Een Update (12x) van het A-nest, nu bijna 1 jaar jong.
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd met de honden uit het A-nest “van het Kappertserf”. Buiten het feit dat
ze in omvang zijn toegenomen zijn het sociale en vriendelijke honden geworden. De reuen zijn zich er
ondertussen van bewust dat ze met geheven poot kunnen plassen en vinden sinds kort de geur van de
loopse teefjes aantrekkelijk . De teefjes zijn echte dametjes geworden, mooie brede billetjes, slanke
lichamen en vrouwelijke hoofdjes maakt de ontwikkelingen naar volwassenheid al zichtbaar.
Veel mensen die het verhaal over de eerste 8 weken op onze site of facebook
hebben gevolgd, vragen nog steeds naar Teuntje. Even in het kort; Toen het
nest 3 weken oud was heeft Teuntje op onbekende wijze zijn pootje gebroken.
Na grondig onderzoek; foto`s maken en na overleg met een orthopeed werd
er door de dierenarts besloten dat het scheenbeentje van Teuntje met rust
moest genezen. Je kunt wel zeggen dat het beentje weer helemaal de “oude”
is. Teuntje is samen met Archie, -de “grootste knuffelbeer” uit het nest-, bij 1
familie gaan wonen. De “bende uit Best”, -mijn koosnaampje voor de jongens-,
doen niets meer voor elkaar onder. Teuntje zat volgens zijn vrouwtje de eerste cursusavond de hele les op
schoot maar is gelukkig nu een echte boef. Ze rennen, spelen, zijn
grote vrienden en dol op autorijden en wandelen. Volgens het vrouwtje
zijn de mannen dan ook echte lieve knapperds. Verder volgen de
mannen jachthondentraining met veel plezier en leren alle dagen nog
bij. Al met al heeft het vervelende ongelukje mede door de goede zorg,
aandacht en genegenheid van het gezin een happy end heeft gekregen.
We kregen een telefoontje uit Griekenland met de vraag of wij nog een reutje beschikbaar
hadden. Het was een leuk en herkenbaar gesprek over hun hond Biko, die we 10 jaar
daarvoor op de jachthondentraining hadden. Op dat moment waren zij op zoek naar een
nieuwe viervoeter naast de bejaarde Biko. Die nieuwe viervoeter, dat werd Duuk, een
grappig schimmel reutje. Helaas is de oude Biko overleden, altijd jammer een huisdier te
moeten missen. Duuk heeft zich verder ontwikkeld tot een, volgens zijn baasje super
sociale, aanhankelijke grote knuffel die prima luistert. Ook dit jaar mochten we ze
begroeten op de training en wat loopt het goed. Chapeau voor de baasjes die iedere week
1,5 uur in de auto zitten om naar de training te rijden. Ook heeft Duuk deelgenomen aan
de studentenjachthondenwedstrijd. Onder begeleiding van de eigenaar worden de
honden door studenten voorgejaagd. Het baasje was zo tevreden over het werk van Duuk.
Een aantal onderdelen heeft hij zelfs onder leiding van een student perfect gedaan gaf hij
tevreden aan en ja, trots mag je dan ook zijn.

Ook de foto van Loet in het grijze pvc-buis gaf veel reacties. Een daarvan was de vraag of
Loet loodgieter wilde worden…, nou helaas, dat is dan een van de dingen die ondertussen
nog niet gelukt zijn. Een van de eerste vragen tijdens het pup bezoek was dan over de
omgang van de Duitse Staande Korthaar en kinderen. Achteraf viel het wel bekende
kwartje, de zwangerschap van Loetjes vrouwtje bleef niet onopgemerkt. Sinds kort is er
gezinsuitbreiding, een jongen met de naam Philippe. Wij hebben al prachtige foto`s mogen
ontvangen met Philippe met Loet aan zijn zijde. Zoals zijn baasje zegt; 4 voeter Loet heeft
zijn 2 voeter Philippe al goedgekeurd en is er gek mee! De kleine man groeit volgens zijn
moeder enorm snel en doet het super. Loet laat zich evenals Philippe meer dan lekker,
knuffelen, kroelen en verwennen door zijn baasjes. We wensen het jonge gezin heel veel
geluk samen.

