
 

28 oktober 2009: 

Spelen, oefenen op elkaar en mama die bijstuurt. Dat is de afgelopen week in een notendop. Het spelen stimuleren 

we door ander speelgoed te introduceren. Deze week een balanceerbord en bruggetje. In de eerste hebben we na 

een paar dagen knikkers gedaan zodat het lekker lawaaierig is. Het oefenen op elkaar lokken we extra uit door 

bijvoorbeeld maar een paar mergpijpen te geven in plaats van elf. En omdat mama niet elf kids tegelijk kan bijsturen,  

zetten we regelmatig een paar met haar apart. Zodra de pups snappen dat ze niet meer bij haar mogen drinken, 

wordt er volop gespeeld en opgevoed. 

 

25 oktober 2009: 

Dit weekend is papa Yanni helemaal uit Wenen naar ons gekomen om zijn kroost te bewonderen. Dit moment 

wilden we graag goed vastgelegd hebben en MAUD VELDERS heeft dat voor ons willen doen.  

 



 

 

21 oktober 2009: 

En de wereld is weer groter geworden voor ons elftal. Ze hebben kennis gemaakt met autorijden, de dierenarts (en 

een prikje), waren niet onder de indruk van een menigte gillende schoolkinderen en ook een paard is best boeiend. 

Binnen wordt er veel gespeeld met de lange, knisperende tunnel en buiten is de ballenbak in trek. Op een CD met  

geluiden, uiteenlopend van vuurwerk, onweer, huilende baby’s tot de deurbel en de fluitketel, word geboeid maar 

rustig gereageerd. Overigens waren de live bladblazer en tractor ook geen reden voor paniek. 

 

  



14 oktober 2009: 

Alweer een week ouder, veel zwaarder en een behoorlijk aantal indrukken rijker. Moedermelk is uit de tijd; nu 

groeien ze op vers vlees en geitenmelk. Dat smaakt zo lekker dat wij goed in de gaten moeten houden dat sommige 

pups niet gezellig mee-eten bij hun broers / zussen. Dankzij het mooie, droge weer hebben de pups al de nodige 

uurtjes buiten doorgebracht. Vandaag hebben we de ‘puppy-speeltuin’ geopend; vooral de korte tunnel is favoriet. 

  

Hoe snel kan het gaan? 

09.09.2009:                   18.09.2009:                     07.10.2009: 

 

7 oktober 2009: 

Ook deze week zijn de pups flink gegroeid. Nu niet meer alleen op moedermelk want inmiddels zijn we begonnen 

met het geven van kvv (vleesschijven). In het begin ging het eten hiervan wat onwennig maar al gauw hadden alle 

11 door dat je ze niet naar binnen moet zuigen maar erop moet kauwen. Vandaag zijn ze voor de eerste keer buiten 

geweest. Sommigen vonden dat best spannend maar allemaal hebben ze dapper rond gelopen. Ook zijn ze deze 

week weer ontwormd. 

 



30 september 2009: 

Afgelopen week zijn de pups weer goed gegroeid; hoofdzakelijk op moedermelk met af en toe een flesje. De 

loopoefeningen hebben vruchten afgeworpen want er wordt nauwelijks meer geschuifeld. Ook het zitten, lukt prima. 

Na het drinken valt het elftal niet meer direct in slaap maar onderzoekt (met hun tandjes!) elkaar, ons en het 

speelgoed. Hun leefruimte hebben we dan ook vergroot. Verder hebben ze onze andere honden ontmoet. 

 

23 september 2009: 

Alle 11 pupjes maken het heel goed. Lot levert een topprestatie door ze allemaal zelf voldoende te voeden om goed 

aan te komen. Allen hebben hun geboortegewicht verdubbeld en de helft zelfs al twee keer (zie verderop). 

Afgelopen week zijn hun oogjes open gegaan en ze zijn nu volop bezig met loopoefeningen en een incidentele 

zitpoging. Inmiddels zijn ze ook al een keer ontwormd. 

 

16 september 2009: 

Hun eerste levensweek hebben de pupjes etend en slapend doorgebracht. Mama Lot heeft voldoende melk om alle 

11 tevreden te houden en te laten groeien. Ook de overige verzorging neemt ze, als een natuurtalent, helemaal voor 

haar rekening. Nadat Lot ze heeft gepoetst en gevoed, kunnen wij heerlijk met ze knuffelen. De roze, echte 

puppyneusjes en -voetzooltjes beginnen al zwart te worden. 

