16 december 2012:
Big smile
Vandaag mocht Antje weer eens mee naar een
internationale hondententoonstelling. De heer Wauben
keurde de Entlebuchers en beoordeelde Antje als beste
teef en Andries, die ook van de partij was, als beste reu.
De Warme Nestjes „streden‟ om het Best of Breed en
Antje werd de BOB. Een hele mooie prestatie maar wat
misschien nog leuker is, is het feit dat Antje nu genoeg
internationale punten heeft om zichzelf Internationaal
Kampioene te mogen noemen . Goed gedaan, meiske!

24 november 2012:
Winner
De Amsterdam Winner is, zeg maar, de Nederlandse
Crufts. Vandaag waren Andries en Driekus uit ‟t
Warme Nest op deze show aanwezig. Andries kon zijn
jonge neefje moed inspreken want voor Driekus was
het zijn 1e show. Niet vreemd want hij is 9 maanden
en kon niet eerder meedoen in de jeugdklasse.
De keurmeester was erg van Driekus gecharmeerd en
vertaalde dit in een Uitmuntend, 1e plaats en de titel
Jeugdwinner 2012 ! Driekus en baasjes van harte
gefeliciteerd en dank jullie voor het voortzetten van de
traditie. Immers oma Lot en mama Antje zijn beide
ook Jeugdwinster.
Andries (eveneens Jeugdwinner) werd ook
beoordeeld met een Uitmuntend maar kwam niet op
de 1e plaats. Ook gefeliciteerd!

7 november 2012:
Fijn
Vandaag heeft Antje haar jaarlijkse ECVO oogonderzoek gehad. En net als vorig jaar kon de specialist op alle
onderzochte onderdelen „vrij‟ aanvinken .

25 oktober 2012:
Helaas
De echo liet zien dat Doortje niet drachtig is. Helaas! Volgende keer hopelijk beter.

25 september 2012:
Afwachten
Vandaag is onze Door gedekt door Rammstein from Swiss Star. Rammstein is een imposante reu met, net als Door,
optimale gezondheidsuitslagen: HD-A2, ED-vrij, OCD-vrij en ogen helemaal vrij. In deze oudercombinatie is de
inteelt 0% in de eerste vijf generaties. Rammstein is Duits Kampioen (SSV en VDH) en en zijn Tsjechische en
Internationale kampioenschaptitels zijn aangevraagd. Ook qua karakter is Rammstein een beauty. Als therapiehond
bezorgt hij menigeen veel vreugde.
Nu is het afwachten of Door drachtig is. We hopen natuurlijk dat er eind november pups geboren worden.

Een film waarop Rammstein uitgebreid te bewonderen is, vind je hier:
http://www.youtube.com/watch?v=GJy572ynQ4I&feature=yourtu.be

9 september 2012:
Triple A-status
Vandaag is ons A-elftal 3 jaar geworden.

Van harte gefeliciteerd allemaal en maak er een fijn jaar van samen met jullie baasjes en bazinnetjes.

2 september 2012:
Gezellig
Vandaag was de nestreünie van de C-tjes (van 1 jaar) en de D-tjes (van 7 maanden). Lot kon bijna al haar C-kids
verwelkomen. Alleen de Weense Cato moest verstek laten gaan. Het D-gezinnetje van Antje was helemaal
compleet; zelfs papa Abbe van de Klompenhof, was van de partij. Weer hadden we het geluk mooi en droog weer te
hebben zodat de honden naar hartelust konden spelen, gekeurd konden worden en Maud Velders foto‟s kon maken.
We willen nogmaals iedereen bedanken voor hun komst en extra degene die er erg veel moeite voor moesten doen.

vervolg 2 september 2012:

29 augustus 2012:
Gefeliciteerd
Vandaag zijn Cobus, Corneel, Caatje, Cato en Clara 1 jaar geworden. VAN HARTE GEFELICITEERD!

22 juli 2012:
Rustig
De afgelopen maand was er weinig hondennieuws; geen shows of andere uitjes. We zijn namelijk aan het
verbouwen. En dat gaat lekker vlot. Mede dankzij de hulp van de honden: gereedschap verplaatsen, de bedden voor
het nieuwe straatwerk verdiepen, hout aangeven en graszaad bewateren. De meiden zijn van alle markten thuis en
niet te beroerd om de poten uit de mouwen te steken.