Stip is een teefje dat woont bij een gezin met zoon en dochter en een
kat met de naam Koe in het zuiden van het land. Het vrouwtje van Stip
is regelmatig met haar naar de cursus bij hun in de buurt. De
beginnerscursus is dan ook met zeer goed gevolg afgelegd, van harte
met dit geweldige resultaat. Ook is nu het echte werk begonnen, de
jachthondentraining. Samen leren ze veel en ook hier loopt het, buiten het af en toe achter het behang kunnen plakken-, erg goed met
de twee . De kinderen zijn ook dol op Stip en poes Koe kan sinds kort
naast Stip plaatsnemen op het kussen, een hele prestatie voor een korthaar toch… We merken aan de vele
foto`s, het sturen van de behaalde certificaten en de vele berichten dat Stip een geweldig gezin getroffen
heeft. Ook de tekeningen die we hebben gekregen van de kinderen, uiteraard met Stip erop, zitten in het
plakboek van Jula. Stip wordt veel geknuffeld en gaat naast deze verwennerij een lekker actief en gezellig
leven tegemoet in het mooie Brabant.
Dan is er ook nog Basje, nou ja, nu is het Bas. Bas is volgens zijn
huidige familie een erg lieve, sociale en goed luisterend
gezinslid geworden. De kinderen zijn dol op hem en andersom
is het niet anders. Bas is graag buiten en wandelen in het bos is
dan ook een hobby van baas en hond. Helaas is dit een tijdje
geleden met een vervelende blessure afgelopen. Bas kreeg
namelijk in volle snelheid een frontale botsing met een nog
grotere labrador. Na een langdurig herstelperiode bleek dat er
toch een operatie nodig was. De operatie is nog maar
kortgeleden en Bas heeft nog een aantal weken rust voor de
boeg, och die arme Bas . We weten dat Bas in een warm nest terecht is gekomen en nu lekker in de watten
gelegd wordt. Wij wensen hem en de familie een spoedig herstel toe en hopelijk kan hij op korte termijn
weer fijn met jullie door het bos rennen!
Op vakantie zonder honden, dat kun je zeker niet zeggen over de
baasjes van Maxx. Maxx woont dan ook samen met zijn “DSK-vriend”
Rico. In de eerste maanden van zijn aanwezigheid werd
Rico weleens belaagd door Maxx, spelen, rennen, gek
doen, Maxx deed alles om aandacht te krijgen. Voor zijn
vrouwtje wel even een hele omschakeling om naast zo`n
heerlijk belegen oudere hond weer zo`n kleine terrorist in
huis te hebben. Gelukkig heeft Maxx zich in het gezin aangepast en werd zijn goede gedrag
beloond met een vakantie naar Spanje. Helaas werd Maxx bij aankomst onmiddellijk
aangevallen door een wat viezige hond met als resultaat een lelijke wond. Na het inwinnen
van informatie, -die wond zag er echt vervelend uit-, hebben zij dan toch de plaatselijke
dierenarts bezocht. De verkregen antibioticakuur sloeg goed aan en met behulp van een
prachtig T-shirt en later toch een nare kap is het allemaal weer goed gekomen. De hondjes en
de baasjes zijn lekker uitgerust teruggekomen en kunnen er weer een jaartje tegenaan, welke
hond wil dit nu niet meemaken .

Dan is er Boyd, hij is een grote stoere reu geworden. Hij woont samen met een blinde
Jack Russel Django. Om hem aan zijn “nieuwe kleine broertje” te laten wennen, is er
regelmatig een handdoek met nestgeur mee naar huis gegaan. Dit en wat grappige
sprongen en geblaf van Boyd heeft bijgedragen om grote vrienden te worden. Boyd wijst
Django de weg op onbekend terrein. Volgens zijn baasjes haalt Boyd Django dan
regelmatig op en blijft hij bij hem om hem te leiden. Maar niets is zoals het soms lijkt,
Boyd is ook een deugniet, hij vangt ratten en heeft door wat
lomp spelgedrag ook al een aantal hechtingen in zijn poot gehad. Wel stoer voor
een reu om wat littekens te hebben toch…. Wel heeft deze ondeugende, stoere
rakker een mooie Derby gelopen en eindigde hij op een welverdiende 2e plaats,
super gedaan Petra en Boyd en blijf vooral, net als wij, trots op hem! Bijzonder
vonden we het dat de baasjes spontaan hun nieuwe huis aan ons beschikbaar
stelden om na de nestreünie samen te lunchen. Het was een leuk weerzien en de
verschillende verhalen en tips werden tijdens het eten uitgewisseld. We wensen
jullie dan ook veel plezier op jullie prachtige nieuwe woonstek met een heerlijk
groot “speelveld” voor Django en Boyd.
