
8   december  
Het B-nest viert vandaag het 2e lustrum : wij feliciteren Senna en haar broers Bacchus, Bink, Borus, 
Brasco, Frodo, Onyx en Sam met hun 10e verjaardag! 
 
11   oktober 
Met Ziva naar de clubmatch van KC Sneek : ze kreeg een mooie Veelbelovend met een prachtig 
keurrapport!  
 
10   oktober 
Ander nieuws : er is een kleinzoon geboren! Hij is het 3e kind van onze zoon en schoondochter ; alles 
is goed!  
 
7   oktober 
Mayday is vandaag 10 jaar! Natuurlijk feliciteren we ook haar broers en zussen Angus, Django, Floris, 
Pelle, Luca, Puro en Roos met hun 2e lustrum! 
 
14   september 
Vandaag naar de NLV Jubileumclubmatch (=buitenshow) in Bennekom. Ziva deed het goed in de 
puppyklas en ze kreeg een Veelbelovend met een heel mooi keurrapport. 
 
17    augustus 
Ziva ging voor de 1e keer showen. Op de Clubshow van Kynospirit-ringtraining werd zij Beste Pup van 
11 rassen!   
 
8   juli 
Vanmorgen bleek uit de echo dat Tiffany helaas niet drachtig is ; de natuur is onvoorspelbaar. Begin 
volgend jaar proberen we het opnieuw. 
 
21-22  juni 
Yildau's pups zijn opgehaald door hun nieuwe eigenaren. Wij wensen Bukh, Hidde, Joep, Koda, Yelka 
en Zyva samen met hun baasjes heel veel geluk! 
 
5  juni 
Verdi is geslaagd als hulphond ! Lees meer over hem op Door ons gefokt. 
 
3  juni 
Tiffany is gedekt door Dutch Dynamite van Heeresteyn. We hopen rond 5 augustus op een nest 
zwarte plus chocoladebruine pups. 
 
1  juni 
Verdi doet mee in de jeugdklasse voor gecastreerde reuen op de NLV-Jubileumclumatch en krijgt de 
2 plaats toegewezen! Wij feliciteren hem en z'n bazin Mettie! 
 
19  mei 
Nieuwe groepsfoto gemaakt inclusief pup ZIVA. Geboren op 3-2-2014 kwam zij eind maart ineens op 
onze weg, nadat ze kort daarvoor door omstandigheden was afgezegd bij haar fokker. Sinds 29 maart 
woont zij bij ons en onze roedel heeft haar volledig opgenomen in de groep! 
 
 1  mei 
Yildau's pups zijn 3 dagen na de uitgerekende dag geboren! Toevalligerwijs wél precies op dezelfde 
datum dan haar 1e nest van 2 jaar geleden! Er zijn 2 zwarte teefjes, 2 zwarte reutjes en 2 bruine 
reutjes. 



13  april 
Reünie van het W2-nest : moeder Freya wandelde en speelde heerlijk met haar kroost in het bos. 
Bony kwam niet, maar Amy, Vera, Larso, Skipper, Wobbe en Wodan gingen uit hun dak en 
denderden door iedere moddersloot! 
 
1  april 
Vanmorgen bleek uit de echo dat Yildau drachtig is van Thor (Alpha & Omega Capronca)! Wij 
verwachten de pups eind april. 
 
24  maart 
En na het feestje is het vandaag voor ons een moeilijke dag : Emma verhuist. Haar moeder heeft na 
het laatste nest een allergie ontwikkeld en ook een broertje van Emma heeft nu jeuk. Daarom heb ik 
moeten besluiten om niet met haar te gaan fokken.  Gelukkig krijgt zij nu een fijne plek bij vrienden, 
die haar heel graag willen opnemen in hun gezellige gezin. 
 
23  maart 
Reünie van het V2-nest : moeder Amber verwelkomt Baldor, Basil, Levi, Tobi, Verdi en Pip. Teuntje 
komt niet, maar onze Emma is er natuurlijk wel! Na een fikse hagelbui plus onweer scheen de zon 
gelukkig weer, toen wij aan de boswandeling begonnen. De mooie gele honden hadden veel lol en 
waren na een paar uur doodmoe en zwart van de modder! 
 
14  maart 
Met Tiffany naar de oogspecialist geweest en ze is weer goedgekeurd. Dit betekent dat zij de 
komende loopsheid gedekt zal worden. 
 
2  maart 
Martinidogshow in Groningen : Emma deed haar best, maar mijn mooie meisje was blijkbaar niet het 
type van de keurmeester, die haar een Zeer Goed gaf. 
 
20  februari 
Emma's gezondheidsuitslagen zijn binnen : HD A (Norbergwaarde 40) en ED vrij. Heel fijn, want beter 
kan niet! Broer Verdi heeft dezelfde mooie uitslagen! 
   
12     februari 
Yildau is vandaag alweer 5 jaar! Natuurlijk feliciteren wij ook haar broers en zussen van het N2-nest 
met dit 1e lustrum! Andor, Diego, Diesel, Storm, Tony én Bonus, Coco, Nina, Noa en Yessy : van 
harte! 
 
28  januari 
Onze dierenarts heeft röntgenfoto's gemaakt van Emma's heupen en ellebogen. 
 
1  januari 
Wij wensen jullie een gelukkig en gezond 2014 !!! 
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