
Graag wensen wij onze Sennenvrienden, –kennissen en de lezers van deze nieuwsbrief                                                        

Gezellige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2014

 

22 december 2013: 

Verdriet 

Vandaag is Yanni, vader van ons A-nest, op 8-jarige 

leeftijd overleden aan kanker. Yanni heeft samen met 

zijn mensen en zoon Dennis (Ambros uit ’t Warme 

Nest) een bijzonder volwaardig hondenleven gehad. 

Onderstaand een foto van het Vater-Sohn-Gespann; 

vorige week genietend in de sneeuw.Wij wensen Cathi, 

Ambros, Jakob en ook Dennis sterkte met het gemis. 

  

20 december 2013: 

Blijdschap 

Na afgelopen weekend wisten we dat, niet alleen wij 

maar ook, de keurmeesters Sien een mooie hond 

vinden. Toch waren we aangenaam verrast dat ze op 

de Internationale Kerstshow Beste van het Ras werd 

terwijl er meerdere kampioenshonden meededen. 



 

13 – 14 december 2013: 

Showweekend

Het was vrijdag de 13e maar niet 

voor onze Sien. Vandaag bracht 

Maikel haar voor de derde keer voor 

op een CAC-show. En voor de derde 

keer werd ze beste Jeugd Zwitser. 

Daarmee mag ze zich, 1,5 maand 

naar haar debuut en met nog geen 

elf maanden oud, Nederlands 

Jeugd Kampioene noemen. Echt 

een heel uitzonderlijke prestatie 

waarmee we Siens fokster Neca van 

harte feliciteren. Behalve beste 

Jeugd Zwitser werd ze overigens 

ook gekozen tot Beste van het Ras.          

Na een goede nachtrust was Sien 

fris voor een volgende uitdaging: de 

Winner (de Nederlandse Crufts). En 

wat bleek: ook deze keurmeester 

was zeer van haar gecharmeerd en 

vond haar de beste Jeugd Zwitser. 

Dus behalve de titel Nederlands 

Jeugdkampioene mag ze nu ook 

Jeugdwinster 2013 aan haar naam 

toevoegen. De Entlebuchers Driekus 

en Andries uit ’t Warme Nest waren 

ook op de Winner en werden, in hun 

klasse, respectievelijk beoordeeld 

met 1 en 2 Uitmuntend. 

 

Foto’s: met dank aan Dominique, eigenaresse van halfbroer Grof Patoche. 



 

1 december 2013: 

Dogachtigen Show 

Op de speciale Dogachtigen Show mocht Sien laten 

zien of haar debuut een toevalstreffer was of niet. 

Blijkbaar niet (afkloppen) want niet alleen werd ze beste 

jeugdhond maar ook plaatste men haar op de 4e plaats 

van alle aanwezige jeugdhonden: BIS-jeugd-4!   

Andries uit ’t Warme Nest werd beste Entlebucher. 

Foto: Met dank aan familie Delrue, Kennel van ‘t Stokerybos 

 

 

 

3 november 2013: 

Goed begin is het halve werk 

Vandaag maakte Sien, net oud genoeg voor de 

Jeugdklasse, haar debuut op de show in Bleiswijk. Ze 

heeft zich de hele dag keurig gedragen en ook haar 

beoordeling was keurig. Ze werd beste jeugdteef en, 

ondanks volgroeide ‘concurrentie’, beste teef. Kortom 

een mooi debuut voor een mooie meid. 

 

Jaarlijks oogonderzoek: 

Door en Antje hun laatste oogonderzoek stamt uit 2012 dus, gezien de jaarlijkse verplichting, tijd voor een nieuwe. 

Op 29 november ondergingen beide dames het onderzoek geduldig en bleken gelukkig wederom vrij van alle 

onderzochte, mogelijk erfelijke oogafwijkingen ☺. Goed nieuws voor henzelf en voor toekomstige fokplannen. 

                                                     



 

14 oktober 2013: 

Farewell F-jes and Goodbye G-tjes 

Time flies when you’re having fun. En fun hebben we gehad met ons G(roente) & F(ruit) nest. Nu is het aan de 

nieuwe eigenaren om van hen te genieten. Maar niet voordat ze, zoals gebruikelijk, door Maud zijn gefotografeerd.  

