10 december 2016
Winner
De belangrijkste hondenshow in Nederland
is de Winner in Amsterdam. Ons Dirkje
(Hendrikje uit ´t Warme Nest) werd in daar,
onder aanmoediging van bff Saskia
Bakker, beste teef en mag zich daarmee
voortaan Winster 2016 noemen. En alsof
dat nog niet genoeg was, werd ze, ondanks
de nodige concurrentie, Beste van het Ras!

5 oktober 2016
11,5 jaar
Op deze leeftijd mogen ook halve jaren gevierd worden. Daarom Lieve Jans van harte gefeliciteerd met je 11,5 jaar!

25 september 2016
Tijd voor taart (of champagne)
Bijna een jaar zijn we met Dirkje (Hendrikje uit ’t Warme Nest) niet naar een show geweest. De titels Nederlands,
Belgisch en Luxemburgs Jeugdkampioene had ze immers al, en pas vanaf de leeftijd van 27 maanden kan een
hond ‘volwassen’ titels halen. Inmiddels is Dirkje 29 maanden dus op naar de internationale tentoonstelling in
Maastricht. Dirkje moest het opnemen tegen een aantal andere teefjes en werd gekozen als mooiste teef ☺.
Vervolgens moest de keurmeester, om de beste van het ras te bepalen, kiezen tussen Dirkje en een ‘volwassen’
kampioensreu Het werd Dirkje! Wat een ‘come-back: niet alleen beste van het ras, maar ook het laatste puntje voor
de titel Nederlands Kampioene!

24 september 2016
Jonge hondendag
De rasvereniging organiseerde vanmiddag een bijeenkomst voor puberhonden die bij verenigingsfokkers geboren
zijn. Drie van de J-tjes, nu 7 maanden oud, waren er ook bij en hadden samen de grootste lol. Gelukkig is het ook
nog gelukt om ze op een ‘rustig’ moment gezamenlijk te fotograferen. Dank je Wendy voor de mooie foto.

V.l.n.r. : Max (Janus), Chip (Jet) en James (Jodocus).

4 augustus 2016
Een impressie van de afgelopen twee maanden
Met vandaag als hoogtepunt de geboorte van ezel veulen Driek. Honden hebben maar 9 weken om zich te
ontwikkelen in de baarmoeder en ezels één jaar, maar het verschil is dan ook enorm. Pups worden blind, doof en
nog niet in staat om te lopen geboren. Een veulen komt volledig ‘af’ uit de baarmoeder. ’s Ochtends staat Driek nat
en ietwat wankelig bij mama Durske en ’s middags verkent hij zijn omgeving al zelfverzekerd.

Kluiven op een kluitje

De warmte trotseren

Jans, Sien, Antje en Dirkje genieten van een vers bot.

Door te zwemmen of rust in de schaduw te zoeken.

4 juni 2016
I-tjes united
Hoewel de weersvoorspellingen onheilspellend waren, hebben we vanmiddag bij stralend weer genoten van de
reünie van het I-nest. Met uitzondering van Iefke, die in het buitenland woont, waren alle I-tjes, hun papa Alwin van
de Ursushoeve en mama Antje uit ’t Warme Nest aanwezig. Het was erg fijn Ibbeltje, Ids, Ietje, Imme, Ingmar, Isaak
en Isidorus en hun eigenaren weer terug te zien, en super hoe alle honden (op)gegroeid zijn en het samen gezellig
hadden.

17 april 2016
Jemig, jolige J-tjes alweer tijd om afscheid te nemen
Vandaag zijn alweer de laatste J-tjes uitgevlogen. Wij wensen Chip, Jackie, Jailey, James, Jet Joep, Loeki en Max
heel veel geluk en plezier samen met hun baasjes! Laat van jullie horen en tot over een jaartje op de reünie…

10 april 2016
Jeetje
Gisteren was het 8 weken geleden dat de J-tjes geboren werden. Het blijft verbazingwekkend hoe snel pups zich
fysiek en mentaal ontwikkelen. Dit achttal is er echt aan toe om uit te vliegen. Gelukkig maakt het feit dat Jans,
Janus, Joppe, Jeltje, Jitske, Jet, Jacoba en Jodocus naar heel fijne gezinnen gaan, het afscheid nemen
gemakkelijker. Papa Alwin v.d. Ursushoeve en mama Hendrikje uit het Warme Nest mogen trots zijn op hun kroost!

8 april 2016
I-tjes 1 jaar oud
Eén jaar oud en al een hoop mee gemaakt. We weten dat Marley, Diesel, Dorus, Guus, Lola, Kappa, Nienke en
Diesel (2) extra verwend zijn op deze speciale dag. Geluk en gezondheid komend levensjaar!

5 april 2016
Lieve Jans
Vandaag is een bijzondere dag. Onze allerliefste Jans viert haar 11e verjaardag. Het is bijzonder en aandoenlijk om
mee te mogen maken hoe een hoogbejaarde hond zich gedraagt. Wij genieten volop van haar en zij van het leven.

2 april 2016
7 weken
En een en al energie en nieuwsgierigheid. De pups eten brokken (en als ze de kans krijgen veters en broekspijpen),
willen veel buiten spelen en dan natuurlijk het liefst samen met mama zonder de beperking van de ‘ren’. Nog even
dan vliegen ze alweer uit en zal hun nieuwsgierigheid volop bevredigd worden met alle nieuwe indrukken.

