
Dagboek Devon vanaf de bevalling 2011. 
 
Zondag, 20 maart 2011.  

MAAR……..niet voor lang. Om half twee komt Eric me uit m'n bed trommelen en geeft aan dat Devon 
erg onrustig is en loopt te brommen. Inmiddels gaat ze zelf al in de werpkist, en kijkt een beetje 
verdwaasd rond. Al snel beginnen de eerste persweeën en wordt in rap tempo om 2.15 uur het 
eerste teefje geboren. Een mooie schimmel dame met platen van 425 gram . Niet lang daarna volgt 
teefje nr. 2 om 2.38 uur. Opnieuw een schimmel met platen, maar wel met een heel bijzondere 
bruine tekening van een hazenkop op haar rug. Zij weegt 355 gram . Dan wordt het even rustig, en 
komt om 3.20 uur een mooie bruine reu van 460 gram ter wereld. Nog niet goed bekeken en 
afgedroogd, volgt nr. 4 al. Alweer een bruine reu van 340 gram . Inmiddels zijn Sam en Max ook 
wakker gemaakt en krijgen ze de mogelijkheid om de bevalling van dichtbij mee te maken. En ze 
waren maar net op tijd, want om 3.47 uur wordt er opnieuw een reutje geboren van 410 gram , maar 
nu een schimmel met platen. Het lijkt wel of Devon haast heeft, want om 3.54 uur wordt de beloofde 
6e pup geboren. Opnieuw een reutje van 410 gram , schimmel met platen. De dierenarts heeft in 
ieder geval de belofte van 6 pups (echo) waar gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ja……en dan…….kunnen we de zaak op gaan ruimen en de dierenarts geloven, of gaan we op ons 
gevoel af en wachten we gewoon rustig af. Aan Devon's buik te zien, leek het ons verstandig om toch 
maar even af te wachten. En soms kan wachten best lang duren, vooral als het nacht is en iedereen 
eigenlijk bekaf is. Eric besluit nu even naar bed te gaan en de kinderen taaien ook af. Ik sleep het 
matras de keuken in en dommel weg. Rond een uur of kwart voor zeven, wordt ik weer wakker van 
het gebrom van Devon. Ik zie dat ze opnieuw aan het persen is en ik roep Eric. Om 6.55 uur wordt 
een bruin teefje geboren van 370 gram. Een half uur later komt er opnieuw een pup. Het blijkt een 
bruine reu te zijn van 280 gram. Hij is qua gewicht een stukje lichter dan de rest, maar hij is levendig 
zat.  

 



Opnieuw wordt het weer even stil in de werpkist. Devon geeft zelfs aan dat ze even naar buiten wil 
en plast en poept, alsof er niets gebeurd is. Totdat ik ineens weer een spoortje bloed zie en haar rap 
weer mee naar binnen neem. Om 8.57 uur wordt de laatste pup geboren. Het is de zwaarste pup van 
het nest en ze heeft het er een beetje moeilijk mee. Het is een mooie bruine reu van 475 gram.  

We wachten nog een paar uurtjes af en ik maak me een beetje zorgen over een bolling die ik nog in 
Devon's flank voel. Ik bel de vervangend dierenarts, het is natuurlijk weer in het weekend, en krijg de 
mededeling dat ik maar met de teef moet komen, want hij had geen tijd. Nou mooi is dat……….ik 
dacht het niet. Ik besluit de piton spuit te gaan halen bij de dierenarts en hem zelf te zetten. Eens 
moet toch de eerste zijn. Zo gezegd, zo gedaan. En daar sta je dan……….spuit gevuld, hond voor je 
neus en dan….......Held op sokken!!! Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus een stuk vel gepakt, 
spuit erin en legen die hap. Eigenlijk stelt het niets voor, en die Devon, die had helemaal geen besef 
van de spuit, ze was veel te veel met haar pups bezig. Kijk…..weer wat geleerd.  

Al snel begint de baarmoeder van Devon op de spuit te reageren en wordt een achtergebleven 
moederkoek en wat andere rommel afgevoerd.  

Devon is moe en zoekt snel de werpkist weer op, die ik ondertussen heb verschoond. De pups liggen 
lekker bij haar te drinken en al snel valt de hele bende van 9 inclusief moeder in slaap. Hier zit een 
trots baasje. Moe maar voldaan. Ook voor mij is het tijd om eens lekker onder de douche te gaan en 
daarna de nieuwe baasjes op de hoogte te stellen van de nieuwe korthaar aanwinst. Ben benieuwd 
wat ze zullen zeggen.  

