
Vrijdag, 8 juni 2012. 
 
Nou, het is zover hoor. Een aantal pups vinden we nu iedere ochtend lekker bij Isa op het kleed voor 
de werpkist in plaats van erin. De donderstenen laten zich gewoon over het randje vallen en kruipen 
mooi bij moeders onder de “vleugels”. Geef ze eens ongelijk. Tijd dus voor drastische maatregelen, 
willen we niet ieder ochtend heel de keuken hoeven te poetsen. 
De uitloopren staat al klaar in de schuur, dus het is gewoon een kwestie van “effe” in elkaar 
schroeven. Alleen jammer dat ik nou net niet meer weet waar ik dat doosje met schroeven heb 
gelaten. Inmiddels ben ik er wel achter, dat af en toe mijn grijze hersencellen even een opstart fase 
nodig hebben en komt de logica langzaam naar boven. Niet geheel onlogisch hè, dat dat doosje 
gewoon bij de rest van de kraamspullen in de doos op zolder ligt. Al snel staat de bak en is onze 
keuken weer een paar m2 kleiner.  
Het is leuk om te zien, dat de pups gelijk de pootjes gaan strekken en er een wildwest van maken. 
Vooral de eerste ronde kranten wordt direct gelezen en versnipperd. Neem maar van mij aan, dit 
worden intelligente hondjes, volledig op de hoogte van het nieuws van de laatste drie maanden. 
Familie en personeel hebben verplicht kranten moeten sparen en in moeten leveren. Niets is ons te 
gek om de pups te laten wennen aan hun nieuwe toekomst. 
 
 
Zaterdag, 9 juni 2012. 
 
Vandaag is het tijd voor de 2e  
wormkuur. Voordat de pups 
het spul krijgen toegediend, 
worden ze eerst gewogen en  
wordt er per pup bekeken 
 hoeveel ze nodig hebben. Op 
 zich niet zo’n groot karwei, 
maar het is altijd een zooitje. 
Het spul is knalroze en zorgt voor lelijke vlekken in 
je kleren, die er niet meer uit gaan. Vandaar dat ik 
altijd een berg keukenrol paraat heb, om de snoetjes en m’n handen 
af te doen.  
We zijn inmiddels al op de helft. De pups zijn nu vier weken en over 
vier weken mogen ze naar hun nieuwe baasjes. Het aftellen kan gaan 
beginnen…….. 
 
 
Zondag, 10 juni 2012. 
 
En daar is hij dan………. de eerste mooie dag sinds dit nestje is geboren. Eindelijk kunnen ze vandaag 
langer naar buiten dan alleen tijdens het eten. Af en toe als ze buiten aan het eten zijn, voel ik binnen 
de vloer gewoon trillen, omdat ze het eigenlijk nog te koud vinden.  
Maar vandaag niet hoor. Het zonnetje schijnt heerlijk en ze 
hebben het prima naar hun zin. Wat oude lappen, een 
plastic fles, een kartonnen doosje, een vlinder en wat 
blaadjes in de wind zijn genoeg om ze heerlijk bezig te 
houden. Zodra ze moe worden, zie je ze lekker een plekje 
op het kleed in de zon opzoeken en wordt er lekker 
geluierd. Ook Isa kruipt er af en toe heerlijk bij en wat is er 
dan leuker dan lekker bij je moeder in de lip of het oor te 
hangen. 

 

 

 



Vandaag heb ik ook de kans om de pups op de foto te zetten op het bloemenveld. Eén voor één 
neem ik ze mee en laat ze even lekker rommelen tussen de bloemen. Sommige zijn echt fotogeniek 
en andere verstoppen zich mooi achter de bloemstengels. Ach ja, het blijven natuurlijk donderstenen 

en als ze geen zin hebben om te poseren, dan heb ik en jullie 
in dit geval dus pech. In het foto album staat de hele 
reportage. Ze zullen er niet allemaal even mooi op staan, 
maar ik heb echt m’n best gedaan. 
Oh ja, onze vriend “Mario” kwam ook nog even buiten langs 
op kraamvisite. Was weer dikke pret!! 
 
 
 
 

Woensdag, 13 juni 2012. 
 