 

 

 



 

30 september 2013: 

Een drukke week 

De tijd van rustig genieten is voorbij. De pups behoeven uitdaging en moeten wereldwijs gemaakt worden. Hoewel 
het meeste daarvan geboden kan worden in en rond ons huis, neemt dat niet weg dat het veel tijd kost om ze een 
gevarieerd aanbod voor te schotelen zonder ze te overprikkelen. Maar, zeg nou zelf, er is toch niets mooiers voor 
een fokker dan, naar het zich laat aanzien, rastypische, energieke en onbevangen pups ‘af te leveren’.  

 

Twee mama’s zogen en twee ‘tantes’ kijken toe.        Samen slapen.  Een pup van 8 en 1,5 maand. 

 

Er staan twee paarden in de tuin en dat is in eerste instantie best spannend. 

 



 

23 september 2013: 

Woorden zijn overbodig 

  



 

12 september 2013: 

4 weken 

De pups hebben de vier weken grens gepasseerd. Dat betekent dat ze voor de tweede keer ontwormd zijn, dat ze 

na twee dagen vleespap nu vers vlees eten (en graag), dat hun wereld groter wordt met een ‘speelplaats’ binnen 

en buiten en dat de nieuwe eigenaren allemaal voor de eerste keer (of vaker) op visite zijn geweest. Voor Door en 

Antje betekent het dat ze weer wat meer vrije tijd hebben voor wandelingen en niet-pup-gerelateerde zaken. Antje 

geniet daar duidelijk meer van dan Door die in afwezigheid Antje ook graag voor de Entlebucher pups zorgt. 



 

31 augustus 2013: 

Vogeltjesbuurt Tilburg 

De Tilburgse volkswijk Vogeltjesbuurt vormde dit weekend het decor voor de opnames van een documentairefilm. 

Hiervoor werd de wijk omgetoverd naar de jaren '30. Op verzoek waren Maikel en Jans met hondenkar aanwezig. 

De film wordt in oktober uitgezonden door Omroep Brabant. 

 

 



 

31 augustus 2013: 

2 weken 

Onze F-jes en G-tjes zijn de twee-weken-grens alweer gepasseerd, enorm gegroeid en hun oogjes zijn open. 

Inmiddels zijn hun nageltjes voor de eerste keer geknipt en zijn ze voor de eerste keer ontwormd. 

 

 

23 augustus 2013: 

Eef 

Vandaag zijn we met Jim (Eef uit ’t Warme Nest) en zijn 

baasjes wezen wandelen. Jim is 4,5 maand oud en al 

een flinke jongen. Maar ten opzichte van Jans, die ook 

van de partij was,is hij natuurlijk nog maar een knulletje. 

 

Aristocratische Arsien 

Sien is 7 maanden oud en lijkt op deze foto heel blij met 

zichzelf. Wij zijn gelukkig ook heel blij met haar ☺. 



 

21 augustus 2013: 

 

  



 

16 augustus 2013: 

7x Beschuit met muisjes 

Afgelopen week zijn onze Grote Zwitser en Entlebucher pups geboren! 

 

Door kreeg een reu en een teef en Antje twee reutjes en drie teefjes. Antje beviel, bij wijze van spreken tussen het 

spelen door, van Freek, Foppe, Famke, Fien en Frau Antje. Door moest wat harder werken op haar bonkjes 

genaamd Geertje en Gewoon Dries maar ook zij werden op natuurlijke wijze geboren. De 7 pups zijn bemiddeld. 

 

  



 

21 juli 2013: 

Happy ½ birthday 

Vandaag is onze Sien een half jaar oud. Ze ontwikkelt zich als een leergierige en relaxte knuffelkont. De 

basiscommando’s heeft ze onder de knie en ze heeft voor het eerst met een rugzak gelopen. Bovendien zijn we, 

met dit mooie weer, begonnen haar te leren zwemmen. Niet persé eenvoudig voor een Grote Zwitser maar ze durft 

al tot haar buik in het water. Kortom een knappe meid waar we enorm van genieten! 

 

 

14 juli 2013: 

In de ban van de hond 

De echo’s bij de dierenarts lieten zien dat zowel Door als Antje drachtig zijn. Dat betekent dat de komende 

maanden ons huishouden, nog meer dan anders, in het teken van honden zal staan. We verheugen ons erop. 