Zes reutjes en drie teefjes een prachtig nest.  

Maar voor nu…………..alvast weltrusten.  
 
 
Maandag, 21 maart 2011.  

De eerste nacht is wat rommelig verlopen. Devon was wat onrustig. Voor de pups was het ook 
allemaal nog wat onwennig, en af en toe was er even eentje z'n mama kwijt. Gelukkig waren ze rond 
een uur of vier allemaal uitgeteld en gingen bij mij ook de luikjes dicht. Rond een uur of zes werd het 
weer een drukte van jewelste in de kist en was het fijn om te zien dat het met alle pups super gaat. 
Devon doet het hartstikke goed en verzorgt haar kroost uitstekend. Er wordt flink gewassen en geen 
enkele pup ontkomt eraan.  

Vandaag laten we ze lekker met rust en kan Devon op haar gemak heerlijk genieten van haar pups.  
 
 
Woensdag , 23 maart 2011.  
 
De pups zijn inmiddels al weer vier dagen oud en ze groeien als kool. Al buik schuivend gaan ze de 
werpkist door en weten iedere keer feilloos Devon te vinden. Alle pups drinken zelfstandig en geen 
enkele pup blijft achter in groei. Gelukkig hoeven we in dit nest niet met flesjes aan de gang. Als de 
pups ongeveer drie weken zijn, dan gaan we langzaam de pups laten wennen aan ander eten. Eerst 
puppymelk, daarna pap. Opgevolgd door gewelde brokjes en vlees. Tegen de tijd dat ze naar de 
nieuwe eigenaar gaan, zullen ze helemaal overgeschakeld zijn. 
Ook hebben alle pups nu het stukje navelstreng verloren en hebben ze nu een gewoon mooi naveltje. 
Zoals het er nu naar uit ziet, zijn alle teefjes besproken en is er nog één van de zes reutjes 
beschikbaar. Het is leuk om de reacties van de nieuwe baasjes te horen en te lezen. Allemaal vol 



enthousiasme en ieder op hun eigen manier. Voor veel pups staat er al een puppy cursus in het 
verschiet bij hun nieuwe baasje. Heel verstandig!! Er is niets zo belangrijk als een goede band op 
bouwen met je nieuwe pup. En vooral de fase net na de acht weken (als ze dus bij ons weg mogen), is 
een heel belangrijke periode. In deze fase is de pup erg leergierig en je zou wel gek zijn als je daar 
geen gebruik van zou maken. 
Vanaf volgende week zal het bij ons een drukke boel gaan worden. Veel nieuwe eigenaren zijn 
natuurlijk vreselijk nieuwsgierig naar de pups en eigenlijk willen ze, ze allemaal gewoon lekker 
knuffelen. Nou jongens……..vanaf maandag gaat de tent open hoor!! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Zondag, 27 maart 2011. 
 
Inmiddels zijn we al weer een week verder. De eerste paar dagen na de geboorte zijn altijd spannend 
voor ons. Gaan de pups zelf drinken, groeien ze goed, zorgt de moeder goed voor de pups en vooral, 
gaat het goed met moeder. Nou, ik kan jullie mededelen, dat alles super gaat. De pups groeien super 
en sommige hebben er wel dagen bij zitten, dat ze 100 gram per dag aankomen. Ik weet niet wat er 
bij Devon in de melk zit, maar het is in ieder geval te vergelijken met “high energy” voer. De pups 
liggen nu ook verspreid door de werpkist heen, wat wil zeggen, dat ze zichzelf goed op temperatuur 
kunnen houden. Zouden ze het koud hebben, dan kruipen ze allemaal dicht tegen elkaar aan. 
Volgende week zal ik eens proberen of de warmtelamp overdag uit kan. Voor Devon is het redelijk 
warm in de werpkist en ze gaat er geregeld uit om op het matje ervoor te liggen. Maar zodra de pups 
beginnen te rommelen en te roepen, dan duikt ze meteen de werpkist weer in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Zaterdag, 28 maart 2011. 
 
