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Amber's pups verhuizen : wij wensen Bikkel, Bommel, Diego, Duke, Belle en 
Mara en hun nieuwe baasjes heel veel geluk!!!  Cato vertrekt na de 
jaarwisseling en onze BERBER blijft hier! 

   23 december Mayday blijkt na een echo helaas  niet drachtig. 

   20 december Nieuwe foto's in het puppyfotoalbum met o.a. prachtige portretjes gemaakt 
door Harm Moes. 

   24 november  
ANDER nieuws : ons 2e kleinkind is geboren! Onze dochter en schoonzoon 
hebben vanmorgen een prachtige dochter gekregen!!! 

     7 november Tot mijn grote verbazing heeft Amber niet 2 (volgens de echo), maar 8 
prachtige pups geworpen !!!  

   27 oktober Mayday's ogen zijn weer een jaar goedgekeurd : volgend jaar hopen we voor de 
laatste keer een nest met haar te fokken. 

   26 oktober 
Vesta's 1e nest wordt alweer 8 jaar! Wij feliciteren de nieuwe senioren Dirk, 
Stiefel, Zulu, Puck en Vaygan. Helaas is Pleun in nov. 2010 overleden aan 
kanker. 

    16 oktober 
Onze Isis is vandaag 13 jaar geworden! Dit hebben we gevierd met een extra 
fijne wandeling op deze zonnige dag! Plus natuurlijk een heerlijk bot, ook voor 
haar roedelgenoten! 

    12 oktober Yellow Alyson of Ch., Luna's 1e solopup, wordt vandaag 8 jaar en kan nu net als 
haar moeder showen in de veteranenklas! Sonya en baasjes : Gefeliciteerd!  

     8 oktober 

Royal Eva of Ch. is ingeslapen; zij was 1 van de 11 pups uit Emma's 2e nest. 
Lieve Eva was moeder van 3 nesten  (www.icefiresadventure.nl) en heeft bij 
onze vrienden bijna 14 jaar een heerlijk leven gehad. Henny en Jaap, veel 
sterkte. 

     5 oktober 
Onyx Otto of Ch. is overleden. Otto was de langstlevende van Laura's 3e nest. 
Net als zijn moeder is hij in goede gezondheid ruim 15 jaar geworden. Wij 
wensen zijn baasjes veel sterkte met dit verlies. 

   23 september Vesta viert haar 2e lustrum! Ook feliciteren wij haar zusjes Megan, Myra, 
Purdey en haar broers Jelle, Jorrit, Sam en Luc met hun 10e verjaardag !!! 

   17 september Nóg een KNJV-C voor Yildau ! (Jammer van die laatste proef, anders was de B 
binnen geweest!) 

   10 september Yildau heeft voor de eerste keer een KNJV-C jachtdiploma behaald !!! 

     5 september Amber is gedekt door Dexter (Penara American Rebel). Hopelijk gaat deze 
keer alles goed en worden er rond 7 november gele pups geboren. 

   27 augustus 

Luna en Amber gaan mee naar de grote NLV-clubshow in Bennekom. Luna wordt 
2e in de Veteranenklas van 12 bejaarde dames! In de Open klas krijgt Amber 
een mooie Utmuntend en haar dochter Rankin een Zeer Goed met een heel 
mooi rapport.  

   16 juli Het F-nest wordt vandaag 5 jaar !!!  Max, Sam, Tjibbe, Floortje en onze 
Amber : gefeliciteerd met dit 1e lustrum! 

    5 juli 
Yildau blijkt na een echo NIET drachtig te zijn. Heel jammer, vooral voor de 
mensen op de wachtlijst, maar wij kunnen de natuur niet regelen. De volgende 
loopsheid proberen we het opnieuw. 

 2-3 juli 
Freya's pups zijn 7 weken en mogen verhuizen : reutjes Balou, Joep en Prins, 
plus teefjes Bella, Fauve, Katie, Lilo, Mara en Willem(!) zijn door hun nieuwe 
baasjes opgehaald. Wij wensen hen veel geluk!!! Duke vertrekt 2 weken later.  

http://www.icefiresadventure.nl)


   29 juni  We kregen het droevige bericht, dat Roemah kort na haar 15e verjaardag is 
ingeslapen. Wij wensen haar baasjes veel sterkte toe. 

    21  juni 
Vandaag is het 15 jaar geleden, dat kennel-stammoeder Laura haar 3e nest 
wierp. Van de 8 reuen en 1 teef leven er nog 2 : wij feliciteren Otto en Roemah 
met hun 3e lustrum!!! 

     5 juni 
LUNA showt prachtig en verdient de 1e PLAATS Uitmuntend in de 
Veteranenklasse op de regionale NLV-clubmatch in Emmen!  Freya's dochter 
Rosann kreeg een mooie Zeer Goed! 

    31 mei 
Yildau is gedekt door Louis (Ned. Kamp. Cover my Eyes Walkin' on the Moon) ; 
dus hopelijk zwarte pups rond 2 augustus. 

    14 mei Vanmorgen heeft Freya 10 gele pups geworpen!!! Een prachtig nest van 4 reuen 
en 6 teefjes - ze zijn allemaal besproken. 

    14 april Freya is wél drachtig en we verwachten dit gele nest rond 13 mei. 

     8 april Bij Amber is een echo gedaan : helaas niet drachtig. Jammer maar de natuur is 
onvoorspelbaar. We gaan het een volgende loopsheid opnieuw proberen. 

     3  april 

Reünie van het O2- en P2-nest. Van Freya's kinderen waren 6 van de 7 
aanwezig en van Amber's tweeling de helft. Rosann, Lindsey, Kyra, Owen, 
Siebe, Tibor en Lizzy hebben heerlijk gespeeld en gewandeld en ook hun 
baasjes hebben genoten! 

   31  maart Schapen :  Jeske heeft een prachtig ram-lammetje geworpen!!! We noemen 
hem Shetland Castle Aidan. 

8-13 maart Amber en Freya zijn gedekt ; wij hopen op pups in week 19. 

    12 maart 
En dit is een zéér bejaarde labrador : TESSA (Miss Prunella of Ch.), dochter 
van Cilla uit haar 1e nest (12-3-1995) is vandaag 16 jaar geworden!!! Tessa en 
Fam. Hempen : GEFELICITEERD !!! 

   26 februari 
Nieuwe senioren: het X-nest van Isis wordt vandaag 8 jaar!!! Wij feliciteren 
Balou, Noodle, Speldje, Sarah, Jochem,Tesco,Trevor en Thor met deze 
mijlpaal. 

     8 februari De ogen van Amber en Yildau zijn weer getest en gelukkig is alles prima. 

   30 januari Schapen : Ons 3e Shetland schaap is gearriveerd. Ze heet Jeske en ze is 
drachtig! 

   23 januari 
Mayday's pups van het Q2-nest zijn de wijde wereld in gegaan : wij wensen 
Meis, Sandra, Arie, Bikkel, Bink, Boyka, Guus, Melle, Quinto en Tycho heel veel 
geluk in hun nieuwe home. 

     1 januari Wij wensen iedereen die dit leest een gelukkig en gezond 2011 !!!  
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