Hondenfokker Gerard Ligtenberg, 81 jaar, stopt als hondenfokker, hij heeft met zijn Schnauzers veel
prijzen gewonnen. Bij hem is hondje Diesel, één van de laatste pups. © Alex Mulder

Top-hondenfokker Gerard (81)
uit Hardenberg heeft na vijftig
jaar zijn laatste nestje
Wie een beetje thuis is in de wereld van de schnauzers, kent Gerard
Ligtenberg. Hoeveel pups de hondenfokker in huis heeft gehad durft hij niet te
zeggen. Honderden, op z'n minst. De Schnauzers van Ligtenberg zijn heel
Europa doorgegaan. De 81-jarige Hardenberger heeft vijftig jaar lang de
honden gefokt, maar het laatste nestje is nu een feit. Na talloze prijzen is tijd
om met deze uit de hand gelopen hobby te stoppen.
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Het begon allemaal ruim vijftig jaar geleden. Ligtenberg ging mee met zijn collega,
die op zijn beurt een pup ophaalde uit een nestje. Daar aangekomen bleek dat de

moederhond een nieuw huis zocht. De 81-jarige hondenliefhebber bedacht zich geen
moment en adopteerde de viervoeter. In overleg met zijn vrouw Zwaantje, dat wel. Al
snel werd er een reu uitgezocht en van het een kwam het ander: het eerste nestje
pups was geboren. Dat er nog honderden nestjes én honderden prijzen zouden
volgen, wist hij nog niet.

Verslavend

Brutus, de ster van hondenfokker Ligtenberg © Van 't Stefanus House

,,Tja, na een tijdje krijg je de smaak te pakken’’, vertelt Ligtenberg lachend. ,,Met een
van onze eerste honden zijn we naar show gegaan, ook dat werkt verslavend. Het
eerste beeldje dat we kregen was fantastisch, dat was bij een clubwedstrijd in
Emmen. De hond werd nummer één. Nummer een! En als je dan eenmaal begint...
dan ga je veel meer shows opzoeken.’’ En zo geschiedde. De uitpuilende vitrinekast
verraadt dat niet alleen die hond prijzen in de wacht sleepte, de Schnauzers van
Ligtenberg bleken veel talent te hebben. Gemiddeld had het gezin twee nestjes in
drie jaar tijd. ,,Vroeger was het nog dat de verkoop via de gemeente ging. Die
kwamen dan aan de deur. Nu gaat dat wel anders.’’

Brutus
Nu hij de 80 gepasseerd is, heeft Ligtenberg besloten om te stoppen met fokken. De
laatste twee pups, Diesel en Dexter, gaan volgende week naar hun nieuwe baasjes.
Er blijven dan vier honden over. ,,Die houden we. Het is gewoon mooi geweest nu. Ik
ben al 81. Ons laatste nestje is een klein nestje, dat is ook wel eens anders
geweest.’’

De Hardenberger doelt op een aantal jaren geleden, toen er maar liefst zestien pups
in een nestje zaten. ,,Dat vergeten we nooit meer’’, vertelt zijn vrouw Zwaantje. ,,De
moeder had niet genoeg melk, dus de pups moesten om de drie uur de fles hebben.
We hebben allebei drie weken vrij genomen, we waren helemaal kapot.’’ Dat was het
echter wel waard: veertien pups hebben dat overleefd.

Geluk? Het is voor 99 procent opvoeding
Gerard Ligtenberg

Brutus
Gerard kan zich vooral Brutus herinneren, de prijswinnende reu uit dat nest. De grote
ster van de afgelopen vijftig jaar. ,,Hij is Nederlands en Internationaal kampioen
geworden, schitterende hond. Hij heeft voor 122 nakomelingen gezorgd’’, vertelt hij
trots. Brutus is dan ook alom bekend in Schnauzerwereld. De Hardenbergse
viervoeter en zijn nakomelingen slepen nog steeds veel prijzen in de wacht. Brutus
woont nu in Emmen en gaat door het leven als huishond. Toch houdt Ligtenberg de
hond en zijn nakomelingen goed in de gaten. ,,We volgen nog heel veel honden
weten precies welke pup waar beland is.’’

Opvoeding
De prijzenkast in Hardenberg staat dan ook ramvol met medailles, oorkondes en
bekers. ,,En er staat nog heel veel in de doos boven,’’ vult zijn vrouw aan. Hebben ze
dan zo'n geluk gehad, met prijswinnende Schnauzers? Absoluut niet, beweert de
fokker. ,,Geluk? Het is voor 99 procent opvoeding. En wij fokken volgens alle regels,
er komt heel wat papierwerk bij kijken. Je bent er echt druk mee.’’ De Hardenbergse
pups zijn in de afgelopen jaren in heel Europa beland. ,,Kopers kwamen uit Spanje,
Frankrijk, België, Zwisterland, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen... Voor kwaliteit
komen mensen echt wel naar je toe.’’

Pup Diesel. Een van de laatste pups van Gerard Ligtenberg. © Alex Mulder

Het fokken van Schnauzers is niet zomaar een hobby, er komt veel bij kijken. Als
eerste regel mag een teef niet gedekt worden door een familielid. Haar grootvader,
vader, broer, zoon of kleinzoon moeten dus een ander teefje zoeken. De minimale
leeftijd van de dekreu moet tenminste 12 maanden zijn, de teef minimaal 18
maanden. Als de teef ouder is dan acht mag ze niet meer gedekt worden. Het
maximale aantal nestjes is vijf en tussen de geboortes moet minimaal een jaar zitten.
De schnauzers moeten ook verschillende onderzoeken gehad hebben, van onder
meer het hart, de ogen en meer erfelijke ziektes. Zodra de teef gedekt is, moeten
fokkers dit binnen drie weken melden bij de Nederlandse Schnauzer Club (NSC).
Ook het resultaat van alle onderzoeken moet dan gedeeld worden met de NSC.
Als de pups er eenmaal zijn, krijgen ze allemaal een chip van de Raad van Beheer.
Deze chip wordt alleen gegeven als beide ouders aan alle eisen voldoen. Ook de
geboorte van het nest moet binnen 10 dagen doorgegeven worden aan de NSC,
daarnaast moeten de pups allemaal de inentingen krijgen. Na zeven weken mogen
de kleintjes naar hun nieuwe baasje.

