Fokker in Beeld:
Denise Vledder
Secretarris en penningmeester

Wie is Denise Vledder? Vanwege de aanstaande scheiding
is Denise Poolman recent weer Denise Vledder geworden.
Nu nog wonende met (ex)man en 2 kinderen. In de nabije
toekomst zonder man, maar met kinderen en dieren op
een nieuw adres.
Denise is in aanraking gekomen met de kleindierenhobby
doordat zij bij Eva Oostindiën een duitse hangoor kocht.
Zoveel konijnen, dat was wel heel geweldig. Al snel heeft
Denise er meer konijnen bijgekocht. O.a. de rexhangoor,
maar deze is niet erkend. Daarom toch maar overgestapt
op rexen. De eerste komen bij W. van Regenmortel vandaan, later ook nog dieren bij J. Jongstra aangeschaft.
Inmiddels zitten er voornamelijk eigen dieren in de hokken. Denise kreeg ook gele rexen, met de mededeling, dat
wordt toch niets...
Voor Denise is het DE uitdaging om er toch iets moois
van te maken. Met hulp van Bart van de Vlis 2 dieren uit
Duitsland laten komen. Met deze dieren wil ze haar eigen
dieren verder verbeteren. Ze is geen lid van de speciaalclub. Voor haarzelf heeft dat geen aanvullende waarde
momenteel.

Het belangrijkste punt aan een Rex is uiteraard toch zijn
pels. De pelskwaliteit moet goed zijn. Die kwaliteit valt te
beoordelen door tegen de haren in te strijken. Als de haren
recht overeind blijven staan bij terugstrijken dan is het
goed. Denise heeft bij de blauwe Rexen een vader en zoon
met teveel granharen, deze steken uit en vallen te gemakkelijk terug. Met deze rammen gaat ze dan ook niet meer
fokken. Gelukkig kon zij een andere ram gebruiken van
een collega fokker om tot mooie resultaten te komen.
Denise heeft een heel aantal fokdieren zitten. Bij de gele
Rex heeft zij voor de fok 2 voedster en 2 rammen. Momenteel heeft zij nog jongen van deze dieren in de hokken.
Bij de Blauwe Rex fokt ze met 3 voedsters en 1 ram. Ook
daarvan heeft zij jongen in haar hokken. De nestgrootte
os ongeveer 4-6 jongen. 1 keer heeft zij een voedster met
11 jongen gehad. Helaas is deze voedster afgelopen winter
dood gegaan. Een dochter van deze voedster heeft Denise
wel aangehouden. Zal deze dochter de kwaliteit geërft hebben?

Met het selecteren begint Denise al vroeg. De eerste selectie vind al plaats na een paar dagen. De grootste en kleinste
Wat trekt Denise aan bij de Rexen? Het karakter van de
haalt ze uit het nest. De voedster houdt dan ongeveer 4
Rexenen vooral ook de pels. De Gele Rezen zijn heel lief en jongen over om groot te brengen.
knuffelig, daarna de Blauwe Rex, maar de Castor daarente- De pelskwaliteit is moeilijk op te selecteren voor de 12 à
gen is feller van karakter.
13 weken. Daarna lukt het wel om dat mee te nemen als
Voor zoon Kyano zijn er ook nog dwergrexen thuis in de
selectiecritiria. Type en bouw is ook heel belangrijk bij sekleur Castor. Kyano is het jongste lid van onze vereniging. lectie. De kleur is pas na een jaar goed te beoordelen. Het
Verder is er een hond en een kat in het huishouden. Een
is voor Denise daarom belangrijk de ruimte te hebben om
echte beestenboel bij Denise dus.
de jongen lang aan te kunnen houden.

Bij de dwergen komt het regelmatig voor dat ze olifantstanden hebben. Ook een overbeet komt geregeld voor. Bij
de grote speelt dit probleem (bijna) niet.

Daarnaast vult zij deze voeding aan met hooi en groenvoer als andijvi en witlof. De castor Rexdwerg krijgen
daarnaast ook veel wortel. De kleur die in de wortel zit
helpt de castor kleur mooi uitkomen.
Met enige regelmaat mogen de konijnen bij Denise ook los
lopen in de tuin. De voedsters laat zij gezamelijk los lopen.
Over het algemeen gaat dat heel goed. De rammen mogen
wel in de tuin, maar zij gaan in een ren zodat ze geen ruzie
kunnen maken.
Denise, dank je wel voor je gastvrijheid. Leuk om je (nog)
beter te leren kennen op deze wijze.

De rex dwergen van Kyano
Kale hakken is een lastig probleem. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen heeft Denise al vele soorten bodembedekking geprobeert. Gehakselt stro lijkt het beste, maar
zelfs dan nog...
Bij de Gele Rexen is Denise nog erg zoekende naar de
juiste kleur. In Duitsland willen ze de kleur anders hebben
als hier. Over het algemeen krijgt ze dan ook het commentaar op de keurbriefjes dat de kleur te donker is. Goed
vergelijk voor de juiste kleur is lastig. Bijvoorbeeld bij de
Vlaamse Reus komen gele dieren voor, maar de pels is niet
te vergelijken aangezien dit een rexpels betreft.

Verschil in buikkleur is hiet goed te zien bij de lichtere en
donkere dieren.
Denise gaat naar verschillende shows toe. Op nummer
1 staat met stip de Wieringerlandshow. Deze show is
echt de belangrijkste voor Denise.
Daarnaast stuurt ze graag in op de Noordshow en gaat ze
graag naar de jongdierenkeuring van onze eigen vereniging. Verder stuurt ze in op show die gehouden worden
wanneer zij niet hoeft te werken.

Bij de Vlaamse Reus ziet Denise veel pelsen met een goede
beoordeling die donkerder zien als die van haar Rexen.
Toch krijgt zij de opmerking dat de pels nog lichter moet.
Nadeel hieraan is dan de poten dan (te) licht worden.
Bij haar Blauwe Rexen is Denise heel tevreden over de
koppen. Deze zijn inmiddels heel mooi vastgelegd in haar
stal. Verder vind ze dat de kwaliteit nog niet naar wens is.
Ze is voor deze kleur dan ook nog niet toe aan lijnenteelt.
Sinds kort is ze hier wel mee begonnen bij de Gele Rexen.
De resultaten zullen we hopelijk dit komende showseizoen
gaan zien.

De voeding is erg belangrijk voor Denise. Deze maakt
of breekt mede de kwaliteit van de pels. Ze is hiervoor te
rade gegaan bij Bart van de Vlis, onze voerspecialist. Denise heeft dan ook een geheel eigen mix van brokken van
Havens Cuni en paarden muesli. Ze mengt daan Luzerne
door en vele andere aanvullingen.