 

 



8 juni 2013: 

Mooie match I: 

Vandaag is Door gedekt door Hero van de 

Weiakkers. Hero is een zachtaardige, typische 

rasvertegenwoordiger. Hij is HD-A2, ED-vrij, OCD-vrij 

en zijn ogen zijn vrij met uitzondering van distichiasis. 

Nu is het afwachten of er in augustus Grote Zwitser 

pups in ‘t Warme Nest geboren gaan worden. 

 

 

16 juni 2013: 

Mooie match II: 

Vandaag is Antje gedekt door Jerry vom Windhuk. 

Jerry is een bijzonder lieve en ook mooie reu. Hij 

heeft HD-A, EU-B, PRA-B en zijn ogen zijn vorige 

week weer vrij bevonden. Nu is het afwachten of er in 

augustus Entlebucher pups in ‘t Warme Nest 

geboren gaan worden. 

 

                                                        



 

1 juni 2013: 

Goede vertegenwoordiging: 

Op de kampioensclubmatch van de Nederlandse rasvereniging was onze kennel goed vertegenwoordigd met vijf 

“Uit ’t Warme Nest” honden. Allen werden beoordeeld met een Zeer Goed of Uitmuntend. Beatrice (Grote Zwitser) 

werd zelfs beste in de open klasse van zes honden en Andries (Entlebucher) werd niet alleen beste in de 

Kampioensklasse maar tevens beste Entlebucher reu. Alle vijf van harte gefeliciteerd met de mooie beoordelingen! 

Drie baasjes waren zo lief met hun hond mee te doen aan de fokkersklasse. Weliswaar waren het niet de 

Entlebuchers maar Appenzellers die met de eer gingen strijken maar niet minder leuk dat we vertegenwoordigd 

waren. 

30 mei 2013: 

Internationale meid: 

Ruim een maand na haar zege op de Luxemburgse Clubmatch werd Antje wederom BOB op een Clubmatch; nu 

de Oostenrijkse. En evenals in Luxemburg behaalde ze daarmee het laatste puntje voor desbetreffende nationale 

kampioenstitel. Nu hebben we dus een Jeugdwinster, Nederlands Jeugd, Wereld Jeugd, Nederlands, Luxemburgs, 

Oostenrijks, Internationaal en Vice Wereldkampioene in huis. Gelukkig luistert ze gewoon naar Antje, hoor. Ook 

leuk om te vermelden is dat haar broer Dennis (Ambros uit ‟t Warme Nest) vandaag werd gekozen als beste reu. 

 



 

Exit enige, enigste, energieke en enthousiaste Eef 

En dan is de tijd daar dat Eef naar zijn nieuwe gezin mag. Maar niet voordat Maud hem vastgelegd heeft op de 

gevoelige plaat. Wij wensen zijn nieuwe eigenaren en hun kinderen veel geluk en plezier met deze unieke beauty! 



 

21 mei 2013: 
 
Twee weken: een wereld van verschil 
 
Hoe snel kan een pup zich ontwikkelen? In twee weken is Eef veranderd van een aandoenlijk pupje in een hondje 
dat weet wat hij wil: 

- spelen (alleen of met anderen); 
- eten (moedermelk, vlees of brok / van jezelf of gepikt bij een ander) en 
- als het echt moet slapen (bij voorkeur bij mams maar alleen in een bench kan ook). 

Uiteraard waren er ook zaken die een hond niet persé wil maar die toch moeten zoals ontwormen, enten, chippen, 
aan de riem lopen, niet in de broek bijten en ’s nachts doorslapen ☺. 
 



 

7 mei 2013: 
 
De grote buitenwereld 
 
Eef is vier weken oud en vindt zichzelf al een hele vent. (Met zijn ruim 3 kilo is hij dat ook wel ☺.) Wanneer hij 

wakker is, wil hij graag uit de werpkist om alles te onderzoeken. Hij dribbelt dan dapper rond; binnen en buiten. 

Mama Lot is natuurlijk zijn favoriete soortgenoot maar ook andere honden zijn leuk, zoals oom Andries en onze 

Sien van 15 weken. Het is bijzonder vertederend om te zien hoe zij, zelf nog pup, Eef verzorgt wanneer Lot even 

niet in de buurt is. Samen spelen is ook leuk. En hoewel Sien echt voorzichtig probeert te zijn, is ze met haar grote 

poten soms wat lomp voor Eef; spelen onder toezicht dus. 

