31 december 2015
Op de laatste dag van het jaar bedanken we onze (honden)vrienden en –kennissen
graag voor de vele fijne belevenissen en gezellige contacten in 2015 en
wensen we hen een gelukkig 2016 met veel viervoetersplezier!

20 december 2015
Let it grow, let it grow, let it grow
Aan het begin van 2015 had Antje uit ’t Warme Nest een date met Alwin van de Ursushoeve. De pups die daaruit
voort kwamen, zijn zo’n fijne honden geworden dat we graag nog een keer nakomelingen van hem zouden hebben.
Daarom is Antjes halfzus Hendrikje uit ’t Warme Nest deze week door Alwin gedekt. We hopen dat uit deze mooie
combinatie (HD-A x HD-A / PRA-A x PRA-A / EU-A x EU-B / ogen vrij x ogen vrij / gedrag A x A / exterieur A x A)
midden februari 2016 ons achtste Entlebucher nestje geboren wordt. Voor Dirkje zal het haar eerste nest zijn.

29 november 2015
Geslaagd weekend
Niet helemaal in chronologische volgorde maar het is dan ook te leuk nieuws om niet mee te beginnen. Zaterdag is
Hendrikje uit ’t Warme Nest bij de rasinventarisatie van de Nederlandse rasvereniging (zeg maar de fokaankeuring)
beoordeeld met een A voor gedrag en een A voor exterieur. Daarmee is haar aankeurtraject helemaal afgerond en
dat met alleen maar A’s (HD, EU, PRA, gedrag en exterieur). In onze ogen echt een bijzondere ‘prestatie’.
En dan het meest recente nieuws. Vandaag op de Dogachtigen Show in Den Bosch werd Dirkje voor de eerste keer
vergezeld door haar moeder Lotte die meedeed in de Veteranen klasse. Dirkje evenaarde Lotte en werd Beste teef
en Beste van het Ras. Lotte volgde haar direct met het reserve-CAC en beste Veteraan. In hun rapporten stond,
behalve lovende opmerkingen over hun uiterlijk, ook iets moois over hun ‘handlers’. Dirkje / Saskia: „Sehr gute
Präsentation“ en Lotte / Maikel: „Über viele Jahre hin weg gewachsene stimmige Hund / Mensch Beziehung“. Trots!!

4 oktober 2015
Speciale Dierendag
Vandaag op de internationale
hondententoonstelling
in
Charleroi,
België
werd
Hendrikje uit ’t Warme Nest
BOB (beste van het ras).
Gefeliciteerd Dirkje en Saskia.

27 september 2015
Sien laat zien hoe mooi ze is
Vandaag, op de Internationale Hondenshow in Maastricht, heeft mevrouw Onstenk-Schenk onze Sien uitgeroepen
tot Beste van het Ras. Daarmee heeft Sien haar laatste punt voor de titel van Nederlands Kampioene en
Internationaal Kampioene behaald! Voluit is ze nu Nederlands, Luxemburgs en Belgisch Jeugdkampioene,
Jeugdwinster 2013, BOS Crufts 2015, Luxemburgs, Nederlands en Internationaal Kampioene Arsien Karantanska.
Gelukkig luistert ze gewoon naar Sien.

Vervolg 27 september 2015
Op de Internationale Hondenshow in Maastricht was
ook Dirkje, Hendrikje uit ’t Warme Nest, present. Zij
werd heel goed voorgebracht in de tussenklasse en
kreeg een 1U. Op de foto hiernaast is Dirkje samen met
grote vriend Andries uit ’t Warme Nest te zien.

13 augustus 2015
Hoezo is 13 een ongeluksgetal
Vandaag zijn onze Sien (Arsien Karantanska) en Dirkje (Hendrikje uit ’t Warme Nest) naar de oogarts geweest voor
het jaarlijks ECVO-onderzoek. En beiden zijn vrij bevonden van een groot aantal, mogelijk erfelijke, oogafwijkingen.

1 augustus 2015
Terug van vakantie
De zomervakantie voerde ons en Door dit keer naar
het vriendelijke Denemarken. Een mooie gelegenheid
om Door’s moeder Bunica te bezoeken. Bunica is
inmiddels 11 jaar oud maar in prima conditie en nog
steeds even aangenaam gezelschap als zeven jaar
geleden. Dat geldt overigens ook voor haar eigenaren.
Dankzij Désirée konden de andere honden lekker
thuis blijven en wij met een gerust gevoel op vakantie.

