
 

30 december 2011: 

Goed uiteinde 

Vandaag heeft de dierenarts vastgesteld dat Antje drachtig is! Op de echo waren drie vruchtjes te zien. Wij 

verheugen ons samen met de eigenaren van Abbe van de Klompenhof op de komst van de D-tjes uit ‟t Warme Nest. 

Wat een mooie manier om 2011 af te sluiten. Wij wensen jullie ook een goed uiteinde en gezond en gelukkig 2012.  

10 december 2011: 

Nederlands Kampioene 

Vandaag was de internationale hondententoonstelling in Wychen. Dat klinkt als de zoveelste tentoonstelling maar dit 

keer met een extraatje. In Nederland kan een hond, mits uiteraard reeds voldoende showpunten zijn behaald, vanaf 

27 maanden Nederlands Kampioen worden. En laten de A‟tjes vandaag 27 maanden en 1 dag zijn… Antje en vaste 

showpartner Andries werden door rasspecialist J. Hiddes beoordeeld. Beiden kregen een Uitmuntend waarbij Antje 

beste teef en dus Nederlands Kampioene werd. Andries behaalde de 3e plaats en „moet‟ dus nog even verder 

showen. We zijn trots op beiden en vinden het heel bijzonder dat Antje zo rap Nederlands Kampioene is geworden. 

           

4 december 2011: 

Jeugdwinner 2007 x Jeugdwinster 2010 

Antje heeft vandaag kennis gemaakt met Abbe van de Klompenhof en wilde graag zijn vriendinnetje zijn. Wij waren 

het daar helemaal mee eens want Abbe is niet alleen mooi maar ook een gezonde en vriendelijke reu. We hopen 

dan ook dat begin februari 2012 Abbe voor het eerst vader en Antje voor het eerst moeder wordt. 

 



 

26 november 2011: 

Winner 

Vandaag is Andries uit ‟t Warme Nest 2U geworden in de open klasse op de Winner in Amsterdam. Gefeliciteerd! 

6 november 2011: 

Luxemburg 

Vandaag zijn we met Andries en baasje naar de 

internationale tentoonstelling in Luxemburg geweest. En 

niet voor niets want Andries werd beste reu. Bij de teven 

een leuk detail: Wereld Jeugdkampioene 2011 en 2010 

namen het  „tegen elkaar‟ op. Antje werd beste teef en 

dus mochten de twee A-tjes weer samen strijden om de 

Best of Breed. Dit keer werd het Andries . We kwamen 

primair voor het showen en secundair om met 

Entlebucher en Grote Zwitser eigenaren van gedachten 

te wisselen. Beiden is op een gezellige manier gelukt. 

        
28 oktober 2011: 

Ciao charmante, clowneske, coole en charismatische C-tjes 

Vandaag is de laatste pup naar het nieuwe thuis gegaan. Wij kijken met een tevreden gevoel terug. Wat een 

bofkonten zijn we dat we dit vijftal de afgelopen maanden hebben meegemaakt; gezien hebben hoe ze groeiden en 

zich ontwikkelden. Het was een vroegrijp stel waarbij de verzorging niet zoveel werk was maar het vermaak des te 

meer. Lot heeft er, de laatste weken samen met Antje, haar poten vol aan gehad. We wensen hun nieuwe baasjes 

veel plezier en succes met de opvoeding maar hebben daar alle vertrouwen in. 



 

17 oktober 2011: 

En klaar 

Vandaag zijn de pups alweer 7 weken. Ze zijn geënt, gechipt en wegen meer dan 5 kilo. Kortom klaar voor hun 

nieuwe gezin. Nee hoor! Ze blijven nog lekker even bij ons, Lot en Antje. Wij voor de verzorging, Lot voor de 

essentiële puntjes op de i van hun hondenopvoeding en Antje … voor de stimulering van wangedrag. 

 

Foto’s  gemaakt door Maud Velders. Dank je wel!



 

11 oktober 2011: 

Mixed feelings 

 Gemengde gevoelens; hoe kan het ook anders met geboorte en dood zo dicht bij elkaar in onze hondenroedel. 

Hoewel het uiteraard een verdrietige week was, hebben de pups onze aandacht efficiënt afgeleid. Het is geen groot 

nest maar we hebben er onze handen vol aan. Dit vijftal is vroegrijp en vastberaden: ze willen voedsel, vrijheid en  

vermaak. Niet meer maar zeker ook niet minder. Waarom binnen in een, toch grote uitloop, als je de hele huiskamer 

onveilig kunt maken? En die buitenspeelplaats is heel leuk maar niet zo leuk als de rest van de tuin. In de loop van 

de week werd het vlees door de pups in zo‟n tempo verorberd dat het weinig voldoening gaf. Daarom zetten we ze 

ook wat geweekte brokken voor. Grotere onzin hadden we, in hun ogen, niet kunnen verzinnen: kleine, geweekte 

brokjes! “Doe maar de grote en harde variant, net als mama, want wij zijn met onze 4,5 kilo toch ook al groot”. 