21 juni 2012:
Oogonderzoeken
Vandaag zijn Door en Lot naar de veterinaire oogspecialist geweest voor een uitgebreid onderzoek. Gelukkig niet
omdat ze oogproblemen hebben maar omdat dit ECVO-onderzoek, in tegenstelling tot bv. het röntgenonderzoek,
een onderzoek is dat je moet herhalen. Er kunnen zich immers in de loop van de tijd oogziektes ontwikkelen en
daarom is voor de fok het oogonderzoek slechts één jaar geldig. Bij eerdere bezoeken aan de ECVO-arts waren de
ogen van Door en Lot helemaal goed en ook nu was dat het geval. Zeker voor Door een „mijlpaaltje‟ want Grote
Zwitsers ontwikkelen regelmatig tussen hun 3e en 4e verjaardag een bepaalde vorm van cataract hetgeen bij Door,
die inmiddels ruim 4 jaar is, niet het geval bleek te zijn. We kunnen dus op zoek gaan naar een mooi passende reu
voor haar 2e nestje. En misschien vast voorzichtig oriënteren voor een reu voor Lot‟s 3e nestje. Want dat is nou juist
een deel van de voorpret: het zoeken naar een gezonde en mooie reu die bij voorkeur niet veelvuldig is ingezet.

9 juni 2012:
Kampioensclubmatch van de NVAEGZS
Op een winderige maar droge zaterdag in juni troffen liefhebbers van de drie kortharige Sennenhondenrassen
elkaar tijdens een vriendschappelijk clubmatch. Er deden maar liefst 6 „Warme Nest‟ honden mee. 3 Entlebuchers:
Clara van net 9 maanden, Andries en Antje van bijna 3 jaar. En 3 Grote Zwitsers: Lea (Beatrice), Keetje (Brechtje)
en Beer (Bertram) van bijna 1,5 jaar oud. Daarnaast was ook onze Lot van de partij. Clara werd beoordeeld met een
Zeer Goed, Andries, Antje en Lot met een Uitmuntend. In de „eindstrijd‟ werd moeder Lot gekozen tot beste
Entlebucher teef en zoon Andries tot beste Entlebucher reu . De jongeman mocht met de eer gaan strijken want
Andries werd Clubwinaar 2012! Bij de Grote Zwitsers werden alle drie de B-tjes beoordeeld met een Uitmuntend.
Wat zijn wij trots op het hele stel !!!

Andries / Clubwinnaar 2012

Lot / Beste teef

Beer / Beste jeugdreu

Keetje / Beste jeugdteef

Abbe van de Klompenhof, de vader van ons D-nest, won de open klasse. Hij kon dit mooie resultaat meteen aan zijn
zoon Driekus vertellen want, hoewel Driekus nog te jong is om mee te doen, was hij wel aanwezig en moedigde aan
Dankzij medewerking van de eigenaren konden we meedoen aan de fokkerijklasse. Bij beide rassen werden we 2e.

19 mei 2012:
World Dog Show
Afgelopen weekend waren Andries en Antje uit ‟t Warme Nest een weekendje weg met respectievelijk bazin en
baas. Doel van dit lang weekend was: Salzburg en de World Dog Show met daaraan voorafgaand de Oostenrijkse
Clubschau. Zowel voor eigenaren als honden geen straf want het was volop mooi weer en er was voldoende vrije
tijd om naast het showen ook andere leuke dingen te doen zoals wandelen, zwemmen kortom ronduit genieten.
De Clubschau was een buitenshow waar Andries en Antje geen eerste plaats in hun klasse wisten te bemachtigen.
Voor Antje niet zo vreemd want sinds haar pupjes zes weken geleden vertrokken zijn, is haar hormoonhuishouding
behoorlijk actief en daardoor haar vachtconditie nogal gebrekkig. Van Andries hadden we echter meer verwacht dus
hem werd verteld de volgende dag op de World Dog Show toch echt een tandje bij te zetten. Andries stelde ons niet
teleur want hij werd op de WDS beoordeeld met een Uitmuntend. Nu was het Antje die ons versteld liet staan. In
eerste instantie door, ondanks de staat van haar vacht, haar klasse bestaande uit vijf Kampioenen te winnen. En in
tweede instantie door van alle teven ook nog op de 2e plaats te komen. Ons Antje is Vice World Winner 2012!