28 juni 2015
Triple A
Bij Hendrikje uit het Warme Nest (roepnaam Dirkje) zijn een,
aantal voor de fok benodigde, gezondheidsonderzoeken gedaan.
En wat blijkt? Ze is een Triple A meisje: HD-A, EU-A en PRA-A.
We zijn enorm blij met deze resultaten, want mooier kan niet!

Triple J
Ook qua exterieur is triple van toepassing op Dirkje. En wel
Triple J: Nederlands, Luxemburgs en Belgisch Jeugdkampioene.
De laatste titel behaalde ze op de internationale hondenshow in
Genk. Daar werd ze, net als eerder deze maand in Oss, BOB.
En in Genk hoorde ze zelfs bij de beste 10 van rasgroep 2.

3 juni 2015
Ingeburgerde I-tjes
En daarmee is de tijd van afscheid nemen aangebroken. Het I-nest was een bijzonder relaxed, speels en zorgeloos
nest. We hopen dat de nieuwe eigenaren net zoveel geluk met en plezier van hun I-tje hebben als Antje en wij
hebben gehad. Het ga jullie goed Guus, Dorus, Marley, Diesel, Nienke, Diesel, Lola en Kappa!

31 mei 2015
Jubileum Kampioenschaps ClubMatch
Omdat de rasvereniging 40 jaar bestaat, had de jaarlijkse Clubmatch een extra feestelijk tintje. Dit jaar deden er drie
“Warme Nestjes” mee: Andries, Hessel en Hendrikje (Dirkje). Andries werd beste Entlebucherreu en Dirkje werd
beste Entlebucher jeugdhond! En of dat nog niet genoeg is, betekent Dirkjes overwinning ook dat ze nu voldoende
punten heeft voor de titel Nederlands Jeugdkampioene. Knap gedaan Maikel en Saskia!

30 mei 2015
Nog even …
en dan gaan de I-tjes naar hun nieuwe thuis. Daarom nog even wat wijze levenslessen meegegeven door:

jonge kinderen,

jong volwassenen

maar vooral door een oude, wijze hond

Verder proberen wij ze bij te brengen dat het na spelen en eten tijd voor rust is…

27 mei 2015
7 weken oud
De afgelopen week hebben de pups weer een hoop meegemaakt: in de auto naar de dierenarts, bezoek van papa
Luca (Alwin vd Ursushoeve), fotoshoot en nestinventarisatie door de Nederlandse rasvereniging. Verder zijn bijna
alle nieuwe eigenaren voor de 2e of 3e keer komen knuffelen en zijn de pups met mams op stap geweest in het bos.
Op naar de dierenarts

Met zijn 8-en balanceren

Sien houdt de wacht

Kennismaken met de stofzuiger

Met zijn 5-en trekken

Spelende mama Antje

Deze foto behoeft geen toelichting; wel een oprecht dank-je-wel aan hondenfotograaf Maud Velders.

20 mei 2015
6 weken oud
De pups (en wij ☺) hebben een drukke week achter de rug. Veel bezoek dus kennis gemaakt met allerlei ‘soorten’
mensen. Ook weten de pups nu dat er, behalve honden, nog andere dieren zijn, zoals paarden, ezels en schapen.
Niet eng maar leuk; er kon zelfs een kusje af. En ze waren aangenaam verrast toen bleek dat er naast moedermelk
en vlees nog meer lekkers bestaat. De kippenpootjes en sliertjes bullepees zijn een groot succes. Inmiddels heeft de
identificeerder van de Raad van Beheer de pups gechipt en hun DNA afgenomen. Vandaag gaan de I-tjes in de auto
naar de dierenarts die hen uitvoerig zal controleren om vervolgens de 6-weken enting te geven.

13 mei 2015
5 weken oud
Een groot gedeelte van de tijd brengen zo’n jonge pups slapend en etend door. Maar wanneer goed aan die twee
behoeftes voldaan wordt, hebben ze voldoende energie om te groeien en te ontdekken. En dat doen ze: de 3 kilo
grens is inmiddels gepassseerd. Hoewel ze voldoende vlees eten en water drinken, is af en toe tutteren bij mama
nog wel erg lekker. En mama Antje heeft zoveel melk dat het er letterlijk uitloopt. Vorige week hadden we hun
binnenruimte vergroot en deze week hebben de pups ook een buitenspeelplaats tot hun beschikking gekregen.

