Parelfeh en Geert Paasman

De parelfeh is een middenras en is ondergebracht bij de zevenrassenclub. Voor de prijsverdeling over
de zeven groepen is het ondergebracht isn groep 3, verzilvering en pareling, samen de Groot en Klein
zilver en de Kleurdwerg met verzilvering. Het is het enige ras met wat we een pareling noemen.

De Parelfeh heeft enkele vaste aanhangers maar kan best wat aanvulling gebruiken. Voor fokkers die
van een uitdaging houden is dit een geweldig ras. Je moet niet alleen de juiste kleur fokken, maar
ook nog een fijne regelmatige pareling. Geert Paasman , een 64 jarige timmerman in ruste is een
echte aanhanger van dit ras. Als vrijgezel heeft Geert alle tijd om z’n lijfras op een heel goed peil te
houden en te verbeteren. Hij woont in een niet te grote woning in Havelte en heeft 21 hokken in z’n
fraaie stal.

Heb je al lang Parelfeh’s en daarnaast nog andere hobby’s?
Biljarten is ook een hobby van mij. De Parelfeh’s heb ik vanaf 1974, maar ik ben beginnen met een
paar konijngrijze Kleurdwergen, maar dat was niets voor mij. Daarna heb ik even Klein Chinchilla’s
gehad en toen nog Witte Nieuw Zeelanders, samen met mijn vader. Ik showde er mee en mijn vader
had er alleen maar aardigheid in. Toen kwamen in 1974 de eerste Parelfeh’s van fokker nIco van
Klooster uit Espel in de Noord Oost Polder. Dat was een drachtige voedster die 5 jongen kreeg.
Daarmee is het begonnen. Later heb ik nog een voedster gehaald bij Overveen in Zutphen.

Was is er zo aantrekkelijk aan dit ras?
Dat is toch wel de fraaie sprankelende pareling op de blauwgrijze kleur. Dat is veel mooier dan een
eenkleurig konijn. Het is een heel levendig rass, ze liggen niet voor pampus als je de stal binnen komt,
maar laten zich steeds goed zien. Dat alles spreekt mij zeer aan, ook na al die jaren.

De geschiedenis ken je zeker wel?
Jazeker, zegt Geert. Het was de Düsseldorfse fokker Hoffmans, die ook al de Luchs creëerde, die dit
ras maakte. Hij wilde een ras dat moest gaan lijken op de Siberische eekhoorn, omdat het bont van
dit dier veel gevraagd was. Hij noemde zijn ras Düsseldorfer Perlfeh. Maar ook in Augsburg was er
een fokker, die Deininger heette, en Havana’s en wildkleurige dieren kruiste en ongeveer hetzelfde
resultaat had. Die twee rassen zijn in de loop der jaren in elkaar gevloeid en hebben het ras gevormd,
zoals wij het nu kennen. In ons land willen we de kleur iets lichter en meestal is de pareling wat
fijner.

Omdat het van oorsprong een duits ras is lijkt mij het aanschaffen van goed materiaal niet zo
moeilijk, of heb ik dat mis?
Dat heb je mis, zegt Geert, want type en bouw kun je dan verbeteren maar de fraaie dekkleur, zoals
wij die willen, ben je dan kwijt. Er is een duidelijk verschil in de standaarden, helaas!

Waar let je op als je bijvoorbeeld een nieuwe voedster aanschaft?
Uiteraard type en bouw, de oorlengte en oordracht en de benen, die moeten stevig zijn en uiteraard
de kleur.

Met hoeveel konijnen ga je het fokseizoen in?
Met drei voedsters en twee rammen. Omdat ik maar 21 hokken heb moet ik heel ‘scherp’ zijn welke
oude dieren ik aanhoud.

Begin je al vroeg en is het een vruchtbaar ras?
Het is een vruchtbaar ras en heeft meestal 5 of 6 jongen. Ik wil graag een nestje vroege jongen,
omdat een ram wat meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. Maar vroeg fokken lukt niet altijd.
Het liefst heb ik in maart al een nest en dan in mei of juni. Met die dieren heb ik op de Noordshow en
de Bondshow het meeste succes.

Heb je veel contact met andere fokkers?
Ja hoor, via de zevenrassenclub en verder met individuele fokkers.

Beschrijf mij eens het juiste type en bouw?
Het is een geblokt type met weinig hals. Ze zijn breed in voor- en achterhand en de benen zijn kort.
Het is een ras dat middelhoog gesteld is. Ze hebben een krachtig ontwikkelde kop met een brede
snuit. De oren zijn 10-12 cm , met 11 cm als ideaal. Oude (overjarige) voedsters mogen een
wamaanzet of halskraag hebben.

Hoe moet de pels zijn?
De pels van de Parelfeh is iets korten dat normaal en heel dicht met veel onderhaar. De pels moet
gesloten en glanzend zijn, anders komt de sprankelende pareling niet tot z’n recht.

