Fokker van het jaar
Wij zijn Willem en Marjolein
Breekveldt en hebben sinds 13
jaar Engelse Cocker Spaniels.
Waarom wij voor Engelse Cockers
hebben gekozen, komt onder
andere omdat Willem vroeger thuis
een Engelse Cocker heeft gehad en
het karakter past heel goed bij ons.
De Cocker is een ideale gezinshond.
Zeker de éénkleuren zijn wel erg
eigenwijs. Maar dat is juist datgene
waar wij wel van houden. Verder
kan je met een Engelse Cocker zoveel leuke dingen doen, als lekker wandelingen,
hondencursussen, jacht, doggydance, behendigheid en nog veel meer, en vooral
is de Engelse Cocker ook een heerlijke gezinshond. Met zijn lange oren en
vertederende blik is hij een echte aandachtvrager.
In 1995 kochten wij onze eerste Cocker
Ninja en in 1996 onze tweede cocker
Gentle via de kennel “Korden’s”. Met
onze Gentle zijn we begonnen met
fokken. We hebben toen onze
kennelnaam “Gennin’s” aangevraagd,
wat een samenvoegsel is van Gentle en
Ninja. Met Gentle hebben wij ons eerste
nestje gefokt, waaruit wij Allbright
(Gennin’s Allbright First Tanny Lady)
hebben aangehouden. Het vrolijke
karakter van Gentle is goed terug te vinden in haar pups. Vanaf onze eerste hond
Ninja zitten wij al op Prins voer. Ninja kwam bij ons met Prins puppybrokken.
Omdat dit ons zeer goed is bevallen, zien wij het nut niet om een ander
hondenvoer uit te proberen. Ook onze puppy's gaan met een Prins puppypakket
naar hun nieuwe eigenaar en ook de puppy's doen het heel goed op eerst de
junior brok en vervolgens de Super Performance Croque. Over onze puppy’s
krijgen we altijd veel complimenten dat ze er zo gezond en glanzend uit zien.
Zelfs onze twee katten zitten op de Prins kattenbrok.
Naast het goede product hebben wij ook
hele goede contacten met het Prins team,
wat wij ook heel belangrijk vinden.
In 2001 zijn van Nederhorst den Berg
verhuisd naar het mooie Groninger
Vlagtwedde, waar wij onze boerderij
kochten met veel ruimte voor onze
honden. Onze “CockerCorner” had een
nieuwe plek gekregen en we voelden ons

hier met de honden al meteen thuis. In het mooie Vlagtwedde hebben wij alle tijd
en ruimte om met onze grote hobby door te gaan en onze honden heerlijk de
ruimte hebben om over ons terrein te rennen en wij regelmatig ’s avonds een
egel moeten redden, die onze honden dan hebben gevonden.
Wij fokken alleen éénkleurige Engelse Cocker
Spaniels en we hebben inmiddels de kleuren
zwart, rood, black & tan, chocolat, chocolat & tan,
sable en bruinsable gefokt. Onze honden wonen bij
ons in de woonkamer en ook onze pups worden in
de woonkamer geboren en blijven daar ook tot zij
op de leeftijd van 8 weken het nest mogen
verlaten. Daardoor worden zij optimaal
gesocialiseerd omdat ze bijna alles meemaken wat
zij in hun verdere leven ook zullen horen en zien.
Zoals de klok die elk uur slaat, de TV, audio,
stofzuiger en veel bezoek. Wij fokken op kleine
schaal en hebben gemiddeld 2 nestjes per jaar.
De pups worden, ingeënt, gechipt door De Raad
van Beheer en worden verder met
gezondheidsverklaring en stamboom afgegeven.
Zo af en toe bezoeken wij shows in binnen en
buitenland. Onze Jelle is gek op de wortel van de
paardenbloem, welke hij dan ook uitgraaft. Hij is dus onze bestrijder van de
paardenbloemen. Deze eigenschap heeft hij aan zijn dochter Terra overgeërfd.
We hopen nog lang te mogen doorgaan met onze grote hobby en zo nog vele
mensen blij te kunnen maken met één van onze puppys.
We zijn blij en trots met de Bokaal voor Fokker van het Jaar 2008, de kroon
op ons werk!
groetjes
Willem en Marjolein