Zoals jullie allemaal weten, leeft er tussen onze kortharen-bende ook een poes, Sjors genaamd. Deze 
dame heeft tot nu zichzelf staande weten houden, maar op één of andere manier voelde zich 
waarschijnlijk toch een beetje anders dan de rest. En wat doe je dan…….dan pas je jezelf aan. 
Ze heeft waarschijnlijk goed naar de dierenarts geluisterd, toen ze voor haar controle daar was. Zij 
noemde haar nl. een Europese “korthaar”. En ja, dat heeft natuurlijk de doorslag gegeven voor haar. 
Ze moet gedacht hebben……..wat die andere kortharen hier kunnen, dat kan ik ook. Dus zo gezegd, 
zo gedaan. Waarschijnlijk is ze stiekem op KNJV-cursus geweest en heeft daar goed apporteren 
geleerd. En natuurlijk, we weten allemaal dat een poes, muizen vangt, maar dat ze ook konijnen 
apporteren en netjes bij het baasje brengen……… 
Ach ja, we maken nog eens wat mee hier. Zal mij benieuwen hoe ze het er met waterwerk vanaf 
brengt. Misschien moet ik toch nog maar even wachten om haar in te schrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag, 2 april 2011.  
 
Hè, hè, eindelijk even tijd voor een korte update. Het gaat prima met de pups. Ze groeien nog steeds 
als kool en bijna alle pups, op één na, zijn dik de kilo gepasseerd. Het zijn allemaal lekkere dikke 
moppies. Precies zoals een pup hoort te zijn. Dik, 
rond en buikig. Heerlijk de hele dag lekker niets 
doen, een beetje buikschuiven, slapen, eten en 
geknuffeld worden. Wat wil een pup nog meer. 
Toch gaat er vanaf nu het één en ander veranderen. 
Bij sommige pups beginnen de oogjes al kleine 

spleetjes te worden. Het duurt nu niet lang meer, of 

alle oogjes zullen open gaan. In het begin zijn de 

oogjes dan nog een beetje akelig grijs / blauw, maar 

dat veranderd straks in mooi bruin. Ze zullen in het 

begin ook nog niet alles helder zien, dat komt 

geleidelijk aan. Ook proberen sommige pups al op 

hun pootjes te staan. Na een paar dronkenmans pasjes, kukelen ze weer om en dat levert de gekste 

  

 



houdingen op. Altijd erg grappig om te zien. 

Vandaag hebben ze ook hun eerste ontwormingskuur gehad. Dat is altijd een heel gedoe. Ze worden 

eerst gewogen en afhankelijk van het gewicht, krijgen ze een roze goedje in hun bekkie gespoten. 

Iedere keer is het weer een lachwekkend gezicht hoe ze zich in allerlei bochten wringen, om er aan te 

ontkomen. Nadeel van dat roze goedje, is dat ik er ook altijd helemaal onder zit. Ach ja……je moet er 