Afgelopen week is er behoorlijk aan de pups „gesleuteld‟. Ze zijn ontwormd, in de auto naar de dierenarts geweest 

voor de eerste enting en de identificeerder van de Raad van Beheer heeft ze voorzien van een microchip. Zowel de 

dierenarts als de chipper maken in hun werk veel, soms ook Entlebucher, pups mee. Desalniettemin waren beiden 

onder de indruk van de „kwaliteit‟ van ons vijftal. Die complimenten nemen we natuurlijk graag in ontvangst  

   

 

In de auto op weg naar        de dierenartsenpraktijk 

 

 

Letterlijk over mama lopen      om daarna gecorrigeerd te worden 



 

IN MEMORIAM 

Eef Dries van Bonnebelle 

20 juni 2004    -   06 oktober 2011 

 

 De eerste hond van ons gezin en derhalve onze opvoeder in hondenzaken 

Dikkop, Luiwammes, Held op (witte) sokken, Knuffelbeer 1e klas, 

Kartrekker, Waakhond, Multi Kampioen, Reisgenoot 

Charmeur, Roedelleider, Gastheer, Vader, Opa, 

Veroorzaker van onze Sennenpassie 

ONZE VRIEND DRIES 

  We hebben van elkaar genoten en hadden dat graag nog langer gedaan 



 

3 oktober 2011: 

Boffen 

Wat een mazzel kun je als pup (en fokker) hebben. Eind september / begin oktober en nog zomerse temperaturen. 

De pups hebben afgelopen week overdag dan ook veel tijd buiten door gebracht. Lekker gespeeld op de stenen, 

getijgerd door de tunnel, geslapen in de hondeniglo, gegeten in de buitenlucht en gerend op het gras zonder mams. 

Ondertussen zijn ze ook nog eens flink gegroeid want ze wegen nu zo‟n 3,5 kilo. Ja, je leest het goed, ze zijn 

afgelopen week één kilo aangekomen. Ze hebben dan ook een Bourgondisch leventje met vlees en moedermelk. 

 

EN MORGEN ALLEMAAL EEN HELE FIJNE DIERENDAG! 



 

26 september 2011: 

Grotere pups / grotere wereld 

Sommige dingen zijn hetzelfde gebleven: de puppen zijn weer een pond aangekomen, Lot zorgt nog steeds heel 

goed voor ze en het blijven tevreden binkjes. Maar zoals eerder aangegeven is er de afgelopen week ook veel 

veranderd. De beschermde werpkist is ingeruild voor een binnen slaap-/speelplaats. Het zijn niet meer alleen 

bekende handen die aaien. Op de achtergrond klinken regelmatig nieuwe geluiden zoals vuurwerk, fietsbellen, 

niezende babies en ronkende motoren. En behalve moedermelk wordt er nu ook water gedronken en vlees gegeten. 

Al met al (in)spannende dagen voor de pups maar er is dan ook zoveel te leren. Dus komende week op naar de 

volgende uitdagingen. 



 

24 september 2011: 

Even iets anders 

Vandaag even geen berichtje over de pups. (Ben gerust: geen nieuws; goed nieuws.) Maar ander mooi nieuws:   

Met gepaste trots kunnen we melden dat Andries en Antje uit ‟t Warme Nest vandaag bij de rasvereniging 

NVAEGZS met vlag en wimpel geslaagd zijn voor de „aankeuring‟. De gedragskeurmeesters beoordeelden het 

gedrag van beiden met een A en de exterieurkeurmeesters hun uiterlijk met Uitmuntend. Mooiere beoordelingen zijn 

er niet dus we zijn (alweer) heel trots op dit lekker stel. 

19 september 2011 

Nog eventjes genieten van echte puppies 

Het gaat zo snel … De pups kunnen al zien, horen, lopen en zitten. Ook beginnen ze hun eigen mogelijkheden, 

elkaar en het speelgoed te verkennen. Al die ontdekkingen maken natuurlijk hongerig en slaperig. Voor het eerste is 

een eenvoudige oplossing: Lot. Voor het tweede zoeken ze bij voorkeur toevlucht tot een broer of zus waar ze net 

een machtsstrijdje mee „uitgevochten‟ hebben. Want zeg nou zelf: lekker knus tegen elkaar is toch veel fijner. 

