Wij wensen onze hondenvrienden, - kennissen en lezers van deze Nieuwsbrief:

Gezellige Kerstdagen en een voorspoedig 2015

13 december 2014
Winner
In tegenstelling tot Brussel was Sien op DE Nederlandse hondententoonstelling, De Winner in Amsterdam, vroeg
aan de beurt. Ook dit keer won ze haar leeftijdsklasse. Echter de eer van beste teef viel nu niet haar te beurt maar
de Wereldkampioene 2014. Sien werd reserve Winner. Een mooie prestatie, zeker gezien het aantal en de kwaliteit
van de ingeschreven Grote Zwitsers.

7 december 2014
Brussel
Na een dag van wachten mocht Sien op de Internationale Dogshow in Brussel de ring in. Het kostte Maikel wel wat
moeite om haar ervan te overtuigen dat ze zich, ook laat in de middag, van haar beste kant moest laten zien.
Gelukkig gaf Sien hier toch gehoor aan en werd ze gekozen tot mooiste hond van haar leeftijdsklasse en daarna tot
mooiste Grote Zwitser teef aanwezig. Daarmee heeft ze een Crufts kwalificatie gehaald dus wie weet reizen we
volgend jaar af naar dit enorme event in Groot-Brittanië.

17 november 2014
Dieuwertje
Gelukkig krijgen we vaak leuke updates van eigenaren van Warme Nest honden. Vandaag kregen we zo’n
geweldige foto van Dieuwertje in actie dat we die jullie niet willen onthouden. Het plezier spat er vanaf.

15 november 2014
Karantanska
Vandaag hebben Sien en haar halfzus Gaia samen met hun fokster Neça, die uit Slovenië op bezoek was, lekker op
het strand gewandeld. Gaia’s dochter Bieke en hun eigenaren waren er natuurlijk ook bij. Een gezellig weerzien.

22 oktober 2014
Worteltjes
Het is algemeen bekend dat je worteltjes moet eten om goede ogen te houden. Minder bekend, maar wel een feit, is
dat het caroteen van de worteltjes het tan (bruine kleur) van onze Sennenhonden mooi donker maakt. Moeten we
ons schuldig voelen dat we onze honden geen wortelen voeren? Volgens de oogarts niet want vandaag tijdens het
jaarlijks oogonderzoek van Antje en Sien bleek dat hun ogen helemaal vrij zijn van de ruim 15 geteste oogziektes.

5 oktober 2014
Fokinventarisatie
Vandaag was een belangrijke dag voor Sien. Ze deed mee aan de fokinventarisatie (misschien beter bekend als
aankeuring) van de Nederlandse Rasvereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden.

Foto’s met dank aan Saskia Bakker

Gedurende de ochtend beoordeelden twee gedragskeurmeesters of haar gedrag rastypisch en ‘sociaal wenselijk’ is.
Daarnaast bekeek een raskeurmeester tot in detail het exterieur van Sien. De uitkomsten van deze testen, bepalen
of ze toegelaten wordt tot de fok. En ja hoor, Sien slaagde met vlag en wimpel; een Uitmuntend voor exterieur en
een A voor gedrag. Na haar optimale röntgenuitslagen (heupen, ellebogen en schouders helemaal vrij van
afwijkingen) is het nu dus rustig afwachten tot we haar mentaal volwassen genoeg vinden om een nestje te krijgen.

Ook Sien wacht rustig af.

September 2014
Mooi Mannen
Andries en Ambros (Dennis) uit ’t Warme Nest zijn met hun vijf jaar ‘nog steeds’ mooie mannen.
Andries werd beste van het ras op de show in het Belgische Libramont en mag zich Continental Winner noemen.
Zijn broer Ambros (Dennis) werd tevens BOB maar dan in het Oostenrijkse Tulln. Van harte gefeliciteerd, heren!

13 september 2014
REÜNIE
Vandaag hadden we ’s ochtends de reünie van ons G-nest (Grote Zwitsers) en ’s middags die van de E- en F-jes
(Entlebuchers). Dank je wel aan alle eigenaren van ‘onze pups’,. Het blijft enorm fijn om het grut terug te zien.