April 2012:
Knappe kerel
Ambros uit ‟t Warme Nest is, in navolging van zijn vader, uitgeroepen tot Austrian Show Winner 2011 en VSSÖ
Ausstellungscupsieger 2011. Deze titels worden toegekend door de Oostenrijkse rasvereniging na vergelijking van
de binnen- en buitenlandse showresultaten van één kalenderjaar. Wij zijn uiteraard bijzonder trots op Lot‟s zoon.
Herzlich gratuliere Ambros, Cathi und Jacob Steindl!

31 maart 2012:
Dáág dartele, dierbare, dappere, dolle en drukke D-tjes
Dieuwertje, Dirkje, Doutzen, Douwe en Driekus zijn uitgevlogen. Zij waren echt toe aan hun nieuwe thuis; Antje en
wij daarentegen… Het feit dat ze alle vijf bij echte hondenmensen gaan wonen, geeft in ieder geval een blij gevoel.
Net als de foto‟s die, hoe kan het ook anders, Maud Velders voor ons heeft willen maken. D-tjes het ga jullie goed!

24 maart 2012:
Nestreünie van de B-tjes
Vandaag kwamen de kids van Rex en Door op bezoek. Voor de gezelligheid namen ze hun baasjes mee. Dankzij
het mooie weer konden we lekker buiten zijn. Het was enorm leuk om acht van de negen pups samen met paps en
mams bezig te zien. De gezellige middag werd vast gelegd door Maud Velders. Iedereen bedankt voor jullie komst!

17 maart 2012:
Internationaal Kampioen
Vandaag op de show te Hazerswoude Dorp is Andries wederom beste reu en beste van het ras geworden. En
daarmee is hij de eerste “uit ‟t Warme Nest” hond die de titel Internationaal Kampioen heeft verworven. Wij zijn
bijzonder trots op hem. En niet te vergeten op zijn baasjes die verzot op hem zijn en Andries in topconditie houden.
Van harte gefeliciteerd allemaal!

16 maart 2012:
Druk, druk, druk
De pups hebben het de afgelopen week maar druk gehad. Niet alleen moesten ze groeien, spelen, bezoek
entertainen en met mams, oma Lot, Jans en Door het buitenleven verkennen. Maar ook hebben ze zich moeten
laten chippen, ontwormen en enten. Dat laatste ging gepaard met een medische check en een autorit van een half
uur heen en een half uur terug. Op de heenweg lieten ze gezellig van zich horen maar op de terugweg waren ze zo
moe van alle indrukken dat ze hun oogjes niet open konden houden.

8 maart 2012:
Tekst is overbodig 

1 maart 2012:
Tijd voor verandering
De afgelopen week stond in het teken van verandering. De wereld blijkt namelijk groter te zijn dan de veilige
werpkist. De pups hebben de woonkamer verkend; eerst gezamenlijk om daarna één voor één „de wijde wereld‟ in te
trekken. Aankomend weekend gaat de „binnenspeeltuin‟ open. En hoewel moedermelk, zelfs staand genuttigd,
lekker blijft, is er nog ander lekker en gezond eten: gemalen vlees eerst als papje maar inmiddels al in vaste vorm.

Het was leuk daar buiten! Mogen we nog een keer?

Dieuwertje

Dirkje

Douwe

Driekus

Mams is bereid om ook buiten de werpkist te voeden.

Doutzen

23 februari 2012:
Groot; nou ja niet klein meer
Natuurlijk zijn de vrolijke vijf met hun drie weken nog echt pupjes maar dan wel „gewichtige‟ met hun bijna twee kilo.
De eerste ontworming hebben ze goed doorstaan, lopen hebben ze al heel aardig onder de knie en ook drinken bij
een zittende mama is geen probleem. Trouwens zelf zitten lukt ook prima. Ze zijn geknuffeld door vreemde handen
en hebben gesnuffeld aan vreemde voorwerpen in de werpkist (=speelgoed). Maar hoofdbezigheden zijn natuurlijk
nog slapen, vechten om de beste tepel en dan drinken.