Dunga is een krachtige, prachtige en lieve reu geworden. Dunga is dan ook aan
de rand van het prachtige Drentse Emmen gaan wonen. Zijn baasje en vrouwtje
zijn dol op Dunga en verzorgen hem geweldig goed. Hij krijgt alles wat zijn hartje
begeert en groeit dan ook als kool. Naast Duuk neem ook Dunga met zijn baasje
deel aan onze training. Het was even onduidelijk maar na huiselijk beraad
komen de baasjes dan ook naar de vervolgtraining. Ook voor hen is het een uur
rijden voordat zij op de plaats van bestemming zijn gearriveerd. Maar ja, als het
ook na de training erg gezellig is en de smakbroden niet aan te slepen zijn blijf je
gewoon komen toch! Dunga volgt ook een jachthondencursus vlak bij zijn
woonplaats, dit werp duidelijk vruchten af. Tijdens de cursus in Drenthe werd hij
dan ook vaak als voorbeeld gebruikt en mocht al snel door naar een vervolg
groep, super voor baas en hond. Ook chapeau voor de baasjes van Dunga, ze
komen toch iedere week vanuit het hoge noorden naar de training. Daarnaast
verzorgen ze met regelmaat de inwendige mens en hebben aandacht voor het
wel en wee van de groep. Het is voor ons fijn om te merken dat ook deze mensen zo goed voor hun
viervoeter zorgen, dank je wel!
*Dan toch nog even een kleine anekdote over de bijna eeneiige tweeling Boyd en Dunga; zelfs de kenner
heeft moeite. U voelt hem vast al aankomen, een uurtje na de training kreeg ik telefoon van het baasje van
Boyd. Hij vond het eigenlijk vreemd dat Django, -de andere hond-, bij thuiskomst vreemd op Boyd
reageerde. En ook Boyd sprong zomaar over de kleine tafel, dat had hij eigenlijk nog nooit gedaan gaf hij
aan. Nog geen minuut later ook het vrouwtje van Dunga aan de lijn, Dunga had toch wel erg vreemd gedaan
in de auto, klopt dit wel? Al met al zat de échte Boyd nu in Emmen en de échte Dunga in Loenen, ik kan u
zeggen dit hoorde écht niet zo te zijn. Iedereen kan op Google maps zien dat tussen deze 2 plaatsen wel
bijna 130 km ligt. Op dat moment laten we zeggen, zit je dan in een bijzondere situatie! Een week later
tijdens de training en naderhand nog vele malen is er hartelijk gelachen om dit hilarische moment. We
schieten dan nog regelmatig in de lach wanneer dit grappige verhaal weer ter sprake komt. Gelukkig hebben
Dunga en Boyd hun échte baasjes terug en is de “grote wisseltruc” goed afgelopen  .

Aquina, zij ontwikkelt zich tot een grappige, ondeugende, sociale en mooi
teefje. Zij is dan ook viervoeter nummer 5 in het hondengezin geworden. Haar
huisgenoten hebben dan ook allen bijzondere namen; met Goya, Tupac, Hera
en Bruno worden zij dan ook aangesproken. Je kunt gerust zeggen dat Aquina
geen gebrek heeft aan speelkameraatjes heeft. De baasjes van Aquina waren
vanaf dag 1 enthousiast over hun nieuwe aanwinst. Ze gaven aan dat zij de
wat minder sociale Bruno vaak ondersteund tijdens nieuwe indrukken. Aqui
zoals ze haar vaak noemen laat hem dan zien op welke wijze je kunt reageren
en rustig blijven. Nou ja, over rust gesproken, Aquina heeft energie voor 10 en rent er wat op los. In de
toekomst, wanneer zij een jaar is geweest mogen zij starten met canicross. Bruno gaat sinds het afgelopen
jaar samen met zijn baasje naar de wedstrijden en is al eens bij de eerste 3 geëindigd, echte natuurtalentjes
dus. Het afgelopen jaar zijn we naar een wedstrijd van het baasje en Bruno geweest, nou jeetje zeg, wat een
actie, kracht en uithoudingsvermogen. Dan spreek ik nog niet van de snelheid en in mijn ogen gevaarlijk
bochtenwerk maar het geweldig grote plezier in samenwerken, petje af voor de deelnemers. Heb je het
baasje van Aquina op facebook dan gaat er geen week voorbij of er staat nieuws op van haar 5 viervoeters
en Aquina staat met stip op nummer 1. Zij nemen vaak deel aan wedstrijden, trainingen, workshops en
tentoonstellingen op allerlei gebied. Ze heeft dan ook al een aantal zeer mooie beoordelingen behaald met
als resultaat een Res. CAC. Je kunt dan ook zeggen, deze mensen leven voor hun dieren en Aquina kan zich
een blije hond noemen.
