
   8 december Nog een lustrum, ook het B-nest is alweer 5 jaar, dus Senna, Bacchus, Frodo, 
Onyx, Borus, Sam, Bink en Brasco : Gefeliciteerd!!! 

   21 november Freya is gedekt door Tom (zie 25 aug. j.l.). We hopen op gele pups. 

  31 oktober Yildau deed mee aan de workingtest voor leden van de 
jachthondentrainingsgroep Fryslân Súd-West : leuke proeven en prachtig weer! 

  15 oktober Onze pony's Gypsy en Milan zijn verhuisd naar de boerderij van onze dochter 
en schoonzoon. 

  10 oktober Yildau mee naar de clubmatch van KC Sneek : één Veelbelovend  

   7 oktober De honden van het A-nest vieren hun 1e lustrum : Angus, Floris, Django, Pelle, 
Purre, Roos, Luca en Mayday feliciteren wij met hun 5e verjaardag!!! 

   4 oktober Vandaag op dierendag hier de reünie van het J- en K-nest : een gezellige 
middag met mooi (boswandel)weer!  

   1 oktober Helaas  blijkt uit een echo, dat Amber niet drachtig is. Hopelijk lukt het de 
volgende keer wel. 

 23 september   
Het V-nest wordt 8 jaar oftewel ze zijn nu officieel Senior ! Hartelijk 
gefeliciteerd Purdey, Myra, Megan, Vesta, Luc, Sam, Jelle en Jorrit ! Vesta 
was als fokteef al met pensioen en Jorrit gaat nu als dekreu ook met pensioen. 

 19 september De ogen van Freya en Mayday zijn weer getest : alles prima!  

 13 september 

Regionale NLV-clubmatch in Assen : Yildau liep voor de eerste keer een show 
en kreeg in de Puppyklas een Veelbelovend! Luna deed het super in de 
Veteranenklas : ze kreeg de  2e PLAATS  Uitmuntend !!!  Ben en Moory 
behaalden alle twee in de jeugdklas een Zeer Goed met een mooi rapport !  

 25 augustus Amber is gedekt door Tom (Ned.Kampioen Holterhook Jamiroquai's Falling). 
We hopen rond 27 oktober op gele pups. 

 29 juli 

Over deze Website: Na een cursus ga ik nu zelf de site bijhouden.  
Nieuwe roedelfoto inclusief pup Yildau geplaatst op de openingspagina, nieuwe 
foto's van Mayday, Freya en Amber op hun eigen pagina, hier en daar teksten 
aangepast en Nieuws bijgewerkt. 

  juli 

Over deze Website: Eind 2004 heeft Jaap Meinsma (baas van Jorrit) de lay-
out van deze site ontworpen en al mijn aangeleverde kennel-info op het 
internet gepubliceerd. Daarna bleef hij de site bijwerken tot hij enige tijd 
geleden aangaf te willen stoppen als webmaster. JAAP heel erg BEDANKT voor 
alle tijd die je de afgelopen jaren aan onze site hebt besteed !!!                   

 28 juni 

Megan (zus van Vesta en Jorrit) vierde samen met bazin Petra vakantie in 
Groot-Brittannië. Op de Ullswater Country Fair deed zij mee in de "Judges 
Choice to take home" klasse : ze kreeg de 2e plaats !  Gefeliciteerd Petra met 
je dual purpose dog!!! 

 21 juni     

NLV kampioensclubmatch in Bennekom. Amber was uit vacht maar kreeg wel 
een Uitmuntend. Plus haar ogentest was okay! Dochter Moory en zoon Ben 
waren er ook. Moory kreeg een Uitmuntend en Ben was ZeerGoed ; Kora en 
Reina gefeliciteerd met jullie kanjers! 

 21 april Uitslag Freya's Optigentest = Normal/Clear.  
 13 april Paasshow Leeuwarden : Amber weer Uitmuntend 

 8 april 
Inmiddels zijn Jorrit en Mayday's puppy's van het N2-nest verhuisd naar hun 
nieuwe baasjes. Bonus, Coco, Nina, Noa, Yessy, Andor, Diego, Diesel, Storm en 
Tony : Veel geluk !!!!  YILDAU blijft bij ons.  



 23 maart 
We kregen het droevige bericht, dat Xyna (een 6-jarige dochter van Isis) na 
een nare botsing met een andere hond plus een daaropvolgende zware operatie 
toch nog is overleden. Wij wensen haar baasjes heel veel sterkte toe…….. 

 28 februari Amber behaalt de TWEEDE plaats Uitmuntend in de Open klas op de show in 
Groningen!!! 

 26 februari Jorrit's ogen getest en weer helemaal o.k.  

 16 februari 
Freya's pups  van het M2-nest gaan verhuizen : wij wensen Max, Melvin, 
Morris, Deejay, Djento, Leslie, Jelle, Elmo en Bolke heel veel geluk met en bij 
hun nieuwe baasjes.  

 12 februari N2-nest geboren : zonder problemen heeft Mayday 11 prachtige zwarte pups 
geworpen !!! Jorrit is de trotse vader van 5 zonen en 6 dochters !! 

 5 januari Onze Mayday is drachtig van onze Jorrit !!! De wachtlijst voor dit a.s. zwarte 
nest is al erg lang.  
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