Hoe is dat spreekwoord ook al weer………..”Eén zwaluw maakt nog geen zomer”.  Nou, wij hebben er 
twee in de schuur zitten die driftig bezig zijn met een nestje, maar ook twee 
zorgen dus nog niet voor een zomer hoor. Het wordt tijd dat de eitjes eens uitkomen, misschien dat 
we dan wat beter weer krijgen. Na zondag hebben de pups maar af en toe een uurtje buiten kunnen 
spelen. Regen en wind overheerst Zundert op het moment. Wat een snert weer.  
 
 
Donderdag, 14 juni 2012. 
 
 

En ja, soms moet je de weergoden even toe spreken en dan is het ineens 
weer stralend weer.  Vandaag zijn de pups eindelijk weer eens heerlijk 
buiten geweest. En weet je wat…….de eitjes van de zwaluwen zijn ook 
uitgekomen. Hoeveel kuikens er in het nest zitten weet ik niet, want het 
nestje zit helemaal in de nok van de schuur, maar er komt in ieder geval 
gepiep zat van daarboven. Blijkt dus dat je voor mooi weer meer zwaluwen 
nodig hebt dan twee. Laten we hopen dat het mooi blijft. De pups vinden 
het geweldig buiten. Er gaat weer een stukje wereld voor ze open. 

Inmiddels zitten de pups nu op drie voedingen. Twee keer gewelde brok met puppymelk en één keer 
vlees. Ze groeien in rap tempo en de drie kilo komt al in zicht. 
Met Isa gaat het ook weer wat beter. Ze werd erg mager en we konden haar gewicht niet meer bij 
benen. Inmiddels heb ik haar voeding opnieuw aangepast en krijgt ze nu ook gekookt runderhart. Het 
heeft een flinke zoektocht gekost, maar het blijkt, dat het hier een kwartiertje vandaan, op bestelling 
te koop is. Ze vindt het heerlijk en  we zien haar opknappen. Ook doordat de pups nu minder bij haar 
drinken, komt het haar zeker ten goede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Zaterdag, 16 juni 2012. 
 
Vandaag opnieuw een redelijke dag. De pups kunnen weer lekker naar buiten en worden steeds 
brutaler. ’s Middags besluiten we een stukje met de pups in de auto te gaan rijden. Ze vinden het 
allemaal eigenlijk heel normaal. Braaf zitten ze voor de tralies van de bench naar buiten te kijken en 
als de deuren dicht gaan, zoeken ze allemaal een plekje op om te gaan liggen. Wat is er tenslotte 
lekkerder dan je kontje te laten rijden.  
Als we nog even over de kwekerij heen rijden met de auto, zie ik dat op het grasveld de klaver volop 
in bloei staat. Hebben we vorige week een reportage tussen de gele bloemen gehad, besluit ik dat 
het vandaag tijd is voor witte bloemen. Gelukkig zijn de vrienden en vriendinnen van Max en Sam er 
ook en kunnen we de pups met z’n 
allen los laten. Er is voldoende 
oppas om de eventuele 
“ontsnappers” op te vangen.  
Er wordt heerlijk gespeeld en 
geravot en alle pups krijgen alle 
aandacht die ze willen. Maar ook 
de grassprietjes die bewegen in de 
wind zijn favoriet. 
Op een gegeven moment 
beginnen ze één voor één om te 
vallen en is duidelijk de energie 
op. Het is tijd om weer naar huis 
te gaan. Lekker even een tukje 
doen in de bench of in het mandje. 
Straks weer lekker eten en ja, even 
spelen en dan maar weer slapen. 
 
 
Maandag, 18 juni 2012. 
 

 
De weergoden blijven ons dwars zitten. Het 
regent dat het giet en het is koud (13 graden). 
Lekker begin van de zomer zullen we maar 
zeggen. De pups zullen vandaag dus weer binnen 
moeten vertoeven.  Ach ja, straks even de 
uitloopren open en de deuren van de keuken 
dicht en ze kunnen even hun gang gaan. Dweil 
door de keuken en het is zo weer opgelost. 
 
 
      
 

 
Woensdag, 20 juni 2012.  
 
Vandaag was een drukke dag.  
Sam heeft vanmiddag zijn vervroegde verjaardagsfeestje  
gehad, waar we heel de klas voor hadden uitgenodigd (32 
kinderen). We zijn de laatste dagen druk bezig geweest om 
het voor te bereiden. Het thema was “Ik hou van Holland”. 

