Na een verhuis en bijhorende renovatiewerken naar het landelijk en bosrijk Stekene zijn we er klaar
voor om ons tenvolle te concentreren op onze hobbykennel RAILOTHI. Railothi kwam tot stand door
RAIKA (reu) , LELO en THIZZY (teefjes) RAI-LO-THI .Wij hebben in 2016 drie kooikerpuppies in huis
gehaald met het idee om af en toe eens een nestje te doen . Uiteraard is dit niet zomaar een idee
geweest. Er is veel opzoekwerk, bezoeken aan kennels, mails , enz enz aan vooraf gegaan, drie
puppies haal je niet zomaar in huis. Het was niet evident om 3 kooikertjes te vinden van ongeveer
dezelfde leeftijd , 3 kooikertjes met stamboom !!! , maar het is ons gelukt. Wij hebben ons
kooikertjes zeer huisvriendelijk , sociaal en kindvriendelijk kunnen opvoeden wat bij de
nakommelingen zeker een stukje zal meegegeven worden in de genen. Wij gaan ons uiterste best
doen om het zo goed mogelijk te doen juist daarom gaan we de voorgeschreven fokregelmenten die
voor geschreven zijn door ST HUBERTUS en NVBK voor de volle 100% strikt navolgen . Om lid te
mogen zijn van de NVBK zijn we verplicht om de medische testen die zij eisen op onze ouderdieren te
publiceren op onze website , wat wij dan ook gaan doen . Zowel de vader- als de moederhond
moeten onderzocht zijn op:
- de ogen, waarbij de dieren vrij moeten zijn van erfelijke oogaandoeningen.
- de knieën, patella-luxatie (knie-afwijking)
- de " Van Willebrandziekte" bloedstollingsziekte
Wij zijn ook verplicht om van elke geboren puppie een DNA test te laten afnemen zodanig dat jullie
als toekomstige eigenaar zeker zijn van de moeder en vader die jullie destijds bij de eerste
ontmoeting hebben gezien. Trouwens de vader zal altijd bij ons aanwezig zijn en te bezichtigen.
Tevens zal onze huisdierenarts ermee voorzorgen dat wij gezonde en rasechte kooikertjes meegeven
aan hun nieuw baasje. De puppies zullen voorzien zijn van alle nodige documenten ( kan je verder
lezen op de puppiepagina).
Verder is het onze bedoeling en inzet om onze eigen gekweekte puppies eens terug uit te nodigen na
verloop van tijd (+/- 6maanden ) om er een gezellige namiddag van te maken en het geeft ons de
gelegenheid om om onze eigen gefokte stamboom van nabij op te volgen. Verder zullen wij zeker
eens per jaar een activiteit organiseren waar alle kooikers welkom zijn, die activiteit kan gaan van
wandeling, dropping, zoektochten , wedstrijdje , enz enz . Voor ons staat de kooiker voorop , dus
alles zal in functie zijn van onze kooiker. Door de steun die wij krijgen van de NVBK kunnen we in de
toekomst heel wat organiseren. NVBK heeft ook zijn eigen hondenscholen waarvan er eentje in de
streek van Eeklo zeer aan te prijzen is ( trouwe waakhond Eeklo). Puppieklasse is zeer aan te raden
voor een jong kooikertje.
Voor meer informatie moet je pagina per pagina eens nagaan. Blijf je nog met vargen of wil je meer
info contacteer ons dan zeker. Wij antwoorden altijd zo snel mogelijk.