Mama Door met (Gewoon) Dries en (Geertje) Noor

Broer en zus

Een trio van mooie heren: (Eef) Jim, (Freek) Jaap en (Foppe) Bob

22 augustus 2014
JOEPIE
Vandaag zijn de uitkomsten van de röntgenonderzoeken van Sien compleet: HD-A, ED-vrij en OCD-vrij. Vertaald
heupen, ellebogen en schouders zijn helemeel vrij van botafwijkingen. Wij zijn uiteraard super blij met deze optimale
uitslagen zowel voor Sien als voor onszelf. Weer een stapje dichterbij onze fokplannen met haar.
Graag feliciteren Neca van kennel Karantanska met de gezonde nakomelingen. Meer dan de helft van het nest is
onderzocht en helemaal vrij bevonden.

20 augustus 2014
Kartrekken voor gevorderden
Een kar, die achter je hangt, netjes trekken is al een prestatie. Maar een kar trekken waar je voornamelijk onder
staat, is echt iets voor gevorderden. Het ziet ernaar uit dat Sien tot die categorie gaat behoren.

16 augustus 2014
Ook Antje verklaart het jachtseizoen geopend
Vanaf gisteren mag er op konijnen gejaagd worden. Antje is van mening dat zij hier haar bijdrage aan moet leveren.

15 augustus 2014

10 augustus 2014

Het F-nest is een jaar 1 jaar.

Geertje en Gewoon Dries 1 jaar!

Het is alweer een jaar geleden dat de pups van Antje en
Jerry geboren werden. Famke, Fien, Foppe, Frauke en
Freek van harte gefeliciteerd. Laat jullie maar lekker
verwennen door jullie baasjes.

Vandaag zijn de pups van Door en Hero alweer 1 jaar
oud. Noor en Dries gefeliciflapstaart; maak er een
gezellige dag van samen met de twee- en viervoeters in
jullie roedels!

5 augustus 2014
APENSTREKEN met Aap, Noot, Mies en Sien
In de zomer van 2015 gaat de eerste Nederlandse, 3D kinderfilm in premiere. Wij mogen daar een kleine bijdrage
aan leveren in de vorm van hond met kar. Nadat eerst Dries en vervolgens Jans aan films hebben meewerkten, is
het nu de beurt aan Sien. Vandaag was haar eerste filmdag in het Zuiderzeemuseum. Ondanks een jonge voerman,
ijzeren wielen op kinderkopjes, rennende kinderen en een passerend paard, kweet Sien zich keurig van haar taak.

2 augustus 2014
Es ist gut sozialisieren in Österreich
Dirkje (Hendrikje uit ’t Warme Nest), van 3 maanden oud, mocht met ons mee op vakantie naar Oostenrijk. Wat een
hondvriendelijk land is dat en wat een indrukken heeft Dirkje opgedaan. Als icing on the cake op de terugweg ‘even’
in Wenen op visite bij halfbroer Dennis en zijn nieuwe vriendinnetje Dille.

16 juni 2014
Houdoe heerlijke, harige, homogene, hongerige H-tjes
Vandaag zijn de pups van Buddy en Lotte 8 weken oud en mogen uitvliegen. De dekking, dracht en ‘opfok’ verliepen
heel voorspoedig: Lot was een relaxte, zorgzame moeder, het was een rustig nest (voor zover Entlebucher pups
rustig kunnen zijn), de andere honden hebben de afgelopen weken lekker mee opgevoed; kortom we hebben
genoten. We wensen de nieuwe eigenaren veel plezier en geluk met hun Entlbucher maar dat gaat zeker lukken!

15 juni 2014
Belgische clubmatch
De BKZS (Belgische Klub voor Zwitserse Sennenhonden) organiseerde vandaag de jaarlijkse Clubmatch. Het was
een plezierig en goed georganiseerd treffen van alle vier de Sennenrassen. Dit keer geen eerste plaats voor Sien.
Maar wel voor Antje, die weer eens een keer mee mocht naar een show. Ze werd beoordeeld met uitmuntend en
beste Entlebucher (BOB). In de eindkeuring moest ze de Berner en Grote Zwitser voor laten gaan.

