
 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2011 

29 december 2010: 

Pupjes 

Vandaag zijn we met Door naar de dierenarts geweest voor het maken van een echo. Gezien haar ochtend 

misselijkheid, tijdelijk verminderde eetlust en toegenomen aanhankelijkheid gingen we er al vanuit dat ze drachtig is. 

Maar om schijndracht uit te sluiten en een grof idee te krijgen van het aantal pups is een echo natuurlijk bijzonder 

geschikt. Voordat ze aan de beurt was, is ze gewogen en wat bleek: ruim 2 kilo aangekomen. Nadat wat vacht (niet 

te veel met dit weer) was weggeschoren, kon de dierenarts beginnen. Vrijwel direct was duidelijk dat Door inderdaad 

drachtig is. De dierenarts telde 9 embryo’s. Een mooiere afsluiting van 2010 was voor ons niet denkbaar. Nu duimen 

voor een voorspoedige tweede helft van de dracht en vlotte bevalling. 

30 november 2010: 

Eerste afspraakje 

Als de sneeuw twee kontjes hoog is … niet twee kontjes hoog maar het was wel koud toen Rex en Door besloten 

voor nageslacht te willen zorgen. We hopen dat hun toewijding ervoor zorgt dat begin februari 2011 Grote Zwitser 

pupjes geboren worden. Beide toekomstige ouders zijn HD-, ED- en OCD-vrij en hun ogen worden jaarlijks 

gecontroleerd. Zowel Rex als Door zijn met goed gevolg (zeer goed en uitmuntend) op tentoonstellingen uitgebracht 

en zijn aangekeurd bij de NVAEGZS. Deze, door de Raad van Beheer erkende rasvereniging, heeft instemming 

verleend met de dekking. 

                                                   

  



 

27 november 2010: 

Winner 

Dit weekend was het weer de jaarlijkse Winner. Deze 

hondententoonstelling wordt beschouwd als DE 

Nederlandse show. De beste jeugdreu  / jeugdteef 

krijgen de titel Jeugdwinner / Jeugdwinster en 

kwalificeren zich bovendien voor Crufts. Lot en 

Yanni’s zoon Andries en dochter Antje waren van de 

partij en ingeschreven in de Jeugdklasse. Voor 

Andries was het zijn allereerste CAC(IB)-show. Wij 

zijn er dan ook extra trots op dat hij Jeugdwinner is 

geworden. Niet minder blij zijn we met het feit dat 

Antje, in navolging van haar moeder, Jeugdwinster 

werd. Bovendien behaalde ze haar laatste punt voor 

de titel Nederlands Jeugdkampioene.  

 

 

 

De Jeugdwinner en – winster ‘10 en hun ‘handlers’. 

 

4 oktober 2010: 

Trekhondenwedstrijd 

Afgelopen weekend zijn we samen met onze Grote Zwitsers in Bigenthal (Zwitserland) geweest voor het 

Zughundenwettbewerb. Dit is een jaarlijks wedstrijd tussen internationale trekhondenfanaten. De enkel- en 

dubbelspannen moeten voor de middag een wandeling in de heuvels afleggen waarbij ze regelmatig aan 

uiteenlopende testen onderworpen worden. En in de middag is er een parcours uitgezet waarbij de 

honden en kar binnen een smal aangegeven pad met veel bochten en hindernissen moeten blijven. Wij en 

de honden hebben genoten van het leuke gezelschap, de prachtige omgeving en het mooie zomerse 

weer. 

 



 

24 september 2010: 

Jaarlijks oogonderzoek 

Lot heeft vandaag het jaarlijkse oogonderzoek gehad. Net als de vorige keren alles vrij.  

18 september 2010: 

Kalverliefde 

Begin deze maand heeft Door haar jaarlijkse oogonderzoek gehad en wederom alles vrij .                                   

Omdat inmiddels ook de fokadviescommissie ‘groen licht’ heeft gegeven voor onze voorkeurscombinatie 

Door x Rex hebben wij de toekomstige lover vandaag bezocht. Ze konden het prima samen vinden en wij 

hopen natuurlijk dat dat over een 1 à 2 maanden ook het geval is. 