 

 

 



Naast “hoger / lager, beschuit fluiten, stoelendans, hints en met je neus tekenen”, hadden we 
natuurlijk ook de zingende Chinees en in ons geval, zingende  Marokkaan. Het was een complete 
giller. Aan het eind van de middag waren we (in dit geval 4 moeders en 4 vaders) compleet gebroken. 
Neemt niet weg, dat het super geslaagd was. Ook al was er voor de pups oppas geregeld,  tussendoor 
ging Eric of ik toch nog even thuis kijken, of alles wel goed ging met ze. Uiteraard had dat natuurlijk 
niet gehoeven, want ons personeel heeft ze goed in de gaten gehouden. 
 
 
Zaterdag, 23 juni 2012. 
 
De tijd vliegt. De pups zijn inmiddels 6 weken en het is tijd voor de 3e ontworming. Zonder al teveel 
tegenstribbelen hebben ze deze keer het ook weer over zich heen laten komen. Vandaag zijn ook de 
drie reutjes definitief gekozen. Ze komen allemaal in een reuze leuk gezin terecht.  
Gelukkig was het vandaag lekker weer en konden de 
pups heerlijk naar buiten. Zelfs het zonnetje scheen.  
Zou het dan toch met die zwaluwen te maken hebben?? 
Ik ben er inmiddels achter gekomen dat er 5 kuikens in 
het nest zitten. Vader en moeder vliegen af en aan en 
hebben het er maar druk mee. 
Vandaag hebben we ook alle pups voor de tweede keer 
met een kraai en een konijntje in aanraking gebracht. 
Het is altijd mooi om te zien, dat sommige pups al wat 
verder in hun ontwikkeling zijn en reuze nieuwsgierig. Er 
zijn er zelfs al bij, die met hun prooi gaan slepen. 
Prachtig om te zien. Kortharen zijn tenslotte gefokt voor 
hun jacht kwaliteiten. 
 
 
Dinsdag, 26 juni 2012. 
 
En ja, dan is  het zover hè. Vandaag stond het bezoek van de dierenarts op het programma. We 
waren benieuwd wat Jos weer van het nest zou vinden. Tot nu toe heeft hij alle nesten bij ons geënt 
en volgt ons altijd op de voet als er een nestje in aantocht is. Voor ons is het ook altijd spannend. We 
houden de pups natuurlijk goed in de gaten, maar je weet toch maar nooit. Zelf heeft Jos een 
draadhaar en dat levert af en toe de nodige hilariteit op. Iedere keer als hij komt, proberen we hem 
weer een “echt ras” aan te smeren, maar tot nu toe houdt hij nog stand.  
Alle pups zijn helemaal nagekeken. Bij de reutjes is er gecontroleerd of de balletjes waren ingedaald, 
bij de teefjes of er een liesbreukje aanwezig was en natuurlijk bij allemaal of er geen navelbreukje 
was. Tevens zijn de gebitjes, oogjes  en oortjes 
bekeken en is er naar het hartje geluisterd. Met glans 
zijn ze allemaal door de eerste keuring heen 
gekomen.  
Als laatste hebben ze ook allemaal een enting 
gekregen en ik mag jullie als trots baasje vertellen 
dat ze geen van allen een kik hebben gelaten. 
Sommige speelden na de enting gewoon door en 
deden net of er niets was gebeurd. Echte 
korthaartjes dus. Niet gemakkelijk van hun stuk te 
brengen.  
Vanavond hebben we met de auto nog een rondje 
gereden met de pups erin. Vorige keer hadden we ze 
allemaal in één bench gedaan, maar nu hadden we ze verdeeld. Dat vonden ze toch wel even 

 

 



spannend, maar al snel gingen ze liggen en gingen de luikjes toe. Languit lagen ze in de benches en 
sommige hebben we er zelfs uit moeten halen. Ze bleven heerlijk achterin liggen en vonden het wel 
prima zo.  
 
 
Vrijdag, 29 juni 2012. 
 