Je zou maar in Zwolle aan de IJssel wonen, Kurt kan dat beamen, het is een geweldige stek. Voor het gezin
de eerste hond, zij vielen voor het ras omdat het een vriendelijke, actieve gezinshond is. Kurt heeft dan ook
de mazzel om iedere ochtend samen met zijn baasje een grote wandeling door het park te maken. Ja,
wanneer je iedere dag het park in gaat en er zijn veel mensen dan gebeuren er weleens
“hondenongelukjes”! Dan ook een paar maanden geleden, het was een prachtige dag en Kurt genoot van zijn
vrijheid en speelde met zijn vaste vriendjes. Het baasje vertelde ons dat er vaak bruidsfoto`s worden
gemaakt omdat het een oud park is met prachtige oude bomen. En ja, u begrijpt het al, in alle enthousiasme
van Kurt sprong hij tegen het oogverblindende witte jurk van het bruidje. Nu kon het bruidspaar na wat
consternatie, het verwijderen van de gelukkig meegevallen handtekening van Kurt, de fotosessie hervatten.
Met toch wat schaamrood om de kaken werd ook de wandeling voortgezet. Ook Kurt heeft deelgenomen
aan de jachthondentraining, we hebben genoten van alle verhalen en ook dit hilarische moment had de
lachers op de hand. Kurt en zijn baasje zijn erg tevreden over de band met elkaar en hebben besloten te
stoppen na deze training. We houden contact en de app staat niet stil.
Net als Stip, Bas en Aquina hebben ze ook bij Kurt een kat in huis. Hier
duurde het net iets langer voordat er een vriendschappelijke band
ontstond tussen die twee. Nu kun je wel zeggen dat zij elkaars
aanwezigheid respecteren en kunnen zij naast elkaar liggen. Van echte
liefde kun je volgens mij nog net niet spreken. Ja, je eerste hondje, wat
kun je al niet meemaken met zo`n heerlijke viervoeter en er hartelijk om
lachen, SOMS dan hé

En dan zijn we al bij nummer 12 beland, een bruin teefje met de naam Ayra. Na een
jaar van wachten kwam het baasje kort na de geboorte kijken naar het elftal met
reservespeler. Het was al snel duidelijk, Ayra, het bruine teefje wordt als ze groot is
een “echte jachthond”. Zogezegd zo ......, ze zijn ermee bezig (GEDAAN kan ik
namelijk nog niet zeggen ). Ayra groeide gestaag en af en toe zoals het baasje
aangaf, konden ze haar wel achter het behang ………. Ze haalde ondeugd uit, ja, dat
lukt ook wel wanneer je een donderkoppie als voorbeeld in huis hebt. Die kleine
Mika is namelijk af en toe een klein wolfje in schaapskleren. Ayra zich niet bewust
van dat wat te gebeuren staat, volgt zijn, - niet al te wijze raad-, dan ook met
plezier op. En ongewild maakte ze hem het leven af en toe ook flink zuur. Ja, het is
duidelijk, er is een korthaartje in huis….. pfffff voor Mika en baasjes. Al met al
kunnen we nu zeggen dat de energie die er in de trainingen met Ayra wordt
gestoken vruchten af werpt. Ze luistert dan ook goed en ze komt onmiddellijk op de
fluit (nou ja, meestal dan). Net als haar moeder gaat ze met grote regelmaat mee naar school om zich door
de studenten te laten checken. Oren, nagels, gebit, de temperatuur en pols, alles wordt ondersteboven
gekeerd en Ayra laat zich dit alles onder een genietende zucht gebeuren. Het afgelopen weekeinde is zij net
als Boyd voor de Derby naar Duitsland geweest, ze heeft mooi “werk” laten zien en heeft een prachtige 1e
prijs behaald. Nu Ayra iets “verstandiger” is geworden komt het wel goed, ze heeft een fijne “broer”
gevonden in Mika. Ik heb al vaker gezegd dat de baasjes enthousiast zijn. Ook deze zijn niet anders, met hun
tomeloze inzet en enthousiasme tijdens de spaarzame vrije uurtjes geeft baas en hond veel plezier.
Niet verwacht maar ondertussen is het laat in de avond en staan er 4 A-viertjes geschreven over de 12 pups.
Voor de lezer volgens mij meer dan voldoende om een idee te krijgen over het leven van de 11 maand oude
honden. De ontwikkeling, de vragen die je krijgt, de tips die we geven, de informatie die we zelf inwinnen, al
met al een bewogen doch bijzonder “pupjaar”. We hopen dan ook oprecht dat het komende jaar voor
honden en baasjes net zo mag verlopen.
Wij kunnen volmondig zeggen dat de honden het goed hebben en het contact met de eigenaren regelmatig
is. Het is een bewogen jaar geweest met hier en daar een snee, een vervelende operatie en een grappige
verwisseling. Ja, met 12 honden die niet geboren zijn om op de bank te liggen kun je hier en daar iets
verwachten natuurlijk.
Wanneer de natuur meewerkt komt er in de zomer van 2018 een 2e nesje bij Jula. Wij hebben er in ieder
geval erg veel zin in!
Tot schrijfs,
Erdien Wildeman
www.kappertserf.nl