Isaak

Isidorus

Ids

Imme

Ietje

Ingmar

Ibbeltje

Iefke

6 mei 2015
4 weken oud
Rustig aan laten we de wereld van de I-tjes groter worden. Afgelopen week:
- De kleine binnenren is aangebouwd.
- De tweede, driedaagse wormkuur is gestart.
- De rest van de ‘roedel’ heeft kennis gemaakt.
- De nieuwste, knappe kunst: drinken bij een staande mam.
- Behalve spelen met broers en zussen, is er nu ook interesse voor speelgoed.
- De overgang van melk naar vlees verliep, via het tussenstapje ’vleespap’, voorspoedig.

29 april 2015
3 weken oud
Van molletjes veranderd in hondjes die lopen, zitten en blaffen, maar natuurlijk vooral slapen en eten om te groeien.
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We kunnen al drinken bij een zittende mama, maar dat is wel vermoeiend.

22 april 2015
2 weken oud
Wat kan er toch een hoop gebeuren in één week. De pups hebben hun geboortegewicht ruimschoots verdubbeld en
wegen allemaal meer dan een kilo. Hun oogjes zijn open, ze gaan horen en tijgeren door de werpkist met de buik
los van de grond. Nog even en ze kunnen lopen. Gisteren zijn we begonnen met de eerste 3-daagse ontwormkuur.

♥♥♥♥♥♥♥
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Oogjes net open
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21 april 2015
Hieperdepiep Hoera voor de H-tjes
Vandaag worden Hannah (Fuji), Hannes, Harmke (Nora), Hendrikje (Dirkje), Hessel en Hugo (Junior) 1 jaar! Van
harte gefeliciteerd lekker grut. Laat jullie maar nog meer verwennen dan normaal al het geval is. En natuurlijk
wensen wij jullie, samen met jullie baasjes, een gezond en gelukkig levensjaar toe.

Hannah

Hessel

Hendrikje

Hannes

Harmke

Hugo

Daarnaast felicitaties voor Dirkje die afgelopen zaterdag BOB (beste van het ras) geworden is op de Internationale
hondententoonstelling in Antwerpen. Knap gedaan, meisje! (Nu, heeft ze al twee kwalificaties voor Crufts 2016.)

15 april 2015
1 week oud
Momenteel wordt de nieuwsbrief vooral bekeken in verband met de pasgeboren pups. Alle begrip voor natuurlijk ☺,
maar neem even de moeite om één bladzijde naar beneden te scrollen waar foto’s staan van de H-tjes die vorig jaar
april geboren zijn. Mooie foto’s om te zien en het blijft verbazingwekkend hoeveel er verandert in het eerste jaar.
Terug naar de I-tjes. Vandaag zijn ze één week oud en alle 8 groeien goed, tijgeren vlot door de werpkist en doen
hun best om iedere keer de beste tepel van Antje te pakken te krijgen. Nog een paar dagen dan gaan hun oogjes
open en kunnen ze horen. Het blijft een mooi wonder de ontwikkeling van (mensen en) dieren.

12 april 2015
Reünie van de H-tjes
Vorig jaar op 21 april werden Hannah (Fuji), Hannes, Hessel, Hugo (Junior), Harmke (Nora) en Hendrikje (Dirkje)
geboren. Bijna één jaar oud dus tijd voor een reünie. Wat hebben wij genoten van de lieve en mooie honden, hun
leuke baasjes en het prachtige weer. Eigenaren bedankt dat jullie aanwezig wilden zijn!
Eerst lekker samen rennen en het mooie terrein en elkaar verkennen.

Maar behalve feesten, moest er ook serieus gewerkt worden: de fotoshoot ☺ uiteraard door Maud Velders.

10 april 2015
I-nest
In de nacht van 7 op 8 april zijn de pups van Alwin v.d. Ursushoeve x Antje uit ’t Warme Nest geboren. Antje ‘kreeg’
4 reutjes en 4 teefjes. Alle 8 zijn fit ter wereld gekomen en de geboortegewichten varieren tussen 394 en 456 gram.

Dames eerst
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5 april 2015
Jarige Jans
Het is vandaag 10 jaar geleden dat Jans in Kampen bij de familie Kanis werd geboren. Officieel Lieve Jans: een
terechte naam want een lievere hond kun je je niet wensen. Eerst samen met Dries en later met onze andere
honden, niet op de voorgrond tredend maar altijd gemoedelijk aanwezig. Alle honden (en mensen) zijn wat haar
betreft welkom. En wanneer er pups geboren zijn, wil ze die oh zo graag bemoederen. We snappen dat 10 jaar een
mooie leeftijd is voor een Grote Zwitser maar we willen héél graag nog één, twee jaartjes van Tante Jans genieten!

4 april 2015
Laatste loodjes
Antje is nu 8 weken drachtig en haar buik is ronder dan rond. Paaspups zullen het wel niet worden, maar of ze nog
een hele week wacht met werpen ???