wat voor over hebben hè.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ondertussen zijn er al heel wat nieuwe baasjes op bezoek geweest. Af en toe probeer ik nog, om ze 
om te praten tot het kiezen van een ander ras, maar tot nu toe is dat nog steeds niet gelukt. Ze zijn 
allemaal even enthousiast en soms zelfs een beetje ongeduldig. Dat kan ik goed begrijpen, want 
sommige mensen stonden al maanden op de wachtlijst. En dan is de dekking daar eindelijk….., duurt 
het nog negen weken voordat de pups geboren zijn, en dan moet je nog eens acht weken wachten 
voordat de pup mee naar huis mag. Nou, maak jullie borst maar nat hoor!!! Over zes weken is het al 
zo ver, en dan zullen jullie nog wel eens denken aan de rust van vroeger……… 
Nee hoor, die gedachte gaat snel weer voorbij. Als je eenmaal de pup in huis hebt en daar een goeie 
band mee aan het opbouwen bent, dan wil je hem voor geen goud meer missen. Geloof mij maar, ik 
spreek uit ervaring. 
Naast de nieuwe pup eigenaren, krijgen we ook regelmatig bezoek van mensen die een pup uit één 
van onze andere nesten hebben. Standaard worden ze bij het verlaten van het pand gefouilleerd. 
Tassen en vesten met grote zakken moeten worden ingeleverd bij de achterdeur en ook kleiner 
zakken worden op dit moment nog nagekeken. Het Slotbosse-Heide – virus blijft een gevaarlijke 
besmettelijke ziekte. Eénmaal besmet en het eind is zoek.  
Ook al hebben we het de laatste tijd erg druk gehad met de dekking, de zwangerschap, de bevalling 
en de eerste weken van de pups, is ook het wedstrijdseizoen in volle gang. Eric is geregeld met Isa en 
Josje op pad en tot nu toe verloopt het allemaal een beetje stroef. De dames doen hun best, maar 
komen geregeld thuis van een wedstrijd, zonder ook maar een stuk veerwild te hebben gezien. En 
ja……zonder veerwild, geen kwalificaties. Toch heeft Isa zich kunnen kwalificeren voor de 
Wereldkampioenschappen Korthaar, voorjaar 2011. Na twee keer als reserve hond voor het 
Nederlandse team te hebben gefungeerd, is het dan eindelijk toch gelukt. Isa zit in de selectie. 
Volgende week (8 en 9 april) wordt het WK voorjaar 2011 gehouden in Zeeland. Voor de kinderen en 
de pups is oppas geregeld, zodat ik ook lekker mee kan. Dat wordt dus weer twee dagen genieten 
van al dat korthaar geweld. Elf landen hebben zich tot nu toe aangemeld. Super!! 
Het complete verslag volgt straks na de WK bij het kopje nieuws.  
En voor nu…….. ga ik lekker weer even puppies knuffelen. Kijk, dat is nou het voordeel. Niemand 
thuis en alle negen lekker voor mezelf!!!  

 
 



 
 
 
Zondag, 10 april 2011.  
 
Het is een drukke week geweest de afgelopen week. De pups groeien goed en de oogjes ontwikkelen 
zich steeds beter. Ook de oortjes beginnen goed te werken, want als je hoog fluit of flink lawaai 
maakt, beginnen er al een aantal te reageren. Verder beginnen bij alle pups de tandjes nu door te 
komen, dus Devon gaat een zware tijd tegemoet. Nee hoor….de pups drinken voorzichtig, al ziet dat 
er niet altijd zo uit, en als ze te ruig te werk gaan, dan duwt Devon ze gewoon weg. Dat lost moeders 
heus zelf op. 
Tijdens onze afwezigheid is er goed voor de pups gezorgd en hebben we de mededeling gekregen, 
dat er af en toe een pup uit de bak klimt. De slimmeriken hebben inmiddels door, dat moeders 
geregeld buiten de bak vertoeft, en als je dan je kop over de rand hangt, dan val je er op een gegeven 
moment gewoon uit en kun je naar mama toe. Er stond ons dus werk te wachten. 
Dus hup de schuur in en de uitloopren opgezocht. Even puzzelen, van hoe zat dat ook weer, maar al 



snel was het klusje geklaard. Het tussenschot van de werpkist kan er nu uit en er gaat weer een extra 
stukje wereld voor de pups open. In de uitloopkist leggen we ook altijd kranten, om de pups alvast te 
trainen, om niet te plassen en te poepen in het slaapgedeelte. Al snel scharrelen de eerste pups in de 
bak rond en wordt er waarachtig op de kranten geplast door sommige. Da's toch knap. Natuurlijk 
geen garantie voor de volgende keer, maar het begin is er.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag starten we ook met brinta in puppymelk. Is altijd een heel geklieder, maar enorm leuk om 
te zien. Sommige vinden het niets en anderen liggen er languit in. Als ze allemaal een beetje 
geproefd hebben en sommige zelfs verder dan proeven gaan, laten we Devon erbij, om het goede 
voorbeeld te geven. Al snel is nu de puppytrog leeg en kan de eerste wasbeurt beginnen, want brinta 
geeft altijd enorm veel bende. Alles zit er altijd onder. Ook de pups moeten er aan geloven.  
 
 
Zaterdag, 16 april 2011.  
 
