
   18 december Ook het E-nest is alweer 5 jaar! Wij feliciteren Melas, Saar, Eska, Falkor, 
Elvis, Yort en onze eigen Freya met dit 1e lustrum! 

     6 december Luna 10 jaar!!! En nog steeds een kwieke dame! Wij feliciteren ook haar broer 
Finn en zussen Amaj, Amber en Astra met dit 2e lustrum. 

     2 december Vanmorgen tussen 2u30-6u40 heeft Mayday 10 puppy's geworpen : 3 zwarte 
reuen, 5 bruine reuen en 2 bruine teefjes !!! 

   30 november 
Het D-nest viert vandaag het 1e lustrum! We wensen Beau, Floortje, Lukai, 
Saartje, Sinne, Durk en Morse een fijne 5e verjaardag en feliciteren 
natuurlijk ook hun baasjes. 

     6 november In Bleiswijk kreeg Yildau van de showkeurmeester een Zeer Goed. 

   23 oktober Yildau ging mee naar de show in Utrecht : ze kreeg de DERDE plaats 
Uitmuntend in de Tussen(of jonge honden)klasse!!! 

   10 oktober Schapen : Op onze ponyweide grazen nu 2 Shetland schapen (met stamboom).  
We noemen hen : Ellis (bruin) en Gillian (crème). 

     2 oktober Mayday is gedekt door Thor (Alpha & Omega Capronca). Rond 4 december 
hopen wij op zwarte+bruine pups. 

  september Melas heeft nóg 2 KNJV-B diploma's behaald : nogmaals gefeliciteerd! 

     5 september 

Rankin (Kim Akira of Ch.) dochter van Amber x Bowie showde op de 
NLVclubmatch in Nijmegen. Vlak voor haar 2e verjaardag zat zij nog net in de 
JongeHondenklas en ze kreeg een mooie Uitmuntend! Harm en Rankin 
gefeliciteerd! 

   28  augustus 
Melas (Esthera Selma of Ch.) een zus van onze Freya, heeft een prachtig 
KNJV-B diploma behaald. Wij feliciteren haar en haar baas Henk met dit 
geweldige resultaat!!! 

    19 augustus "Kleine" Luna (Cute Lunatic of Ch.) is vandaag 5 jaar geworden : gefeliciteerd!!! 

     5 augustus Mayday en Freya zijn weer naar de oogarts geweest en allebei weer 
goedgekeurd. 

    12 juni 

Amber's tweeling wordt opgehaald : we wensen Lizzy en Noortje en hun nieuwe 
baasjes heel veel geluk! Verder is het vandaag ook precies 17 jaar geleden, dat 
ons eerste nest geboren werd. We hopen dat we nog vele jaren mensen blij 
mogen maken met een Chairwindermere-pup!!! 

   20 mei Yildau's Optigen-uitslag is binnen : normal! Via haar 4 grootouders moest ze 
wel vrij zijn, maar ze heeft dus nu haar eigen uitslag. 

     6 mei Yildau's eigen bladzijde aan de site toegevoegd (eindelijk!). 

   25  april 

Gelukkig was onze ervaren oppas beschikbaar en konden we naar de NLV 
clubmatch in Bennekom. Yildau kreeg een Zeer Goed met een prima rapport in 
de fokkersklas. Veteraan Luna showde de sterren van de hemel : TWEEDE 
plaats Uitmuntend met een prachtig keurrapport!!! 

   24 april Een klein buikje, dus een klein nestje : Amber heeft vanavond 2 teefjes 
geworpen - de pups van dit P2-nest zijn besproken. 

    16 april Yildau's röntgenfoto's zijn beoordeeld en de uitslag is : HD A en ED vrij !!! 

     5  april Yildau kreeg op de Paasshow in Leeuwarden weer een Uitmuntend met een mooi 
keurmeestersverslag! 

   28 maart Een week later zijn de kinderen van Mayday x Jorrit uitgenodigd voor een 
reünie en 9 van de 11 zijn aanwezig! Andor, Diego, Diesel, Storm, Tony, Coco, 



Nina, Yessy en Yildau maken er een dolle boel van - pa Jorrit en ma Mayday 
doen vrolijk mee! 

   21 maart 
Reünie van Freya's 1e nest : van de 10 heren verwelkomen wij er 7. Bolke, 
Deejay, Djento, Elmo, Leslie, Major en Max hebben heerlijk gespeeld en 
gewandeld en hun baasjes hebben genoten! Pappa Dexter kwam ook even langs! 

   18 maart Yildau voor de 1e keer naar de oogspecialist : alles is prima! 

 8-10 maart Freya's pups van het O2-nest verhuizen naar hun nieuwe baasjes : Kyra, 
Lindsey, Ronja, Rosann, Owen, Siebe en Tibor wensen we veel geluk!!! 

     7 maart Martinidogshow in Groningen : Yildau  Uitmuntend in de Jeugdklasse en Luna 
1e Uitmuntend en Beste Veteraan! 

   20 februari Amber is gedekt door Tom (Kamp. Holterhook Jamiroquai's Falling). We hopen 
op gele pups rond 24 april. 

   31   januari Nestplanning 2010 op de Puppybladzijde geplaatst. 

   18  januari Aan de vroege kant heeft Freya haar gele puppy's geworpen : 4 teefjes en 3 
reutjes! Voor alle 7 staat een a.s. baas genoteerd. 

    2  januari 
Nieuwe senioren : het W-nest van Isis is vandaag 8 jaar! Wij feliciteren Aika, 
Bas, Jim, Max, Nelson, Nike, Noah, Willow en Semmie (voor herplaatsing 
heette zij Wendy) met deze mijlpaal !!! 

    1   januari Wij wensen jullie allemaal een gelukkig en gezond 2010 !!! Evert en Thea en de 
Chairwindermere roedel. 
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