 



 

30 april 2013: 
 
De kleine buitenwereld 
 
Eef is vandaag drie weken oud en mag van ons de wereld buiten de werpkist gaan verkennen. Mama Lot vindt het 

nog wat vroeg wat ze blijft de hele tijd bij hem in de buurt. Samen op het hondenkussen voelt in ieder geval veilig.  

 

 

26 april 2013: 
 
Koningsspelen 
 
Sien was op ‘speelbezoek' bij een Grote Zwitser pup. 

Wat een verschil 5 weken maakt. Links de pup van 9 

weken en rechts (toch nog) onze pup van 14 weken. 

Spelen is leeftijdloos dus hadden ze het gezellig ☺. 

Nog even en dan mag Sien Eef de kneepjes (lees 

bijtjes) van het speelvak leren. 

 

 

 

 

 



 

23 april 2013: 
 
Een hoop hondennieuws 
 
BOB jij of BOB ik? Antje en zoon Driekus besloten afgelopen zondag om samen te BOB-en. Driekus werd Best Of 
Breed (beste van het ras) in Goes en behaalde zijn laatste ‘Uitmuntend’ voor de titel van Nederlands 
Jeugdkampioen. En Antje werd beste Entlebucher van de Luxemburgse Clubmatch 2013 en mag zich nu 
Luxemburgs Kampioene noemen. 

 
Sien is inmiddels ruim 3 maanden oud en is net zo hoog als onze Entlebucher Antje van ruim 3 jaar. Van het 
leeftijdsverschil is niets te merken wanneer ze samen heerlijk aan het ravotten zijn. 
 

 
BOS Faïgo en BOB Antje             Sien en Antje 

 
Eef is 2 weken oud. Zijn oogjes zijn open, zijn nageltjes zijn voor de 2e keer geknipt, hij is voor de 1e keer 
ontwormd en hij groeit als kool. Zijn eerste echte looppogingen onderneemt hij onder toeziend oog van mama Lot. 

 

 



 

16 april 2013: 
 
Eef is 1 week oud 
 
Zoals te verwachten viel, groeit Eef, met keuze uit zoveel tepels, goed. Hij heeft vandaag dan ook zijn geboorte-

gewicht verdubbeld en wordt al bijna te groot voor de weegschaal. Lot verzorgt hem bijzonder liefdevol maar de 

schaarse momenten dat ze uit de werpkist is, kan Eef zich lekker tegen een surrogaat soortgenoot nestelen.  

 

13 april 2013: 
 
Beatrice 
 
Vandaag is Lea, Beatrice uit ’t Warme 

Nest, aangekeurd bij de Nederlandse 

rasvereniging NVAEGZS. De gedrags-

keurmeesters beoordeelden haar gedrag 

met een A (= zonder belemmeringen voor 

de fok) en raskeurmeester Jan de Gids 

beoordeelde haar exterieur met een 

Uitmuntend. Daarmee is Beatrice de 

derde hond uit ons fok die aangekeurd 

wordt en allen met de mooist mogelijke 

resultaten van A en U. Van harte 

gefeliciteerd Lea en eigenaren; we zijn 

trots op jullie! 



 

9 april 2013: 
 
De E-pup is geboren 
 
Je leest het goed niet het E-nest maar de E-pup is geboren. Vandaag is de zoon van Terry v. Simonhof en 
Charlotte v. Saarnberg geboren. De komende tijd mogen we genieten van EEF UIT ’T WARME NEST. 
 

 
 

 
7 april 2013: 
 
Ook Ambros is BOB 
 
Vandaag werd Dennis (Ambros uit ’t Warme Nest) beoordeeld als de beste Entlebucher op de hondenshow in 
Wieselburg (AU). Hij behaalde zijn laatste punt voor de titel Oostenrijks Kampioen. Herzlichen Glückwunsch! 
 



 
 

4 april 2013: 
 
Afwachten 
 
De werpkist staat klaar en is bekend terrein voor Lot. Ze wacht dan ook rustig op de dingen die komen gaan. 
 

