. Na een tijdje
zat dan ons super koppel in de hokken. Een paar weken later, want je was nog steeds bezig met
het internet af te schuimen vind je een advertentie waarvan je zeg… maar dat is het! Dat dier is precies toch nog beter dan wat ik thuis nu heb zitten. E-mailtje gestuurd…. Ja het is nog beschikbaar,
maar je moet snel zijn want er is veel interesse. Oei… dat is een probleem. Snel nog een dagje verlof geregeld op het werk, want het is toch wel een eindje rijden. Gelukt… we hebben hem kunnen
kopen… en we hebben enorm veel geluk gehad. We zijn al die andere fokkers veel te snel af geweest en de verkoper had nog een ander dier beschikbaar. Hij wou dit niet zo graag wegdoen,
maar omdat we van zo ver komen zou hij het ons verkopen voor een zacht prijsje. Die moest dus 60
euro kosten. Dus 2 super aanwinsten erbij! We hebben wel een probleempje, voor dit extra dier
hadden we niet direct een hok voorzien. Maar geen nood, we maken wel iets tijdelijk en in het
weekend timmeren we een hokje bij. Na een tijdje komt het grote moment… we verwachten jongen! En inderdaad, die komen er. Alle dagen gaan we kijken naar onze opgroeiende super
kampioenen. In het beste geval hadden we al op voorhand gelezen dat we de nestjes niet te veel
mogen storen… want we zouden wel ieder uur die kleine mormels eens willen in onze handen willen
houden, zo mooi, zo schattig… we gaan die fokkers op de tentoonstelling eens laten zien hoe dat
moet! Onze jongen groeien voorbeeldig op. Echt waar, hoe ouder ze worden, hoe mooier ze zijn.
En moet je die verschillende kleurtjes eens zien, echt niet te geloven. Er zitten zeker een paar kampioenen bij, dat kan niet anders. En nog zo lang wachten tot de jongdierendag… want we willen zo
snel mogelijk onze sterren laten zien aan het publiek. Uiteindelijk is de dag dan daar… de dieren
in de kistje en volle snelheid naar de jongdierendag. Hmm… wat zegt die keurmeester nu… die
kleur is niet goed? Bouw en type kunnen beter? Zou hij zich niet vergissen? Hoe kan dit nu? En
de fokker die mij de ouders verkocht had zei nochtans dat dit super dieren waren? Nee dat kan
niet, die keurmeester moet zich hebben vergist. Wacht maar tot de eerste echte tentoonstelling…
daar zullen ze wel eens zien wat voor dieren we in de hokken heb. En na een paar maanden is het
dan zo ver. De eerste echte tentoonstelling komt eraan. We zijn een van de eerste om in te schrijven. Wat duurt dit nu toch lang. Eindelijk is de grote dag dan aangebroken… inkooien. Alles
verloopt zoals gepland, we kunnen onze dieren inkooien. Oei, wat zien we daar in de hokken zitten?
Er zijn al dieren ingekooid van andere fokkers en die zien er ook niet zo slecht uit. Geen nood, die
van mij verslaan ze wel. Moet je zien, die kleuren van mijn dieren, daar kunnen die andere toch niet
aan tippen. Spannend wachten tot de avond na de keuring. Als eerste staan we aan de deur. Een
spurt naar de hokken van onze dieren. Hmm wat is dit? Een 0 … Hoe kan dit nu? Ons volgend dier
een / De moed zinkt ons een beetje in de schoenen… maar we hebben wat verder nog eentje zitten van een andere kleurslag. Misschien heeft die het wel goed gedaan. Ah die haalt een 92… nu
dat is toch al beter. Maar daarmee kan je blijkbaar geen ereprijs winnen? Dit is wel een ferme ontgoocheling. We drinken nog even iets aan het buffet en gaan dan maar snel naar huis. Zou dieren
fokken voor de tentoonstellingen wel iets zijn voor mij???
Een gekend verhaal? Niet bij jou misschien, maar wel voor veel beginnende fokkers is dit geen fictie.

Nogal wat ‘ervaren’ fokkers proberen hun ‘brol’ te verkopen aan beginnelingen. Je moet de advertenties op internet maar eens overlopen… wat wordt daar allemaal aangeboden en tegen welke
prijzen? Hoe kun je verwachten dat een beginnend fokker het bos door de bomen nog ziet? Zielig is dit… Maar het is niet altijd de fout van de fokkers, sommige verkopen wel degelijk
kwaliteitsvolle dieren, maar de beginneling combineert deze dieren dan met kleuren of dieren die
hier totaal niet mee passen.
Daarom, wanneer je wilt beginnen met onze mooie hobby, dieren fokken en meedoen aan tentoonstellingen. Sluit je aan bij een kleinveeclub en laat je daar goed begeleiden door mensen die het
serieus met je menen. Veel ervaren fokkers, die al zeer lang meedraaien in ons kleinveegebeuren
willen je maar al te graag helpen. Zij beseffen ook dat de jeugd of de beginnende fokkers ‘DE
TOEKOMST’ zijn voor onze hobby. Zij zullen je niet opzadelen met minderwaardige dieren en
hiervoor belachelijke prijzen vragen. Er is echter een belangrijke voorwaarde… luister naar de
raadgevingen van die fokker. Volg zijn adviezen op. Het is zeer frustrerend ; men wilt iemand
verder helpen en voorziet hem van goed materiaal. Dan komt men tot de constatatie dat hij toch
nog dieren gekocht heeft die totaal niet passen met hetgeen je hem gegeven hebt. Mensen die al
jaren goed presteren op de tentoonstellingen hebben ook fouten gemaakt, maar ze hebben ervan
geleerd. Wanneer zo iemand zijn kennis wilt delen met jou, neem die kans dan met beide handen
aan! Je zal misschien niet direct kampioen spelen op een tentoonstelling, maar je zal wel goed
presteren en het verhaal van hierboven zal voor jou inderdaad fictie zijn. En wat vooral belangrijk
is… je hebt een goede vriend erbij en je zal je plezier beleven aan je hobby… en daar gaat het toch
over.
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