Borke de dekreu
Geschreven door Astrid
maandag, 02 juli 2007 00:51

Borke is een heerlijke hond, hij is aanhankelijk, baasgericht en een mooie jongen om te zien.
Natuurlijk zijn wij niet geheel objectief, maar meerdere keurmeesters roemden zijn kwaliteiten
en ook ervaren Stabij fokkers zijn van hem gecharmeerd.

Helaas is Borke niet meer beschikbaar als dekreu in verband met zijn onverwachte
overlijden.

Borke’s heupen zijn officieel als HD-A gekwalificeerd, de hoogste kwalificatie die een hond kan
krijgen voor mooie heupen en dus durven wij hem een aanwinst voor het ras te noemen. Daar
de genenpoel voor de Stabij niet erg groot is, is er een tekort aan geschikte dekreuen. Wij zijn
benaderd om Borke als dekreu beschikbaar te stellen en hebben besloten dat wij dat graag
willen doen. Als voormalig raskattenfokker (Maine Coons) vinden wij het een goede manier om
zo aan het ras een bijdrage te leveren.

De Casanova krijgt ervaring -- Borke's veroveringen:
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- 10 Februari 2011: Zes pups met Roefke
- 15 Augustus 2010: Negen pups in Zweden
- 18 Juni 2010: Borke dekt Kayoba's Chanel No. Five
- Puppies van Lobke en Borke , gefotografeerd op 6 December 2009.
- 18 oktober 2009: Zeven puppies van Lobke en Borke
- Puppies van Imke en Borke , gefotografeerd op 4 September 2009.
- 1 Augustus 2009: Imke bevalt van 4 pupjes. Kijk op de website van Imke.
- 2+3 Juni 2009: Borke dekt Imke -- Imke Fardou van Holwerda Sathe -- ( zie hier voor
dekverslag
)
- 11 Juni 2008: Zeven puppies geboren! Kijk op de website van Roefke
- Mei 2008 -- Borke heeft zijn eerste succesvolle dekking gedaan en de dame in kwestie,
Nederlands en Luxemburgs Kampioen Roefke Sil fan è âlde leane (NJK), is hoog zwanger. De
dekking ging van een leien dakje, fluitje van een cent. We wachten gespannen af. Meer weten?
Kijk dan op de
website van Roefke
- July 2007 -- De eerste officiële toestemming voor een dekaanvraag is al verleend, dus
hopen wij eind 2007 of begin 2008 zijn eerste pupjes te begroeten.
.
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Borke op de Stabij ReuenParade in Zutphen, 10 Oct 2009

Borke in Limburg op vakantie, Mei 2009
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