Het wordt tijd, dat we eindelijk zelf een keuze gaan maken. Ik heb het nog nooit zo moeilijk 
gevonden. Het nest is erg homogeen. Daarnaast hebben wij ook nooit zoveel teefjes gehad en in 
plaats dat, dat de keuze makkelijker zou moeten maken, maakte het, het alleen maar moeilijker. 
Gewapend met een konijntje, kraai en onze Mario, hebben alle dames opnieuw de proef moeten 
doorstaan op het grasveld. Uiteindelijk bleven er twee dames over, die door hun eigenwijze karakter 
en soepele bewegingen onze aandacht wisten vast te houden. Maar ja, dan moet er toch nog ééntje 
afvallen. Na driftig beraad tussen Eric en mezelf, mocht ik de knoop doorhakken en heb ik mijn 
gevoel mee laten wegen. Vanaf de geboorte heb ik al een zwak voor pup paars en op één of andere 
manier heeft ze me weten te strikken. Met andere woorden…….. pup paars zal een druk leventje 
tegemoet gaan. Deze ondeugende dame draagt vanaf nu de mooie naam McKenzie v.d. Slotbosse-
Heide.  
 
 
Zaterdag, 30 juni 2012. 
 
Vandaag hadden we een strakke planning. Om half negen stonden de eerste bezoekers al op de 
stoep voor de keuze van hun nieuwe pup. Ik maak voor mezelf altijd vooraf een lijstje, met daarop de 
namen van de nieuwe eigenaren en de pups die ik vind passen bij hun gezin. Ik baseer dat op de 
gesprekken die ik met ze heb, hun gezinssituatie en hoe de pups reageren op de mensen als ze bij 
ons zijn. Dat neemt niet weg, dat iedereen twee pups mag uitkiezen, met een nummer één als 
voorkeur. Het kan natuurlijk zijn, dat ik er helemaal naast zit, of dat twee gezinnen dezelfde pups 
uitkiezen. Maar gelukkig helpt moeder natuur en een stukje gezond verstand vaak tot het komen van 
de juiste keuze. De afspraak is altijd, dat ik zodra de laatste geweest is om te kiezen, Eric en ik de 
keuzes nog eens afwegen en dan de pups definitief vastleggen bij de baasjes.  
Gelukkig verloopt bij dit nest de keuze van de pups ook weer op een natuurlijke wijze. Op één of 
andere manier, komt het gewoon bijna altijd goed. “En in dit geval uit de kunst!!” 
Als eerste wordt pup geel gekozen, dan volgt pup roze, daarna pup rood en ja……. uiteindelijk pup 
licht blauw. Neemt niet weg, dat iedereen zelf heeft gekozen en dat alle pups op de eerste plaats 
stonden bij de nieuwe baasjes en zij het niet van elkaar wisten. Ik hoor het laatste nieuwe baasje 
Berry nog zeggen: “Zeg Gerda, welke had jij eigenlijk voor ons in gedachten, want ik weet dat we 
laatste keus hebben, dus ik ben benieuwd wie er voor ons over is.” “Nou Berry, eigenlijk had ik licht 
blauw voor jullie in gedachten en laat dat precies de pup 
zijn, die hem het meeste aansprak.” Super hè!! Heb je 
denk je “laatste keus” en krijg je nog de pup die je 
eigenlijk graag wilde ook. Ach ja, sommige dingen vallen 
gewoon op hun plekkie. 
Maar mochten jullie het niet geloven van m’n lijstje, hier 
is hij hoor: 
 
 
 
 
 
 
 

  



Zondag, 1 juni 2012. 
 
Doordat het erg druk is op ons bedrijf, is het af en toe ook nodig om op zondag te werken. Dat 
proberen we zo min mogelijk, maar soms ontkomen we er niet aan. Neemt niet weg dat ze mij niet 
zo gek krijgen als Eric, die al om half zes in de schuur zit te enten. Ik kom wel wat later (haha). 
Eric is dus ook altijd de eerste die beneden komt en de pups naar buiten doet en mag genieten van 
de eerste aanblik en het genot van de geur van acht puppy’s die de hele nacht in de bak hebben 
gebivakkeerd in de keuken.  
Bij ieder nest heb ik mezelf nog in kunnen houden, maar nu hadden ze het echt te bont gemaakt. Zo 
erg zelfs, dat Eric het fototoestel erbij gepakt heeft en het heeft vastgelegd. Jullie hebben geluk, dat 
“geur” internet nog niet bestaat, maar als jullie de foto’s zien, dan durf ik er wel wat om te 
verwedden, dat die geur spontaan je neusgaten binnenkomt. 
Ik hoop dat jullie die “kleine klei-machientjes” volgende week nog wel willen ophalen, want voor ons 
is bovenstaande in ieder geval één van de redenen, dat we toch stiekem een beetje blij zijn, dat we 
er straks geen acht meer hebben. Al doet het afscheid straks toch pijn. 
Nou, zijn jullie er klaar voor????? 
Effe naar de volgende pagina overspringen, dan is de schok niet zo groot (haha). 
 