28 maart 2015
Luxemburg
Sien en Dirkje hadden vandaag een uitstapje naar Luxemburg; naar de internationale hondententoonstelling. Aan
het eind van de dag mochten ze naar huis met respectievelijk de titel Luxemburgs Kampioene en Luxemburgs
Jeugdkampioene op zak. En hoewel Sien de BOB (Best of Breed) was, was het Maikel die naar huis mocht rijden.

De dames zijn zich aan het klaarmaken voor de show.

28 maart 2015

21 maart 2015

Zeven weken

Zes weken

En weer een weekje verder. Antjes buik
groeit gestaag en ze begint nu toch wel
ongemakjes te ondervinden van haar
dracht. Maar het is voor een goed doel!

Antje is nu 6 weken drachtig en maakt het uitstekend. Behalve haar
groeiende buik en het nog verzotter zijn op eten en kroelen, is er niet
veel aan haar te merken. 2/3 van de dracht is probleemloos verlopen
en we hopen dat de rest net zo voorspoedig mag gaan.

Het lukt niet om haar lekkere koppie en de bolling van buik tegelijk op de foto te
krijgen… Zeker niet wanneer er eten klaar gemaakt wordt. ☺

10 maart 2015
I-nest
Het is alweer ruim vier weken geleden dat Alwin v.d. Ursushoeve en ons Antje een date hadden. Tijd voor de echo.
En deze bevestigde wat wij al vermoedden: Antje is drachtig. Over een maand mogen we Entlebucherpups
verwelkomen. En hoewel het lastig vastleggen is, zo halverwege de dracht, is een beginnend buikje toch zichtbaar.

6 maart 2015
Double Dutch
Gisteren begon de show waar de hondenwereld jaarlijks naar uitkijkt: de Engelse CRUFTS. Ook dit jaar namen ruim
20.000 honden uit de hele wereld deel en werd de show gedurende alle vier de dagen door de BBC uitgezonden.
Omdat de Grote Zwitserse Sennenhond in Engeland nog geen erkend ras is, vallen ze, samen met de Entlebuchers,
onder de Working Group, AV Imported Register. En hoewel we weten dat Sien een goede rasvertegenwoordigster
is, koesterden we geen al te hoge verwachtingen. De keurmeester, de heer Engh uit Noorwegen, vond haar echter
de beste teef van haar klasse en vervolgens zelfs Best Bitch. De ‘strijd’ om de titel Best of Breed verloor Sien van de
Nederlandse reu Bonanza the Boss van de Dovondolin. Een knap staaltje Double Dutch op zo’n mondiaal event.

8 februari 2015:
Wild weekend
In dit mooie winterweekend hoefden ons Antje en Alwin van de Ursushoeve (HD-A, PRA-A, EU-B, ogen vrij en
gedragstest A) er niet lang over na te denken: Op zaterdag werden de voorstelronde en het voorspel overgeslagen
en de dekking was al snel een voldongen feit. Ook op zondag kwamen beide meteen ter zake. Daarna namen ze
gelukkig wel de tijd voor een foto voor het nageslacht. Wij duimen voor een gezond en mooi nest half april.

Dirkjes debuut
Vandaag was het Nederlandse showdebuut van Hendrikje uit ’t Warme Nest. Op de internationale
hondententoonstelling in Eindhoven beschreef de keurmeester haar als volgt: “Reeds goed ontwikkelde typische
teef. Prachtige schedel, goede stop en snuit, goed schaargebit en mooie gesloten lippen. Heel mooi gedragen oren,
krachtige bone, goede voeten. Goede hals, ribben, top- en onderlijn. Goede croupe, staart en aanzet. Goede
hoeking achter, toont gezonde gangen voor en achter.” Hij maakt haar tot beste van het ras. En bij de eindkeuring
van rasgroep 2 (waar ruim 60 rassen onder vallen) werd ze als 10e geplaatst. Op zich al een bijzondere prestatie
voor een Entlebucher maar zeker voor zo’n pubertje van negen maanden.

21 januari 2015
Sien
Vandaag is Sien 2 jaar geworden. Wat kun je van een hond genieten. Gefeliciteerd, blijf gezond en gezellig, meisje!

18 januari 2015
Ambros uit ’t Warme Nest
En weer een foto van een Warme Nestje die je wel ‘moet’ delen. Dit keer Dennis (Ambros uit ’t Warme Nest), 5 jaar.
Een plaatje van een hond in een sprookjesachtige omgeving. Wat een bofkont is hij dat hij daar mag wonen.