15 juni 2014
Belgische Jeugdkampioene
Omdat Sien al Nederlands en Luxemburgs Jeugdkampioene is, leek het ons leuk om het Benelux plaatje rond te
maken en te proberen de titel Belgisch Jeugdkampioene eraan toe te voegen. Hiertoe moest Sien door drie
verschillende keurmeesters als jeugdteef aangemerkt worden met de beoordeeling Zeer Goed of nog liever
Uitmuntend. En wat schets onze verbazing in drie shows, vandaag de 3e in Lommel, behaalde Sien de benodigde
punten en mag zich nu dus ook Belgisch Jeugdkampioene noemen.

4 juni 2014
Professionele fotoindrukken ;-)

Onze oh zo Lieve Jans ruim 9 jaar oud. We hopen nog lang van haar te mogen genieten!

3 juni 2014
Amateuristische fotoindrukken ;-)

In de auto om naar de dierenarts te gaan.

Mooi weer dus buiten worden de pups gecontroleerd en geent.

Met mams op stap.

Sien maakt zich klein om met de pups te spelen; die willen wel.

Buiten en binnen is er volop gelegenheid om te onderzoeken en te spelen.

26 mei 2014
Vijf weken oud

Hier nog aan de vleespap maar dat is al verleden tijd.

Socialiseren met pubers.

Samen met een ontspannen mama Lot buiten spelen.

Socialiseren met lieve Tante Jans.

Socialiseren met jonge kids.

HANNES

HUGO

HESSEL

HANNAH

HARMKE

HENDRIKJE

18 mei 2014
Gezellige dag
Op deze zonnige lentedag werd de jaarlijkse Kampioensclubmatch van de Nederlandse Rasvereniging gehouden.
Er waren meerdere ‘Warme Nestjes’ aanwezig. Bij deze willen we hun eigenaren bedanken: leuk dat jullie er waren!
En Sien ... van de 23 Grote Zwitsers werd ze Best of Opposite Sex oftewel beste teef. Knappe meid ☺.

Maud weer bedankt voor de foto’s. Het blijven plaatjes.

Bijna 4 weken oud
De pups ontwikkelen zich snel. De looppogingen zijn omgezet in echt lopen en ze sjorren volop met het speelgoed
en elkaar. Ze hebben geleerd hoe ze staand kunnen drinken bij mama maar laten zich de vleespap ook goed
smaken. Aankomende week worden ze voor de tweede keer ontwormd en zal hun wereld binnen vergroot worden
met een ‘speelplaats’. En als de mooie weersverwachtingen uitkomen, voelen ze misschien al voor het eerst de
wind door hun vachtjes en gras onder de pootjes. We gaan ze, met veel plezier, ‘klaar stomen’ voor de grote wereld.

5 mei 2014
Twee weken oud
Vandaag zijn de pups twee weken oud. Door Lot’s goede zorgen, haar ‘slagroom’melk en het vele slapen, zijn ze
enorm gegroeid. Hun oogjes en dus oortjes zijn open en ze ondernemen de eerste looppogingen. Zo aandoenlijk!
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Hugo

24 april 2014
Paaspups
Van 21 op 22 april zagen de pups van Buddy en Lotte het levenslicht. Er zijn drie reutjes en drie teefjes geboren.
Lotte geniet volop van haar moederrol en voedt haar kroost zo goed dat de pups in de 2,5 dag sinds hun geboorte al
tussen de 150 en 200 gram aangekomen zijn. We hopen uiteraard dat alles zo voorspoedig blijft gaan.