 

Komende week zal er veel veranderen. De nieuwe eigenaren komen „puppysnuiven‟, de werpkist wordt verwisseld 

voor een ruimere slaap- en speelplek, het eerste vaste voedsel zal genuttigd worden en als het weer mee zit, zullen 

ze ook eventjes kennismaken met de buitenlucht.



 

12 september 2011: 

Genieten 

Het was een week van genieten: de pups wegen meer dan 1,5 kg, 10 oogjes zijn open, 10 oortjes hangen naar 

beneden, 20 pootjes oefenen om te lopen en 6 ontwormkuurtjes (pups en Lot) zijn gegeven. 

                   

9 september 2011:  

A-tjes gefeliciteerd met jullie 2
e
 verjaardag 

  



 

Gezondheidsnieuws 

We zijn voor de jaarlijkse controle naar de oogarts geweest. Zowel Door als Antje zijn gecontroleerd en zijn vrij van 

zo‟n 13 mogelijk erfelijke oogziektes. 

Bij Andries en Antje is in Wenen onderzocht waar in de blaas hun urineleiders uitmonden. Bij beiden is dit op de 

gewenste plek en ze krijgen derhalve het predicaat EU-A. 

6 september 2011: 

Veel gebeurd 

Afgelopen week is een roerige week geweest. Helaas hebben we maar heel kort mogen genieten van Casper. 

Gelukkig is er ook goed nieuws. Lot maakt het prima en is op en top moeder. De pups zijn dankzij haar goede zorg 

en melk enorm gegroeid en hebben hun, toch al aanzienlijke, geboortegewicht ruim verdubbeld. Ze ondernemen de 

eerste looppogingen, de neusjes, pootjes en buikjes worden zwart en vandaag zijn de oogjes van Caatje en Cato 

open gegaan. De oogjes van de anderen zullen snel volgen waarna de volgende fase van de socialisatie aanbreekt. 

Grootteverschil in 8 dagen: 

                                            

Slapen kan overal en altijd: 

 



 

Indrukwekkend 

De Oostenrijkse Sennenhonden rasvereniging vierde haar 50-jarig bestaan met een weekend vol gezellige 

activiteiten waaronder 2 CAC-shows. Dennis (Ambros),  Andries, Antje uit ‟t Warme Nest en papa Yanni waren erbij. 

Zaterdag: Dennis kwam met uitmuntend op de 4e plaats in de open klasse. Andries en Antje wonnen met 

uitmuntend de tussenklasse waardoor ze mee mochten dingen naar de titel beste reu / beste teef. De Zwitserse ras 

keurmeester mw. Bill keurden bijna 40 Entlebuchers en besloot dat van al deze honden Andries de mooiste reu was 

en Antje de mooiste teef! Daarop „streden‟ ze samen met de beste jeugdhond en beste veteraan om de titel BOB.  

De vier keurmeesters vonden dat Antje met die eer mocht gaan strijken. Ook in de fokkersklasse werden de A-tjes 

geprezen. Ons trio was de beste Entlebucher fokkersgroep en kwam op de 2e plaats van de vier  Sennenrassen. 

Zondag: Dennis kwam met uitmuntend op de 2e plaats in de open klasse en Antje won, ondanks „kinderlijk‟ gedrag 

in de ring, wederom de tussenklasse. Ook de Oostenrijkse keurmeester mw. Stingl koos haar tot mooiste teef! Voor 

het BOB moest ze het onder andere opnemen tegen papa Yanni en de vierkoppige jury bepaalde dat Antje zich, van 

de ruim 40 ingeschreven honden, nogmaals Best of Breed mocht noemen. 

Behalve de behaalde showsuccessen was het natuurlijk erg leuk en leerzaam om „oude‟ bekenden weer te 

ontmoeten en kennis te maken met andere Entlebucher liefhebbers. 

 



 

29 augustus 2011: 

Graag stellen wij ons C-nest voor 

Lot heeft ons even in spanning gehouden maar op 29 augustus 2011 heeft ze het leven geschonken aan 3 teven en 

3 reuen. Het zijn „gewichtige‟ Entlebucher pups want ze wogen bij de geboorte allemaal meer dan 500 gram. 

 

  Caatje         Cato            Clara 

 

  Cobus           Corneel            Casper is helaas overleden 

27 juli 2011: 

Fijn 

Het herenbezoek van eind juni heeft het gewenste resultaat gehad. Lot is drachtig. Met behulp van een echo werden 

een flink aantal vruchtjes geteld. Hoeveel pupjes er uiteindelijk het levenslicht gaan zien, blijft natuurlijk afwachten. 