26 maart 2016
6 weken oud

De wereld van de pups is weer een stukje groter. Ze zijn nu regelmatig buiten waar de bijna elfjarige Tante Jans
graag over ze waakt. En dat er nog veel meer te ontdekken is, leerden ze vandaag. Ze zijn naar de dierenarts
geweest voor de medische check up en 6-weken enting. De dierenarts was bijzonder tevreden over hun conditie. En
de pups zelf hebben dapper hun eerste autorit, het wachten bij de dierenarts, de behandeling en terugreis
doorstaan. Uiteraard waren ze wel moe van alle indrukken.

19 maart 2016
5 weken oud
Natuurlijk wordt er nog veel geslapen, maar de pups zijn lang genoeg wakker om te spelen. En spelen dat kunnen
ze; ze lopen vol trots met een knuffel in hun bekje, durven al het bruggetje op en ravotten vaak met broer en / of zus.
Met vier keer per dag vlees zit de voedingstaak van Dirkje er grotendeels op en komt ze weer toe aan haar
schoonheidsslaapje. En tussen de vleesmaaltijden door genieten de pups van ‘vleessnacks’.

Janus

Jans

Jacoba

Jitske

Jodocus

Joppe

Jeltje

Jet

12 maart 2016
4 weken oud
De echte baby-puppytijd is voorbij en de (primaire) socialisatiefase is begonnen. De wereld van de pups bestaat dan
ook niet alleen meer uit de werpkist. Favoriet in de nieuwe speelruimte op dit moment is het kussen van mama.

Liggend bij mama

of

Staand bij mama

Op je buik

of

Op je rug

Netjes in het midden

of

Eigenwijs op de rand

Het dieet van de pups bestaat, behalve moedermelk, nu ook uit vlees; hoewel gedurende één dag een van hen
ervan overtuigd was vegetariër te zijn ☺. Ook op vlees groeien ze goed en de pups wegen tussen 2 en 2,5 kg.

5 maart 2016
3 weken oud
Al weer een week ouder. De pups horen en laten van zich horen. De groei zet gestaag door en hun tandjes zijn door
gekomen. De pups kunnen niet alleen lopen maar ook zitten. En in die zittende positie is het goed drinken bij mama.
Hoewel eten en slapen nog steeds de voornaamste bezigheden zijn, beginnen ze nu ook met elkaar te spelen.
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27 februari 2016
2 weken oud
Wat kan er een hoop gebeuren in een puppyleven. Na een relatief rustige eerste week, heeft het achttal het enorm
druk gehad in hun tweede levensweek:
-

de oogjes zijn open gegaan,
het buikschuiven is al verleden tijd want ze lopen, nou ja bewegen zich voort op vier pootjes met de buik los
van de grond. (Op die manier bochtjes maken en poepen behoeft nog wel enige oefening.)
hun geboortegewicht is niet alleen verdubbeld, maar allen wegen inmiddels al 1,5 keer zo zwaar als bij de
geboorte en een enkeling zelfs al twee keer,
de nageltjes zijn geknipt en
de eerste ontwormronde is achter de rug.

Qualtity time bij mams

Hoopje (of knoopje) hond

Moe maar voldaan uitbuiken

Dat ontwormspul is echt vies

20 februari 2016
1 week oud
Het achttal heeft, zoals het hoort, een week van eten, slapen en eten achter de rug. Nog een of twee dagen en dan
hebben ze hun geboortegewicht verdubbeld. Dirkje ontpopt zich als een enorm zorgzame moeder die graag uren
achter elkaar in de werpkist ligt om haar kroost te voeden en te verzorgen. Onze rol is dan ook teruggebracht tot het
schoonmaken van de kist, voeden van Dirkje, wegen van de pups en genieten…

Janus

Jans

Jacoba

Jitske

Jodocus

Joppe

Jeltje

Jet

13 februari 2016
De 8JS
Vrijdagavond kreeg Dirkje ontsluitingsweeën. En zaterdag schonk ze in vier uurtjes tijd het leven aan acht mooie
pups: 3 reutjes en 5 teefjes. De nieuwbakken mama zorgt goed voor haar kroost; zo goed zelfs dat alle acht de
eerste 24 uur al aangekomen zijn.
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De pups zijn al bemiddeld.

9 februari 2016
Dikke Dirk
Nog één weekje te gaan en dan is Dirkje ‘uitgeteld’. De werpkist staat klaar, benodigdheden zijn in huis, agenda’s
zijn afgestemd zodat er continu iemand thuis is en binnenkort wordt de bank omgetoverd tot bed.
En hoewel Dirkje aardig rond is, weerhoudt dat haar er niet van om samen met de andere honden gek te doen en
sprintjes te trekken. We gaan er maar vanuit dat de pups goed beschermd zijn en geen shaken puppy syndroom
kunnen oplopen ;-).

15 januari 2016
J-nest
De echo bij Dirkje maakte duidelijk dat we over een maand ons J-nestje mogen verwachten ☺. We duimen dat de
tweede helft van de dracht net zo vlotjes verloopt als de eerste helft.

10 januari 2016
Opsomming
Aan het begin van 2016 mag Sien nog een titel, aan de toch al indrukwekkende rij, toevoegen. Op de Internationale
hondententoonstelling De Schaal der Kempen (BE) werd ze namelijk beste van het ras en behaalde daarmee haar
laatste punt voor de titel Belgisch Kampioene. Benieuwd naar haar complete titelatuur? Daar komt ie:
♥ Nederlands, Belgisch, Luxemburgs Jeugdkampioene, Jeugdwinster 2013,
BOS Nederlandse Kampioens-clubmatch 2014, BOS Crufts 2015,
Nederlands, Belgisch, Luxemburgs en Internationaal Kampioene ♥