 
 

1 april 2013: 
 
Zoek de verschillen 



 

31 maart 2013: 
 
Kwartet 
 

Als jonge Sennenhond moet je natuurlijk kennismaken met zoveel mogelijk, zo ook met je Sennenfamilie. 
 

   Makkie, een Grote Zwitser dat voelt goed. Een Appenzeller dame behandel je met respect. 

 

  
  Een Entlebucher verover je met kleine stapjes.  Familie met veel haar en een groot hart. 

 
25 maart 2013: 
 
Inburgering 

 

Het leven van een pup gaat niet over rozen. Je moet zoveel leren nadat je ‘uitgevlogen’ bent. 
 

 
 
Gelukkig maakt Jans me wegwijs. Ze adviseerde me om zo snel mogelijk Nederlands te leren; lezen helpt daarbij. 



 
 

24 maart 2013: 
 
Je bent top BOB 

 

De raskeurmeester mevrouw Beenen-Sluyters vond dat bovenstaande slogan van toepassing was op Driekus uit ’t 
Warme Nest. Hij werd op de internationale tentoonstelling in Leiden uitgeroepen tot Best Of Breed. Knap gedaan 
voor een jeugdhond! Gefeliciteerd, lekkere vent. 

 
18 maart 2013: 
 
We proudly present Sien 

 

Een nieuw gezins-/roedellid is gearriveerd. Al weken zijn we in blijde afwachting van een Grote Zwitser pup. En 

niet zomaar eentje. Haar naam is Arsien Karantanska. De eerste acht weken heeft ze doorgebracht met mama 

Nuba, halfzus Diva, broer en zussen in Slovenië. Nu mogen wij de verzorging, opvoeding en socialisatie 

overnemen.  

We want to thank Neca for giving us this special puppy! 

PS. Wie weet zal het liedje van Toon Hermans van toepassing blijken: “Sien, laat een zien hoe mooi je bent”. ☺



 

13 maart 2013: 
 
E-nest 
 
Vandaag liet de echo zien dat Lot en Terry ouders worden ☺. Tevens werd duidelijk dat het een klein nest zal zijn 
waarvoor wij al voldoende puppygeïnteresseerden op de wachtlijst hebben staan. 
 
Wij duimen voor een voorspoedig, tweede deel van Lot haar dracht en natuurlijk een vlotte bevalling. 
 
 

11 februari 2013: 
 
Lotterry 

 
Vorige week is onze Entlebucher Lot gedekt door de vriendelijke en mooie (qua exterieur en 

gezondheidsuitslagen) Terry vom Simonhof. En hoewel we weten dat je loterij in het Engels met één en niet twee 

‘r’ schrijft, vonden we het een leuke woordspelling. Want zo’n mooie ouderpaar voelt echt als een lotje uit de loterij. 

We zijn heel benieuwd wat de komende tijd gaat brengen. 

 

Terry vom Simonhof: HD-A, EU-A, PRA-A, ogen vrij.



 

2 februari 2013: 
 
D-tjes 

 
Tijd vliegt. Antjes pups zijn vandaag alweer 1 jaar oud. Van harte gefeliciteerd. Blijf jullie fysiek en mentaal zo mooi 
ontwikkelen als jullie nu doen en ben net zo lief voor jullie baasjes als zij voor jullie zijn. ☺   
 

 

 

 

20 januari 2013: 
 
Sneeuwpret 
 
Niet alleen kinderen genieten volop van de sneeuw. Ook (Sennen)honden kunnen daar wat van. Zoals 
bijvoorbeeld Doutzen uit ’t Warme Nest. 
 

 
 

1 januari 2013: 
 
Een nieuw jaar 
 
waarin we weer veel hondenplezier en –geluk hopen te hebben. Zo genieten we van het feit dat onze Jans (dit jaar 
officieel veteraan) sterk, hongerig, aanhalig en lekker lui blijft. Ook om Doors capriolen moeten we vaak lachen. En 
niet te vergeten onze druktemakers Lot en Antje die zorgen voor het nodige leven in de brouwerij. In 2013 plannen 
we zowel een nestje Grote Zwitserse als Entlebucher Sennenhonden.  
 
Kortom een hondenjaar voor onze oudjes en hopelijk onze jonkies ☺. 
 