De pups worden steeds meer echte hondjes. Ze beginnen te spelen, te blaffen en te grommen. De 
trog met brinta wordt 's morgens gewoon aangevallen en het is grappig om te zien, dat sommige 
soms te ver gaan en als dikke boedhaatjes (da's een gek woord; misschien toch eens in het groene 
boekje opzoeken…) in de bak achterover leunen. Op de kranten wordt veel gepoept en geplast en er 
gebeuren nog maar weinig ongelukjes in het slaapgedeelte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sinds gisteren krijgen de pups naast 's morgens brinta, ook 's middags puppymelk maar dan met 
gewelde brokjes. Ook dit is geen probleem voor ze en ze laten het zich heerlijk smaken. Zelf vind ik 

 

 

 

 

 

 

 

 



het enorm stinken, maar ja…….alles wat stinkt, schijnt voor honden aantrekkelijk te zijn. Let straks 
maar eens op, als je lekker aan het wandelen bent met je hondje, en hij of zij vindt een dooie eend of 
haas. Bereid je maar vast voor hoor, want hij loopt er echt niet met een bocht om heen, maar gaat er 
lekker in liggen rollen. Boffen jullie straks even!!! Ook gegierd grasland vinden ze héééérlijk om op te 
rollen en misschien licht er vast nog wel ergens een hoopje, waar ze een lekker hapje van kunnen 
nemen. En ja, dan roept het baasje hè, en dan is het hondje zo blij het baasje weer te zien, dat je een 
fijne lik door je gezicht krijgt, door een hondje met “hulk” groene tanden. En in dit geval zijn die echt 
niet groen van het gras!! Ha,ha……..blijft altijd grappig als we dat verhaal weer te horen krijgen. 
Kortharen zijn zo toch zo leuk hè!!!!!  
 
 
Zondag, 17 april 2011.  
 

Het is vandaag weer een prachtige dag. De zon 
schijnt en het ziet er naar uit dat het de hele 
week zo blijft. We hebben de achterplaats 
schoongemaakt en zijn van plan om de pups 
straks eens even naar buiten te laten. We zoeken 
een lekker plekje uit de wind voor ze op en daar 
zetten we de bench neer. Ze kunnen dan heerlijk 
luilakken en als ze willen, hun wereldje weer een 
stukje vergroten.  
Vandaag zullen ze ook voor het eerst buiten eten 
krijgen. Het is rond het middaguur warm genoeg 
voor ze en hun maaltijd wordt buiten geserveerd. 

Scheelt mij een hoop rotzooi. Alsof ze al dagen buiten zijn, vallen ze gewoon op de trog aan en al rap 
is die weer net zo schoon, als dat ik hem gepakt had. Na 
een heerlijke maaltijd blijkt het heerlijk toeven voor de 
pups op een lekker zacht kleed, met hun kontjes in de 
zon. Wie wil dat nou niet!! 
Er komen vandaag ook weer veel mensen naar de pups 
kijken. Vanaf 13.00 uur is het hier weer een komen en 
gaan van enthousiaste nieuwe baasjes en het is iedere 
keer weer leuk om te zien hoe ze reageren op de pups. 
Een pup ontwikkelt en groeit in rap tempo en soms 
verbazen de mensen zich, hoe snel de pups veranderen. 
Nou, na drie nesten van ons zelf en vele van andere 
gezien te hebben, verbazen wij ons daar ook nog steeds 
over.  
 
Opnieuw zoeken we voor één reutje een nieuw baasje. Een van de mensen die bij ons op de lijst 
stond, heeft afgezien van de pup en er is er dus nog ééntje beschikbaar. Dus mocht er nog iemand 
geïnteresseerd zijn, dan kunnen jullie contact met ons opnemen. De pups zijn vandaag vier weken 
geworden en ze mogen rond 14 of 15 mei naar hun nieuwe baasje.  
 
 
Maandag, 18 april 2011.  
 
Na meerder malen op m'n duvel gehad te hebben dat de site nog steeds niet was bijgewerkt, hoop ik 
dat ik jullie weer even heb ge-updated. Het is hier razend druk en de pups beginnen ook steeds meer 
aandacht te vragen. In het begin doet moeder het allemaal zelf, maar nu komen er steeds meer 
voedingen bij. Ook ruimt Devon de ontlasting enz. van de pups niet meer op, dus ik heb af en toe het 

 

 



gevoel dat ik de hele dag met de Dettol en schone kranten aan de haal ben. En ja, als je dan zo met 
die pups bezig bent en ze lekker op dat zachte kleed in de zon liggen………….blijkt er altijd wel even 
een klein plekje voor mij over te zijn. En opeens zijn we dan weer een half uur verder. Want er is 
niets zo leuk als met die kleine dondersteentjes te spelen en te kroelen. En geef nou toch toe….jullie 
willen toch allemaal een goed gesocialiseerd hondje, dus die taak moet ik toch heel serieus nemen. 
Zeker meerdere malen per dag………  
 
 

 
 
 
Dinsdag, 19 april 2011.  
 
