
“Waarom een Duitse korthaar kiezen bij Artemis?” 

In de eerste plaats is de fokker iemand die nu 31 jaar in de 
praktijk staat en altijd het onder het Motto ‘Alleen je palmares 
bepaalt wat je kan en vooral wat je NIET kan!’ 

Sinds 1990 investeert hij (en dat mag u letterlijk nemen) in 
topkwaliteit. 

Al die tijd ging hij op de Internationale toer en leerde het ‘vak’ 
van de allerbesten. 

De duizenden kilometers zijn niet te tellen, misschien maar best, 
maar na 3 decennia beseft hij dat als je iets wil beheersen je er 
ontzettend veel voor moet doen. 

 

 “Moederlijn principe” 

Edele fok is fokken op basis van het ‘moederlijn’principe. Alleen 
dan ben je serieus bezig met de fok. 

We gaan dus uit van een moederdier dat optimaal voldoet aan de 
rastypische eigenschappen. 

Maar ook met dieren die fokwaardig zijn, d.w.z. die morfologisch en 
karakterieel geschikt zijn EN…die diverse jachtproeven met succes 
doorstaan hebben en gekeurd zijn door ‘vakmensen’. 

Bij Artemis Duitse staande korthaar wordt nauwkeurig naar de 
bloedlijnen gekeken en geprobeerd om zoveel in de Moederlijn te 
fokken. Hiervoor wordt nog kosten nog moeite gespaard, en ook geen  

Kilometers…, immers voor deze goede fokdieren moet men durven naar 
het buitenland kijken.  

Echter de meesten doen deze moeite niet ‘(wegens de kosten en de 
moeite)en de eerste beste reu is goed…, we spreken hier dus over 
broodfok, en allerminst over edele fok.  

Een dergelijke ‘klasse’ korthaar zal ook duurder zijn dan een pup 
die uit broodfok komt, maar dat is nu éénmaal zo. Maar dan heb je 
ook iets waarvan je weet dat het volgens de regels van goede  

fokpraktijk tot stand gekomen is. Ga vooral niet overhaast te werk, 
om een kwaliteitspup te vinden moet men kunnen WACHTEN. Bedenk dat 
een pup die uit broodfok komt veel meer kans op gebreken heeft die u 
later HEEL DUUR te staan kunnen komen!! 

Wenst u een pup waar geen COMPROMISSEN gesloten worden, zoek dan 
niet verder en ga in alle vertrouwen  voor een ‘Artemis’ Duitse 
Staande korthaar!  