 
Zondag ochtend half zes, “Kleifabriek Huize Mulders”………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Toch fijn hè, van die fraaie foto’s. Het leuke is natuurlijk, dat de werpkist en bak bij ons in de keuken 
staan en dat de pups er dan nog even lekker doorheen kunnen dabben en daarna door de keuken en 
de bijkeuken naar buiten gaan.  
Eric ruimt normaal altijd alleen de kranten op, als hij beneden komt en dan sop ik later de hele bak, 
maar nu was er duidelijk direct een  sopje nodig. Arme Eric…….. 
 
 
Dinsdag, 3 juli 2012. 
 
Vandaag stond in het teken van de chipper. Om klokslag half vier stond hij op de stoep met z’n  koffer 
vol chips en paperassen. Het is altijd weer een heel gedoe. Als fokker moet je de nodige bescheiden 
kunnen overleggen, de moederhond moet gecontroleerd worden en natuurlijk moeten de pups 
gechipt worden. Persoonlijk vind ik het altijd weer spannend en hoop ik altijd maar dat de juiste chip 
in het juiste hondje terecht komt. Je weet tenslotte maar nooit met acht van die bruine monstertjes. 
Gelukkig was ik goed voorbereid en hebben ze allemaal nog  
steeds hun gekleurde bandjes om. In rap tempo worden de chips klaargelegd en aangetekend. In nog 
rapper tempo worden ze geplaatst en zijn de namen nu definitief aan de pups gekoppeld. Geen 
enkele pup heeft ook maar de kans om te piepen gehad. Het is ontsmetten, zetten, wrijven en terug 
tussen de andere pups en lekker verder spelen. Ze hebben er geen flauw benul van. Gelukkig maar.  
De chipper stond binnen een half uurtje weer buiten en liet mij achter met een stapel papieren, die ik 
nog moest invullen en verwerken. Misschien vind ik dit eigenlijk wel het vervelendste karweitje van 
een nest. Maar ach, het hoort er bij zullen we maar zeggen. Vandaar dat ik het meestal ook direct 
afwerk, dan ben ik er maar van af. 
Met andere woorden……… de pups zijn vanaf nu bijna “ophaal 
klaar”. Aankomende vrijdag krijgen ze nog hun laatste 
ontwormingskuur en dan wordt het echt afscheid nemen voor ons. 
Maar ik hoop niet voor lang, want we zien ze graag nog eens een 
keer terug. 
Nou, nieuwe grote en kleine baasjes……….. het is tijd om het huis 
“Puppy proof” te maken, want ze komen eraan!!!!!!!!!!!!!!!! 
  
 
 

Donderdag, 5 juli 2012. 
  
En dan is echt de laatste dag aangebroken, dat het hele nest van Isa bij elkaar zal zijn. Morgen 
vertrekt de eerste pup naar zijn nieuwe baasjes. Om nog even lekker te genieten van alle pups 
nemen we ze met de auto mee naar achter om ze nog één keer met z’n allen samen met Isa op het 
grote grasveld te laten “racen”. Het is altijd mooi om te zien dat iedere pup zijn eigen weg gaat, maar 
dat moeders er toch weer voor zorgt dat ze niet te ver gaan. Helaas is de energie van een pup nog 
maar beperkt en als ze één voor één in het gras gaan liggen om te slapen (lees: omvallen), vangen we 
ook de laatste “energiebommetjes” om terug te gaan naar huis.  
Als we de achterkant van de bus na het korte ritje richting huis openmaken, heerst er een complete 
rust. De pups zijn “Knock Out”. We dragen ze één voor één naar de bench en niet eentje heeft nog de 
energie om verder te keten. Slapen willen ze, ze zijn moe. 
Moeder Isa krijgt een lekkere kluif (en die hebben we in alle soorten en maten; we worden nl. enorm 
verwent door al die nieuwe baasjes) en gaat al snel op het kleed voor de bench liggen.  
We gaan straks de laatste nacht in met 8 pups in de keuken. Het zal straks wel weer wennen zijn. 
 
 
 
 

 



Vrijdag, 6 juli 2012. 
 