Vandaag is de laatste jeugdwedstrijd voor Josje in haar carrière. Ze is inmiddels nu twee jaar en gaat 
naar de open klasse. Zal wel een grote overstap voor haar worden, maar apporteren kan ze al, dus 
moeten we nu “alleen” nog maar aan haar steadyness werken. Maar laten we niet op de feiten 
vooruit lopen, want vandaag is ze gewoon nog lekker jeugdhond. 
Het wordt vroeg op voor ons, want we moeten natuurlijk eerst de pups verzorgen. De eerste maaltijd 
die normaal altijd uit brinta bestaat, hebben we ook vervangen door puppymelk met gewelde brok. 
Veel van de pups vonden de brinta nu al niet meer te pruimen en trokken hun neusjes op voor de 
pap. Vandaar een rappe overschakeling van 1x brinta en 1x gewelde puppybrok, naar 2x gewelde 
puppybrok per dag. Niet geheel volgens schema, maar met een italiaanse vader……..Mag wel 
oppassen, straks willen ze nog pizza ook. 
Na alle toetjes weer te hebben gewassen, is het tijd om te vertrekken naar Philippine. Uiteraard is er 
vandaag ook weer een oppas geregeld voor de pups. Is maar goed dat ons personeel net als een 
korthaar, “allround” inzetbaar is.  



Vandaag wordt niet alleen een spannende dag voor Eric en Josje, maar ook een leuke dag voor mij. Ik 
mag de hele dag samen met JocelyneHaegeman (keurmeester) het veld in en we hebben het geluk 
dat in onze groep aardig wat jonge kortharen zitten. Het blijft altijd interessant om de beweging en 
bouw van een korthaar in het open veld te zien. Daar kun je enorm veel van leren. Zoals jullie weten, 
heb ik Josje zelf ook een tijdje voorgejaagd, en het zou niet eerlijk zijn als Eric en ik samen in het veld 
zouden lopen. Josje is nl. gewend aan weinig handgebaren en sturing te krijgen, maar zij let wel op 
onze lichaamshouding en dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn. Voor mij zou het heel gemakkelijk zijn om 
haar op links bv. ver mee te nemen, door wat op links te gaan lopen, zodat Eric haar weer op rechts 
ver mee zou kunnen nemen. Nee, laten we het eerlijk houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is warm vandaag en in de eerste loop komt Josje niet goed uit de verf. Niet slecht hoor, maar we 
zijn beter van haar gewend. Tijdens haar tweede loop, krijgt ze een mooi veld, maar is het nog 
warmer geworden en is er haast geen wind. En als er wind is, dan draait hij continue. Het lijkt wel of 
Eric ineens een ander hondje aan het touw heeft. Ze gaat slim te werk en maakt gebruik van de 
draaiende wind. Met het gevolg, dat ze het veld een soort in een rondje neemt. Waar ze is gestart, 
eindigd ze ook weer. Helaas blijkt er dan toch stiekem een koppel patrijzen in het begin van haar veld 
gezeten te hebben, die ze door de draaiende wind niet heeft kunnen vinden. Jammer, maar een 
mooi, passievol en slim parcours. Het is toch knap hoe zo'n jonge hond dan zo'n veld aan pakt. 
Gelukkig kan Jocelyne haar werk ook waarderen en kan Josje haar carrière in de jeugd afsluiten met 
een Eervolle Vermelding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



's Avonds thuisgekomen, worden we bij de achterdeur al verwelkomt door de geur. De pups zijn 
weer goed bezig geweest. Er zit niks anders op ……….het is weer poetsen geblazen.  
 
 
Vrijdag, 22 april 2011.  
 