18 februari 2012:
Zoals beloofd …
… nieuwe individuele foto‟s. Dit keer
zijn de pups gefotografeerd met vol
buikje en dus minder beweeglijk. Zo
lui dat het (te)veel moeite was om „t
kopje op te tillen. Douwe werkt mee
en laat zien dat hij al bijna kan zitten.
Verder hieronder Dieuwertje, midden
boven Dirkje, midden onder Doutzen
en rechtsonder Driekus.

16 februari 2012:
Snel
Het blijft verbazingwekkend hoe snel pups zich ontwikkelen. Het vijftal is „pas‟ twee weken oud maar het zijn al echte
hondjes. Ze groeien enorm en passen bijna niet meer in de weegschaal, hun oogjes zijn open, ze maken er ieder
maaltijd weer een sport van om als eerste bij een goede tepel te zijn en vinden het dan geen probleem om elkaar
daarbij af te lebberen, het buikschuiven is verleden tijd want ze oefenen volop om te lopen en ze zijn te beweeglijk
voor portretfoto‟s… (Morgen weer een poging.)

09 februari 2012:
Da’s genieten
Het is alweer een week geleden dat de D-tjes zijn geboren. Het is een tevreden, goed groeiend vijftal. Maar hoe kan
het ook anders met mama Antje altijd in de buurt om je warm te houden, je te voeden, je te likken en om samen mee
te slapen. Aangezien Antje al het zware werk doet, hoeven wij niet veel meer te doen dan goed voor haar te zorgen.
Kortom wij staan erbij en kijken ernaar; genietend van vertederende tafereeltjes.

05 februari 2012:
OA = NK
Ome Andries is vandaag Nederlands
Kampioen geworden. Op de internationale
tentoonstelling in Eindhoven beoordeelde
de Oostenrijkse mevrouw Blaha hem als
beste reu en vervolgens als beste van het
ras. In de erering kwam hij zelfs door de
voorselectie heen.
Van harte gefeliciteerd Andries en baasjes.

02-02- 2012:
Lot is oma 
Na een bijzonder vlotte bevalling zijn Antje en Abbe vandaag ouder geworden van 5 pupjes; 3 teefjes en 2 reutjes.
Omdat de ervaring leert dat de eerste tijd precair is, zullen we over twee weken de mensen op onze wachtlijst laten
weten of ze eind maart / begin april gezinsuitbreiding kunnen verwachten. Graag nog eventjes geduld…

Dieuwertje

Dirkje

Douwe

Driekus

Doutzen

Veilig bij mama slapen

01 februari 2012:
Gefeliciflapstaart!
Vandaag zijn de kids van Door en Rex alweer één jaar geworden. Van harte gefeliciteerd Keetje, Lea, Bette, Bo,
Roos, Baco, Beer, Mylo en Bliksem. We wensen de B-tjes een fijne dag samen bazen en
bazinnen.

januari 2012:
Dracht
29 januari 2012: Antje neemt nu echt haar rust. De werpkist staat klaar en is door haar geïnspecteerd waarna ze
vrolijk haar vertrouwde mat opzocht om te luieren. Ach, binnenkort brengt zal ze hem vast gaan gebruiken.
22 januari 2012: De afgelopen week is Antje weer wat zwaarder geworden en ze lijkt nu ook wat minder energiek
tijdens de wandelingen. Haar eetbehoefte is onveranderd groot 
15 januari 2012: Antje is 6 weken drachtig en voelt zich prima. Ze neemt iets meer rust dan normaal en wil eigenlijk
de hele dag wel eten. Tijdens de wandelingen merken we geen verschil en is ze even energiek en speels als altijd.

vóór de dracht

6 weken drachtig

7 weken drachtig

8 januari 2012:
Goed begin
Ons jaar is begonnen in de sneeuw. De kinderen vermaakten zich op de pistes en Lot en Antje hadden het samen
met ons naar hun zin in het dal. Jans en Door moesten het zonder sneeuw stellen maar werden enorm verwend op
hun logeeradressen.

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.