Stipt 10.00 uur staat de familie Landa op de 
stoep. Pup donker groen mag mee. Hij heeft 
de naam Mick Jagger gekregen en gaat in de 
wandelgangen Jagger heten. Wij wensen 
Ronald, Elzelina, Max en Julia veel plezier met 
Jagger.  
Gelukkig gaat Jagger niet ver weg en zullen we 
hem nog geregeld zien. Jagger mag in ieder 
geval volgende week al naar zijn eerste 
puppycursus. Zet hem op, Jagger!! 
 
 
Zaterdag, 7 juli 2012. 
 
Vandaag wordt een drukke dag. Er zullen nog drie pups het nest gaan verlaten. En omdat we altijd 
graag hebben dat de pups in de ochtend worden opgehaald, zodat ze nog de hele middag en avond 
bij het nieuwe baasje kunnen wennen, voor ze de nacht ingaan, wordt het dus vroeg op voor ons.  
Maar…….voor dat ik jullie de nieuwe baasjes ga voorstellen, wil ik toch nog even het volgende met 
trots vertellen. Vanmorgen waren de werpkist en de uitloopbak helemaal schoon!! Knap hè!! Ik hoop 
dat ze zich bij de nieuwe baasjes ook zo netjes zullen gedragen. Al weet ik uit ervaring………. Succes 
zal ik maar zeggen (haha). 

 
Vanuit Overdinkel arriveert de familie Olde Heuvel al om 
9.00 uur. Zij hebben er al een rit van twee uur opzitten 
en met het vakantieverkeer in hun achterhoofd willen ze 
snel weer op weg. Pup blauw mag met hen mee en hij 
mag samen met de baas lekker gaan jagen. 
Wij wensen Mees samen met zijn nieuwe baas veel 
jachtplezier. 
 
 
 

 
 
 
En dan is het “eindelijk” tijd voor de familie 
Berentsen. Wat duurden die negen weken 
zwangerschap en die acht weken kraamtijd toch 
lang!! Vooral Bram en Jolanda hadden het er erg 
moeilijk mee. Gelukkig zijn ze veel op bezoek geweest 
en is e-mail een prachtig medium. Pup geel mag mee 
naar Tilburg. Ze heeft de mooie naam Maika gekregen 
en gaat samen met het gezin lekker leuke dingen 
doen. Ze mag zelfs al mee op vakantie naar Frankrijk. 
Wat wil een pup nog meer!! 
Wij wensen Ronald, Jolanda, Cas en Bram een fijne 
vakantie toe in Frankrijk en dat jullie nog lang mogen 
genieten van Maika. 
We zien jullie weer snel!! 
 

 

 

 



 
Om 12.00 uur is het tijd om de laatste pup van vandaag 
op te komen halen. De familie van Vulpen zijn oude 
bekenden van ons. Uit het J-nest hebben ze al een pup 
van ons; Juultje. Juultje heeft al kennis gemaakt met de 
pups en vindt het geweldig. Vandaag krijgt ze er een 
zusje bij. Pup rose heeft net als Juultje een chique naam 
gekregen. Juultje heet eigenlijk Juliana en pup rose krijgt 
de chique naar Margaux. In de wandelgangen heet 
madame Maartje, maar hé, op de stamboom staat wel 
Margaux van de Slotbosse-Heide hè!! Eigenlijk was ik 
best een beetje jaloers op die mooie naam. Ach ja, je 

hebt altijd baas boven baas. 
Ook Jan, Eliza, Suus en een beetje Jan jr.  wensen wij veel plezier met Maartje 
En ja, daar sta je dan…… 
Ineens zijn er nog maar vier pups over. ’t Is wel een beetje stil ineens hoor. Effe wennen weer. 
Gelukkig kunnen we van deze vier rakkers nog even genieten. Maandag gaat er pas weer één weg. 
 
 
Maandag, 9 juli 2012. 
 
Opnieuw een dag van afscheid. 
Vandaag wordt pup oranje opgehaald. De familie 
Groeneboom staat al enorm lang bij ons op de lijst 
voor een pup. Hun geduld is erg op de proef 
gesteld, maar gelukkig is het toch nog goed 
gekomen. Walter en Carla hebben al eerder een 
korthaar van de Slotbosse-Heide Oosterhout 
gehad en mogen zich vandaag opnieuw de trotse 
eigenaar noemen van een Slotbosse-Heide 
korthaar, maar dan vanuit Zundert. De Brabantse 
gezelligheid zit er in ieder geval goed ingebakken 
bij de pup. 
Deze pup heet officieel volgens de stamboom Max 
v.d. Slotbosse-Heide, maar zal de naam Sam gaan dragen. Dat heeft hier intern de nodige ophef 
veroorzaakt, maar gelukkig hebben onze zoons Max en Sam het weer bijgelegd (pfff).  
Sam gaat lekker met zijn baasjes leuke dingen doen en wij wensen Walter en Carla veel wandel- en 
kampeerplezier met Sam. Geniet van hem!! 
 