             

Foto: Maud Velder 

 



 

9 september 2010: 

Alle A-tjes gefeliciteerd met jullie 1
e
 verjaardag! 

Vandaag zijn Ambros, August, Abel, Antje, Arne, Abbe, Aagje, Andries, Aafke, Auke en Arthur 1 jaar geworden. 

Graag willen we alle nieuwe baasjes  nogmaals bedanken voor hun komst naar de puppyreünie. Wij vonden het 

heel bijzonder dat iedereen, helaas maar begrijpelijk met uitzondering van Ambros,  aanwezig was. We hopen dat 

alle twee- en vierbeners een leuke, leerzame en ontspannen dag gehad hebben. Wij hebben er in ieder geval van 

genoten!  

Yvonne, Ines en Maud bedankt voor jullie waardevolle bijdrage aan deze dag. 

 

              Foto: Maud Velder  



 

27 juni 2010: 

WorldDogShow 

Afgelopen weekend is heel bijzonder geweest voor onze Entlebuchers. Op de Deense Clubmatch, die vooraf ging 

aan de   World Dog Show, werden zowel Lot als Antje 1 Uitmuntend in hun eigen klasse. Lot werd als beste teef 

tevens Deens Kampioene. Dit bleek echter nog maar het voorproefje voor de World Dog Show van vandaag want : 

Antje werd, net negen maanden oud en derhalve de 

jongste in de jeugdklasse 

Wereld Jeugdkampioene           

Junior Weltsiegerin                   

World Junior Winner 

junior verdensvinder       

Vainqueur du Monde Jeune 

Vencedora mundial joven 

 

Een unieke gebeurtenis voor een moeder-dochter 

combinatie. We zijn bijzonder trots op onze meiskes        

(en natuurlijk op de handler ). 

Lot werd, net 9 maanden na een dracht en 8 maanden 

na het zogen van 11 pups: 

Wereldkampioene          

Weltsiegerin                                   

World Winner                 

verdensvinder                       

Vainqueur du Monde           

Vencedora mundial 

 

 

 



  

 

08 mei 2010: 

Stedentrip 

Antje is (en wij zijn) weer terug van een weekje Engeland. Natuurlijk mocht Londen niet ontbreken op de rondreis. 

Onze kleine meid ging vol vertrouwen mee in de bus, de metro en liep op haar gemak tussen de mensenmassa.

 

 



 

 

18 april 2010: 

Aankeuring 

Vandaag is Doortje aangekeurd door de Nederlandse rasvereniging voor Appenzeller en Grote Zwitserse 

Sennenhonden. Raskeurmeester dhr. Van Kessel beoordeelde haar uiterlijk met een zeer goed en de twee 

gedragskeurmeesters vonden Door een vriendelijke, zekere en stabiele teef en gaven haar dan ook een A voor 

gedrag. 

 

 

                      Foto: Maud Velders 

 

 

 

 



 

Wij wensen alle twee- en viervoeters een gezond en gelukkig 2010! 

Voor ons wordt 2010 misschien weer een ‘puppenjaar’ ; dit keer Grote Zwitser puppen. Eerder bleek al dat Door 

vrij was van oogziektes en op de valreep van 2009 kregen we de uitslagen van haar röntgenonderzoeken. Ze heeft 

HD-A (norbergwaarde 40) en is ED- en OCD-vrij. Komend voorjaar legt ze de gedragstest van de rasvereniging af. 

Wanneer ze goedgekeurd wordt en toe is aan het moederschap willen we haar laten dekken. 

     

29 december 2009: 

Wintersport 

Voor sneeuw hoefden we niet naar Oostenrijk maar voor de bergen wel. Afgelopen week zijn we, samen met Antje, 

op wintersport geweest. Bijzonder leuke bijkomstigheid: we hebben Yanni en Dennis (Ambros) weer gezien. Van 

Antje had de reis korter mogen zijn maar eenmaal daar heeft ze zich enorm vermaakt: lekker mee naar de skipiste 

en het restaurant. 

   



  



 