Hannah

Harmke

Hannes

Hessel

Hendrikje

Hugo

Sien laat weer zien hoe mooi ze is
Onze Sien maakte het op de Luxemburgse Clubmatch erg bont, positief dan. Bij de Grote Zwitsers werd ze beste
jeugd teef, beste jeugd hond, beste teef en beste van het ras. Daarna mocht ze mee strijden met de andere drie
Sennenrassen en werd beste Jeugd Sennenhond en tweede beste van alle aanwezige Sennenhonden. Na de titel
Jeugdwinster 2013 en Nederlands Jeugdkampioene mag ze nu ook luisteren naar Luxemburgs Jeugdkampioene.
En dat alles op de leeftijd van nog geen vijftien maanden…

17 april 2014:

10 april 2014:

3 april 2014:

8 weken

7 weken

6 weken = 2/3

Tijd vliegt; alweer een week
voorbij. De laatste week van de
dracht is begonnen. Het is goed
aan Lotte te zien dat de pups in
deze fase vooral groeien. Zelf
doet ze het nu rustiger aan.

Weer een weekje verder in de
dracht. Lotte groeit gestaag maar
laat zich nog niet door haar buik
belemmeren. Aan de achtergrond
te zien, worden het vuilniszakjes;
eh vuilnisbakjes ☺.

Het is zes weken geleden dat Lotte
gedekt is door Buddy oftewel 2/3
van de dracht zit er al op. Ze krijgt
een mooi rond buikje en kan niet
genoeg krijgen van kroelen en
eten.

9 april 2014:
Er is er één jarig…
Vandaag is Jim (Eef uit ’t Warme Nest) één jaar oud geworden. Hij heeft afgelopen jaar veel meegemaakt en
ontwikkelt zich tot een rastypische Entlebucher zowel qua exterieur als gedrag. Gefeliciteerd Jim en baasjes.

24 maart 2014:
H-nest
Vandaag zijn we met onze Entlebucher Lot naar de dierenarts geweest voor een echo. En ja hoor, de reis naar
Buddy in Tsjechië is niet zonder gevolgen gebleven. Over vier weken zal Lot pups krijgen. We duimen dat de 2e
helft van de dracht net zo voorspoedig gaat als de 1e en natuurlijk dat de geboorte van de H-tjes vlot mag verlopen.

15 maart 2014:
Jongehondendag
De Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebuchers en Grote Zwitserse Sennenhonden organiseerde
vandaag een Jongehondenmiddag. Het was erg leuk om vier jonge Warme Nestjes en hun eigenaren terug te
zien. En niet minder leuk was het dat Maud Velders onderstaande ‘zoek-de-verschillen’ collage voor ons maakte.

Februari 2014:
De afgelopen maand is er een aantal leuke hondengebeurtenissen geweest.
Het meest prominente feit is dat Lotte op 22 februari gedekt is door Buddy from the Earth Axis. Buddy is een
aangekeurde dekreu binnen de Tsjechische rasvereniging. Zijn gezondheidsuitslagen zijn: HD-B, EU-A, PRA-A en
ogen vrij (feb. 2014). Daarnaast is multi-kampioen en de zoon van Yanni, Lot’s eerste partner en vader van onze
A-tjes. Omdat de A-tjes zich ontwikkeld hebben tot stabiele, mooie en tot nu toe gezonde honden (knock on wood),
hebben wij hoge verwachtingen van deze oudercombinatie. We hopen dan ook dat er eind april een mooi en
gezond nestje Entlebuchers geboren mag worden.

Fietsen

Douwe

Nu ze 1 jaar oud is, mag Sien leren fietsen; nou
ja meelopen aan de fiets. Ze doet het keurig.

Douwe, mama Antje en Sien waren samen op pad. Wij
moesten af en toe goed kijken wie Douwe en wie Antje was.

21 januari 2014:
Eén jaar geleden…
is Sien geboren. Na acht weken liefdevolle verzorging in Slovenië mochten we haar mee naar huis nemen. Hoewel
ze nog volop in ontwikkeling is, is ze al enorm gegroeid; zowel fysiek als mentaal ☺. Ze is echt een lekker dier.
Graag feliciteren wij haar broer en zussen met hun eerste verjaardag. Laat je maar lekker verwennen!