We duimen voor een goed verloop van de tweede helft van de dracht en uiteraard voor een voorspoedige bevalling. 

 



 

23 juli 2011: 

Knappe kerels 

Afgelopen weekend werd Dennis (Ambros uit ‟t Warme Nest) wederom Best of Breed op een internationale honden-

tentoonstelling; nu in Oberwart, Oostenrijk. En dit weekend werd Andries (uit ‟t Warme Nest) Best of Breed op de 

internationale hondententoonstelling in Luik, België. Gefeliciteerd  mooie mannen (en baasjes, natuurlijk)! 

29 juni 2011: 

Oostenrijk 

Na bijna twee jaar is Lot weer op vrijerspad geweest. Op 28 en 29 juni jl. is ze gedekt door de Oostenrijkse reu 

Falco von der Wolfstrift. Falco is een mooie en heel vriendelijke reu met HD-A, EU-A, PRA-A en zijn ogen zijn ook 

vrij van andere ziektes. We hopen dat er eind augustus weer Entlebucher pupjes in ‟t Warme Nest geboren worden. 

 



 

26 juni 2011: 

Aalten 

Afgelopen weekend werd de jaarlijkse Country Fair in 

Aalten gehouden. Dit jaar kon de rasvereniging niet 

alleen de Appenzeller en Grote Zwitserse maar ook 

de Entlebucher Sennenhond aan het „grote‟ publiek 

laten zien. Op zondag waren onder andere de 21 

maanden oude Entlebucher Andries uit ‟t Warme Nest 

en de 21 weken oude Grote Zwitser Bertram (Beer) uit 

‟t Warme Nest te bewonderen. 

Baasjes dank jullie wel voor jullie tijd en moeite! 

29 mei 2011: 

Oss  

Onze Lot heeft er een titel bij . Op de internationale hondententoonstelling in Oss werd ze beste van het ras (Best 

of Breed) en behaalde haar laatste punt voor het Nederlands Kampioenschap. Haar zoon Andries werd eveneens 

beoordeeld met Uitmuntend en bij de eindkeuring van de reuen werd hij als tweede geplaatst. Beiden gefeliciteerd! 

22 mei 2011: 

BergChamp
♥ 

Vandaag kwam Dennis (Ambros uit ‟t Warme Nest) uit in de tussenklasse op de CACIB-show te Salzburg.   

Ondanks zijn jonge leeftijd en de nodige „concurrentie‟ werd hij Best of Breed. Een hele knappe prestatie van zowel 

Dennis als zijn  vrouwtje.  Bovendien kregen beiden van de  keurmeester een  compliment voor hun presentatie. 

Van harte gefeliciteerd! 

                           

♥
Nickname van Dennis Bergkamp naar wie Ambros vernoemd is. En bovendien zeer toepasselijk voor een Oostenrijks Jeugd Kampioen. 



 

31 maart 2011: 

Bye bye brave, bijzondere, beste, blaffende en beetje baldadige B-tjes  

Ruim acht weken geleden zijn jullie als schattige tricolore molletjes geboren. Inmiddels hebben jullie je ontwikkeld tot 

prachtige Grote Zwitsertjes. Na veel voeding, verzorging, knuffels, keutels, kwispels, likjes en blafjes  is het tijd voor 

jullie om uit te vliegen. Heel veel geluk en plezier samen met jullie nieuwe baasjes; maar dat zal vast wel lukken. 

WIJ HEBBEN ENORM VAN JULLIE GENOTEN! 

 

 

Foto‟s: Maud Velders 



  

6 februari 2011: 

Gefeliciteerd 

Vandaag is Andries uit ‟t Warme Nest Nederlands Jeugdkampioen geworden. Andries en familie gefeliciteerd! 

  

1 februari 2011: 

B-nest  

Door heeft 4 reutjes en 6 teefjes gekregen. Ze was direct op en top moeder en zorgt (zelfs in haar slaap) heel goed 

voor haar kroost. Wij mogen een handtje helpen maar Door houdt ons dan wel goed in de gaten. Even, buiten het 

zicht van de werpkist, wegen is toch echt een aanleiding voor mams om zelf polshoogte te komen nemen. 

 



 

8 januari 2011: 

Wintersport 

We zijn terug van een weekje verse sneeuw, blauwe luchten en aangename temperaturen. Onder deze mooie 

omstandigheden  hebben we een kleine  familiereünie gehouden.  Van een Entlebucherfamilie wel te verstaan.           

Papa Yanni,  mama Lot,  zoon Dennis (Ambros) en dochter Antje hebben samen heerlijk in de sneeuw gerend. 

 

 