En als we dan goed geteld hebben, dan resten ons nog drie pups. Deze drie dames blijven nog even 
wat langer bij ons. De nieuwe baasjes van twee van deze dames gaan eerst nog op vakantie om nog 
even wat op te laden, voor als straks de pup het huis onveilig komt maken. Neemt niet weg, dat ik ze 
toch alvast aan jullie ga voorstellen. 
 

 
 
Macey (Nova) 
 
 
 
 
 

  

 

 



 
 
                                                           Mêgan (Tessa) 
 
 
 
 
 
En dan hebben we de laatste dame nog. Deze dame mag bij ons blijven. Zij zal samen met ons gaan 
trainen voor de wedstrijden en de jacht. Het was erg moeilijk voor ons om een keuze te maken. We 
hebben nog nooit zoveel teefjes in een nest gehad waar we uit konden kiezen. Daarnaast was dit 
nest erg homogeen en waren er geen grote verschillen. Waarom dan toch uiteindelijk pup paars……… 
Willen jullie een eerlijk antwoord……..”Gevoel”.  
Vanaf het begin heb ik al een zwak gehad voor pup paars. Het is de grootste dondersteen van het 
nest en daar houd ik van. Daarnaast is haar bouw en gedrevenheid voor wild enorm. Een hondje naar 
m’n hart dus.  
Mag ik jullie daarom voorstellen: 
 
 
 
 
     McKenzie v.d. Slotbosse-Heide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
McKenzie zal nog tot eind juli kunnen genieten van haar twee zusjes. Zal me een dolle boel worden 
hier!! 
 
 
Maandag 16 juli 2012. 
 
Inmiddels is het tijd voor de tweede inenting. De pups zijn nu negen weken en samen met Sam en de 
drie dames vertrek ik naar de dierenarts. Met de hoop dat het niet zo druk zou zijn ivm. de vakantie, 
maak ik geen afspraak en ga gewoon op het spreekuur. Fout gedacht dus. We zitten er bijna 
anderhalf uur met drie stuiterende pups. Gelukkig vindt iedereen ze geweldig en gaan ze van hand 
naar hand. De vele poezen in de wachtkamer deren de pups niet, want ze zijn uiteraard Sjors thuis al 
gewend. “Lekker boeiend”, zouden onze kinderen zeggen. 
Het konijn daar en tegen  wel. Die is uitermate interessant en moet de nodige aanvallen op het 
mandje doorstaan.  
Als we eindelijk de behandelkamer ingaan zijn de pups moe en laten ze alles maar over zich heen 
komen. De prikjes en de neussprays worden moeiteloos geaccepteerd en als beloning krijgen ze een 
heerlijk stukje worst.  
Met het compliment van de dierenarts, dat we weer prachtige pups hebben, ga ik glimmend weer 
naar huis. 
 

 

 



Ondertussen stromen de mails, foto’s en telefoontjes van de nieuwe pupeigenaren ook binnen. Niets 
dan leuke verhalen. Wat me vooral opvalt is dat ze zich ’s nachts zo goed gedragen. Super!! Dit 
baasje is trots op jullie. 
Zodra ik wat meer tijd heb, zal ik wat foto’s sorteren en op de site plaatsten. 
 
 
Donderdag, 19 juli 2012. 
 
Vandaag komt Jagger een nachtje slapen. Zijn baasjes gaan hun zoon naar het vliegveld brengen en 
zijn te laat thuis om Jagger alleen te laten. Gelukkig hebben ze ons gebeld en kunnen wij weer een 
dagje van hem genieten. Als hij net gebracht wordt is hij even onder de indruk van al dat “dames 
geweld”. Maar al snel is dat voorbij en is de “Bende van drie” veranderen in de “Bende van vier”.  Het 
is leuk om te zien dat hij het prima naar zijn zin heeft en net doet of dat hij hier nooit is weggeweest. 
 
