Al jaren zijn er 2 fanatieke fokkers actief binnen een niche van onze konijnenhobby. Dat deze twee regelmatig
succesvol zijn op de shows is een teken van hun eigen fokkersdeskundigheid. En omdat er erg weinig fokkers zijn,
moeten ze binnen hun eigen stam zoeken naar de oplossingen om vooruit te komen met hun fokkerij, “leentje
buur” is niet eenvoudig. Deze twee zijn dus vooral op zichzelf aangewezen en via sterke lijnenteelt kennen ze hun
dieren dan ook door en door.
Wij zetten de schijnwerper dan nu ook graag
even op:
-de kleurslag Konijngrijs/Wildgrau en
-twee gedreven fokkers, te weten
Gerhard Vos en Josef Steinack.

Bij Konijngrijs bestaat de kleur uit licht
bruingrijze dekharen met een
regelmatige zwarte ticking, een
tussenkleur van 5 mm bruingeel met aan
bovenzijde smalle zwarte ring en een
grondkleur in blauw. De kleur komt bij
veel rassen voor maar binnen de
tekeningdieren is het een zeldzaamheid.

Gerhard is al van jongs af aan liefhebber van de kleurslag Konijngrijs. In de verhalen van zijn jeugd, in het Groningse,
komt dan ook met regelmatig het konijngrijze tekeningkonijn voor al waren het destijds wel Groot Lotharingers.
Tijden hebben tijden, maar de liefde voor deze kleurslag is dus niet verbleekt en fokt Gerhard alle een 10-tal jaren de
Klein Lotharinger in Konijngrijs. Zelfs uit de “periode Mevr. Berman-van Schelven” blijkt Gerhard nog bloedlijnen te
voeren binnen zijn fokkerij. Ook loopt er een Tsjechische bloedlijn, die met hulp van internationale collega’s uit de
glastuinbouw, in Kudelstaart terecht is gekomen. Deze beide lijnen vormen de basis voor zijn stam en het is dan ook
niet verwonderlijk dat Gerhard fokrammen uit 2014 of 2017 op tafel zet.
Op foto de fokram uit 2017.
Helaas kreeg de fokram uit 2014 ten onrechte 9 punten
bij positie 1 in Metz op de EE-show in 2015.
Europachampion 2015Klein Schecken / Tschechische
Schecken wildgrau-weiß
1,0 - 96,5

De landsgrenzen vormen dus in 2015 al geen probleem voor het showen van de dieren en ook in 2018 werd er een
4-tal ingestuurd naar de EE-show in Herning, Denemarken. Hier blijkt ook weer hoe dicht deze beide ervaren fokkers
elkaar op de hielen zitten met slechts een half punt verschil over een 4-tal dieren.

Over verschillen gesproken, de verschillende standaarden vormen hiervoor een onuitputtelijk bron voor discussie en
verwarring. Met een gewicht tussen 3 en 4 kg wordt het volle aantal punten toegekend, hoewel de keurmeester dit
in Metz dus niet helemaal had begrepen. De NL-standaard zat qua gewichten hier lang onder, maar is inmiddels

opgetrokken tot 3,5 kg voor de volle 10 punten. Er zijn nog steeds veel verschillen te benoemen tussen de
verschillende rasstandaarden en in Duitsland is deze kleurslag niet eens erkend. Desondanks, of beter daardoor,
biedt de EE-shows voor beide fokkers een prima gelegenheid om de dieren te vergelijken en de balans qua fokkerij
op te maken.
Helaas is Europashow
doorgeschoven naar 2022
30. Europaschau 11.–
13.11.2022, Kielce / PL

Hoewel het dier zich op de foto nog niet optimaal
presenteert, is wel duidelijk dat Gerhard klaar was
voor een Europashow in 2021.
Deze voedster lijkt zondermeer de titel
“Europachampion”
waardig.

Gedrevenheid is een eigenschap die beide fokkers hebben. En hoewel beide fokkers elkaar nog nooit hebben
gesproken was het deze gedrevenheid die Josef Steinack er toe bracht om via zijn netwerk contact te zoeken met die
“onbekannte Hollandische Zuchtfreund” Gerhard Vos. Dit was noodzakelijk omdat hij binnen zijn lijnenteelt tegen
de grenzen aan liep en bloedverversing een vereiste werd. Na enig “telefonieren” en emailverkeer heeft Josef
gekregen wat hij zocht.

Josef Steinack uit Geroldshausen is voorzitter van Scheckenclub
Bayern. Hij is initiator en jarenlang leider geweest van de
“Arbeitskreises Scheckenzüchter Deutschland”, de organisator
van de “Überregionalen Schauen”. Ook organiseert hij het
“Deutsch-Techisch-Slowakisches Scheckenzüchtertreffen”.
Voor het showen van Klein Schecken / Tschechische Schecken
wildgrau-weiß is hij lid bij de Oostenrijkse Kleintierzuchtverein
T11 in Kramsach

Inmiddels zijn een jonge fokram en een ervaren fokvoedster vanuit Kudelstaart de grens overgestoken met de
verplichte “eigen verklaring” om een dier te verkopen of over te dragen aan een andere fokker en heeft de
overdracht plaats gevonden op de ANK Schau in Osnabrück. De formaliteiten waren eenvoudig evenals de financiële
transactie want Gerhard heeft deze fokdieren tegen “Hollandse prijzen” verkocht. Hiermee heeft Gerhard dus een
mooie pleisterplaats georganiseerd, aangezien Geroldshausen op route ligt naar zijn skigebied. De Hollandse
koopmansgeest doet dus hier ook van zich spreken.
Hopelijk kunnen we op de komende Europashow in Polen ( 11 t/m 13 november 2022) de fokresultaten bewonderen
van deze beide gedreven fokkers.
Succes en Gut Zucht!