   

  



9 september 2009: 

Lot’s pupjes zijn geboren! Lot verraste ons enorm door 7 reutjes en 4 teefjes te werpen. Ondanks het feit dat elf 

pupjes bijna het dubbele aantal is van een gemiddeld Entlebucher nest zijn allen levend en met een mooi geboorte-

gewicht ter wereld gekomen. Wij zijn de koning te rijk en hopen dat we ze allemaal groot kunnen brengen.  

  



 

OP 11 en 12.07.2009 IS LOTJE GEDEKT EN OP 09.09.2009 IS ONS A-NESTJE GEBOREN.  

Vader:         Moeder: 

Yeti von den Gänsewiesen (Yanni)      Charlotte vom Saarnberg (Lot)  

         

Geboren op 19.07.2005 in Oostenrijk     Geboren op 12 juni 2007 in Duitsland 

HD-B, PRA-B, Cataract-vrij en EU-vrij     HD-B, PRA-A en Cataract-vrij 

Aangekeurd in Oostenrijk door de VSSÖ     Aangekeurd in Duitsland door de SSV 

Oostenrijks, Slowaaks, Tsjechisch en Internationaal Kampioen  Jeugdwinster 2008 en Luxemburgs 

Oostenrijks Winner 2007 en 2008, winnaar VSSÖ kampioens-  jeugdkampioene 

clubmatch 2007 en 2008 (BIS), Oostenrijk-Hongarije kampioen 2009 

        



 

Hun ELF nakomelingen zijn:

Ambros ♂ 

bij geboorte:   420 gram 

week 1:    710 gram 

week 2:  1085 gram 

week 3:  1540 gram 

week 4:  2185 gram 

week 5:  3110 gram 

week 6:  4145 gram 

week 7:  5370 gram 

  

Abel ♂ 

bij geboorte:   445 gram 

week 1:    760 gram 

week 2:  1140 gram 

week 3:  1660 gram 

week 4:  2345 gram 

week 5:  3370 gram 

week 6:  4330 gram 

week 7:  5870 gram 

 

Arne ♂ 

bij geboorte:   355 gram 

week 1:    655 gram 

week 2:  1090 gram 

week 3:  1540 gram 

week 4:  2250 gram 

week 5:  3260 gram 

week 6:  4220 gram 

week 7:  5610 gram 

 

August ♂ 

bij geboorte:   390 gram 

week 1:     690 gram 

week 2:  1080 gram 

week 3:  1520 gram 

week 4:  2130 gram 

week 5:  2930 gram 

week 6:  3655 gram 

week 7:  4945 gram 

 

Aafke ♀ 

bij geboorte:   360 gram 

week 1:     680 gram 

week 2:  1095 gram 

week 3:  1530 gram 

week 4:  2110 gram 

week 5:  2850 gram 

week 6:  3550 gram 

week 7:  4870 gram 

 

Abbe ♂ 

bij geboorte:   350 gram 

week 1:    640 gram 

week 2:  1060 gram 

week 3:  1580 gram 

week 4:  2120 gram 

week 5:  3030 gram 



week 6:  3860 gram 

week 7:  5105 gram 

  

Aagje ♀ 

bij geboorte:   245 gram 

week 1:    540 gram 

week 2:    935 gram 

week 3:  1470 gram 

week 4:  1985 gram 

week 5:  2695 gram 

week 6:  3315 gram 

week 7:  4390 gram 

 

Antje ♀ 

bij geboorte:   345 gram 

week 1:    700 gram 

week 2:  1140 gram 

week 3:  1640 gram 

week 4:  2175 gram 

week 5:  2825 gram 

week 6:  3555 gram 

week 7:  4675 gram 

 

Arthur ♂ 

bij geboorte:   375 gram 

week 1:    660 gram 

week 2:  1020 gram 

week 3:  1570 gram 

week 4:  2130 gram 

week 5:  2900 gram 

week 6:  3960 gram 

week 7:  5310 gram 

 

Andries ♂ 

bij geboorte:   415 gram 

week 1:    760 gram 

week 2:  1205 gram 

week 3:  1630 gram 

week 4:  2300 gram 

week 5:  3260 gram 

week 6:  4220 gram 

week 7:  5640 gram 

 

Auke♀ 

bij geboorte:   370 gram 

week 1:    715 gram 

week 2:  1170 gram 

week 3:  1680 gram 

week 4:  2235 gram 

week 5:  2930 gram 

week 6:  3575 gram 

week 7:  4780 gram 

  