 
Vrijdag, 20 juli 2012. 
 
Een dag van komen en gaan. Jagger wordt na één nachtje logeren ’s morgens weer opgehaald en ’s 
middags wordt James gebracht. James komt weer een paar weekjes bij ons logeren, zodat zijn 
vrouwtje weer wat kan aansterken. Ook voor James is het een warm weerzien en hij voelt zich direct 
op zijn gemak. De pups vindt hij allemaal nog een beetje spannend, maar daar gaan we hem 
langzaam aan laten wennen.  
James is helemaal gek van balletjes en het eerste wat dan ook gedaan hebben is vanavond zo’n 
werpstok met een balletje kopen. Max en Sam hebben de grootste lol met James en zodra hij ziet dat 
één van de jongens ook maar aanstalten maakt om naar buiten te gaan, dan is hij erbij. 
Adrie…..maak je geen zorgen. James doet het super hier!! 
 
 
Vrijdag, 27 juli 2012. 
 
Intussen begin ik me te beseffen dat het 
vandaag de laatste dag is, dat McKenzie samen 
met haar zusjes zal zijn. Morgen worden Macey 
en Mêgan ook opgehaald. De vakantie zit er 
inmiddels weer voor ze op en ik hoop dat de 
nieuwe baasjes voldoende energie hebben 
opgedaan om deze dames in het gareel te 
houden.  
 
Doordat het van de week erg warm was, had ik 
voor de pups een privé zwembadje weggezet. In 
het begin keken ze er met argus ogen naar, maar al rap was het een druk geplons en gespetter. En 
wat is er dan leuker om daarna lekker in het zand te gaan rollen!! Niets natuurlijk!! Neemt niet weg 
dat de twee dames natuurlijk morgen “schoon en in de krul” afgeleverd moesten worden en ik daar 
dus even een oplossing voor moest verzinnen. 

Dat werd dus in bad!! Gelukkig zijn de dames nog 
niet al te groot en pasten ze precies in de wasbak in 
de keuken. Effe lekker soppen en daarna lekker het 
mandje in om te slapen. 
Alle dames vonden het prima en we hebben ze niet 
meer gehoord. 
 

 

 



Zaterdag, 28 juli 2012. 
 
Om half elf stonden de nieuwe baasjes van Mêgan al te trappelen voor het hek. Ze hebben lang 
moeten wachten voor ze haar konden ophalen. Hun vakantie was besproken en slim als ze waren, 
hebben ze die mooi niet afgezegd.  
Mêgan gaat in de toekomst Tess heten en wij wensen Berrie, Angela en kids heel veel plezier met 
jullie nieuwe korthaartje. 
 
Rond een uur of vier was het tijd om afscheid te nemen van Macey. Macey krijgt de mooie naam 
Nova en gaat bij Marianne, Marcel, Tristan en Justin wonen. Vanaf het begin heeft Tristan geroepen 
dat hij graag de rode pup wilde. Nou Tristan……ze is voor jullie hoor.  
Nova krijgt in haar nieuwe gezin er ook twee poezen bij. Ik ben blij dat ze alvast bij ons gewend is aan 
Sjors en ik hoop dat ze zich ook bij deze poezen netjes gedraagt.  
Het zal vast wennen zijn voor jullie, zo’n 
energie bommetje erbij, maar dat ze welkom is, 
dat weten we zeker. 
 
En ja, daar lig je dan McKenzie. Helemaal alleen 
in je mandje. Tien weken geleden konden jullie 
nog met gemak met z’n allen in hetzelfde 
mandje. Nu is er amper meer plaats voor haar 
alleen. 
Het zal wel wennen zijn voor McKenzie, maar 
gelukkig heeft ze ons en de rest van de dames. 
En natuurlijk ome Guus. Gekke ome Guus 
(haha). 
 
Dit is ook het moment om het dagboek van het “M-nest” af te gaan sluiten. Alle pups hebben een 
super thuis gevonden en we wensen alle nieuwe baasjes ontzettend veel plezier met hun nieuwe 
aanwinst. Geniet van de pups en laat snel weer wat van jullie horen!! 
 

 
  

 
 
 

Eric, Gerda, Max en Sam 
Luna, Devon, Isa, Guus en 

McKenzie 
en natuurlijk Sjors 

 
 
 
 
 

 

 

 