Wat is bij Parelfeh de moeilijkste positie op de puntenschaal?
Dat is alles bij elkaar toch de dekkleur die niet te blauw mag zijn. Daarbij moet de pareling fijn en
gelijkmatig zijn. Is de pareling wat grof dan zie je dat ook in de gelijkmatigheid.

Waardoor ontstaat die pareling?
Die ontstaat door het verschil in kleurzones in het bovenste deel van het dekhaar en wordt versterkt
door de blauwgepunte dekharen. Die kleurzones wisselen per dekhaar en bestaan uit de kleuren
lichtgrijs, bruingrijs en blauw. De triangel is overigens bruinachtig.

Gelijkmatigheid is zeer belangrijk vertelde je net, betekent dat ook dat je dit ras maar korte tijd kan
showen?
Dat is heel verschillend, het ligt aan de temperatuur, of je een koud of een warm najaar hebt. Ik heb
dieren gehad die ik van oktober t/m de kampioensshow kon showen, een ander jaar zijn ze met drie
maanden weg. Eigenlijk verschilt de Parelfeh op dit punt niet van een ander normaalhaar ras.
Uiteraard moet je ze voorzichtig behandelen.

De tussenkleur is niet scherp begrensd, in tegenstelling tot de andere rassen in de wildkleur. Hoe ziet
dat eruit?
Door de wisselende kleurzones is de tussenkleur, die bruinachtig is, niet scherp begrensd.

Strepen en vlammen op de voorbenen bestaan nog steeds, zijn die weg te fokken?
Nee, zegt Geert resoluut. Als je de juiste dekkleur wilt, houd je altijd wat nuancering op de
voorbenen. Bij de wat blauwe dieren is het weg te fokken, maar die dekkleur willen we niet. We
zullen kleine streepjes en vlekjes moeten tolereren, dat moeten de keurmeesters weten.

Hoe stel je de fokstellen samen?
Ik doe aan lijnenteelt, vader-dochter en moeder-zoon. Dat hou ik al jaren vol en soms ruil ik dan met
een andere fokker. Zachtjes aan is het één grote familie in Nederland.

Wanneer selecteer je en waar let je op?
De eerste selectie is met ongeveer 3 maanden op type en bouw. De kleur is dan nog moeilijk, want
daarvoor moeten ze geheel doorgehaard zijn. Sommige fokkers zeggen dat ze op heel jonge leeftijd

de kleur kunnen bepalen. Ik vind van niet, ook al zie ik wel verschillen. Je moet ze toch wat uit laten
groeien. Wel let ik erop dat ze en volle pels krijgen.

Wat doe je met overtollige dieren?
Ik heb een collega fokker die ze voor mij slacht. Ik doe ze in kleine porties in de vriezer en geniet er
geregeld van. Wat is er heerlijker en gezonder dan vlees, waarvan je zelf weet wat voor voer ze
gehad hebben. Het is toch schandalig wat een levend konijn voor de fokker opbrengt, als je dan ziet
wat een boutje in de winkel kost, schrik je.

Iemand wil met Parelfeh’s beginnen, wat is jou advies?
Goed het ras bestuderen, te beginnen met de theorie, dan bij een goede betrouwbare fokker dieren
halen. Doe dat bij de fokker thuis, dan kun je zien hoe de stam er uit ziet en zorg voor de goede maat
hokken.

Waar show je?
Op de vereniging in Havelte en Diever, de Poort van Drenthe Show in Meppel, de Noordshow, de
Bondsshow en in Kampen. Uiteraard de kampioensshow in Diever in februari natuurlijk.

Showen, of fokken?
Beide, je fokt om te showen en je fokt om het ras in stand te houden en te promoten op de show.

Waar moeten keurmeesters meer op letten en waar minder op bij dit ras en is de huidige standaard
van deze tijd?
De keurmeesters moeten meer op één lijn zitten bij het keuren. Nu neem de één een wat blauwer
(donkerder) dier en de ander juist niet. De één tilt zwaar aan wat vlammetjes op de benen en de
ander niet. Type en bouw moet ‘sowieso’ zwaar wegen. De standaard is best wel van deze tijd
volgens onze uitgangspunten. Veranderingen kunnen desgewenst door de speciaalclub in gang gezet
worden.

Heb je voergeheimen?
Nee hoor, ik voer de korrel van Hendriksen en van de Fuite uit Genemuiden. Daar bovenop krijgen ze
wat gemengd voer van boerenbond, merk Subli en komt uit Lochem. Daarnaast hooi, stro en water.

Ben ik wat vergeten of wil jij nog wat kwijt?
Er moeten meer fokkers bezig zijn om de jeugdigen die interesse tonen, te stimuleren. Zelf doe ik dat
met Wouter Klok uit Genemuiden die nu een paar jaar met Parelfeh’s bezig is. Ik hoop van harte dat
hij een echte Parelfehfokker wordt.

Slot!
Geert is een fokker die heel enthousiast is over en voor zijn ras. Hij heeft in zijn fokkersloopbaan
twee maal het predikaat U behaald met een Parelfeh en dat is niet niks omdat met dit ras te
presteren.