Het is fantastisch weer. Half april en 25 graden. Niet normaal. De pups kunnen heerlijk de hele dag 
naar buiten en je ziet ze gewoon genieten van hun vergrote wereld. Er wordt al druk gespeeld en 
gestoeid. Het geluid van de plantenkarren, ladende vrachtwagens voor hun neus, de tractor, 
electrokarren en heftrucks interesseert ze niets. Slapen is slapen, spelen is spelen. Tijd voor schrikken 
hebben ze niet. Ook het doorlopende geknuffel door iedereen die langs komt, wordt geduldig 
aanvaard. Soms betrap ik een chauffeur, die bij de pups op het kleed ligt, om even lekker te 
knuffelen. Nee…..de dames en heren komen geen aandacht te kort. 
Wat wel opvalt is dat ook in dit nest de dames weer de dienst uitmaken. Gelaten laten de heren zich 
af en toe goed aftuigen door die drie. Kijk……er moet tenslotte iemand de baas zijn. 
Vandaag wordt de puppytrog vervangen door de puppybar. Ieder pup krijgt nu zijn eigen bakje en zo 
kan ik goed in de gaten houden, dat ze allemaal voldoende te eten krijgen 
Tevens krijgen de pups vanavond ook voor het eerst vlees. Ze pikken de bijvoeding goed op zo wordt 
Devon weer wat meer ontlast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag, 23 april 2011.  
 
Vandaag wordt een rustig dagje. Geen pup kijkers, maar niks doe dag. Ja, had je gedroomd……… 
Vandaag is het tijd voor Max en Sam. Max moet naar de voetbal en voor Sam ligt er nog een 
boekverslag te wachten wat gemaakt moet worden. Daarnaast moet er ook nog wat gepoetst 
worden en wil ik de pups één voor één op de foto hebben. Ze moeten tenslotte op hun paasbest nog 
op de site. Is altijd een uitdagend klusje en klinkt makkelijker dan dat het is. Kinderen kun je nog eens 
met een punaise vastprikken op tafel, aan hun broekspijpen en bloesje, maar bij pups geeft dat altijd 
gelijk zo'n kale plek hè. Met andere woorden……..half uurtje werk, werd twee uur. Wel twee leuke 
uren. De pups krijgen dan één voor één lekker even de tijd om op het gras te stoeien en dan hebben 
wij ook even tijd om weer een stukje van hun karakter te leren kennen. Het resultaat is leuk 
geworden, maar helaas zijn er niet van alle pups twee foto's, want sommige vonden het echt moeilijk 
om stil te staan.  
   
Vandaag hebben trouwens ook alle pups een bandje om gekregen. De dames een rode en de heren 
een zwarte. Aan het bandje zit nog een extra kleurtje, zodat het voor de nieuwe pup eigenaren een 
beetje makkelijker wordt om de pups uit elkaar te houden. Ik ken ze natuurlijk allemaal wel, maar 

 

 

 



daar hebben jullie niets aan. En het is natuurlijk hartstikke leuk, dat als je een foto voorbij ziet komen 
op de site en je ziet een kleurtje, dat je later kunt zeggen, hé, dat is de onze.  
 
 
 
Het is tweede paasdag en het is nog steeds mooi weer. Als we thuis zijn, zijn de pups heerlijk buiten. 
Zodra we weg zijn verhuisd het hele circus weer naar binnen en staat ons bij thuiskomst iedere keer 
weer een verrassing te wachten. Toch is die verrassing niets, bij afgelopen nacht. Om vijf uur werden 
we wakker van het gekeet beneden. Ach dachten we, dat gaat zo wel over. Nou mooi niet, het werd 
dus tijd om beneden de bende tot orde te roepen. Maar op de trap kwam de bekende geur ons al 
tegemoet. Dit rook duidelijk niet best………Het blijkt, dat de pups een nieuwe hobby hebben ontdekt. 
Kleien……..maar dan niet de standaard Play-doh klei, maar iets wat ze zelf kunnen produceren. Nou, 
ik kan jullie vertellen, dat dat niet fraai is. Geef mij toch maar gewoon kinderklei. Is misschien door 
die afschuwelijke gifkleurtjes niet uitwasbaar, de geur is toch echt wat aangenamer.  
Maar ach, we hebben tenslotte op dit moment toch aandelen in de dettol, en ja……….die flessen 
moeten ook op hè. Ik heb nog even zitten denken………….zal ik 
hier voor jullie effe een foto van maken. Na goed overleg met 
Eric heb ik het toch maar niet gedaan, want anders ben ik 
bang, dat jullie dat zooitje ongeregeld niet meer willen 
hebben. Zitten wij er straks mooi mee.  
Ja daaaaaaaaaaaaaaaag!!  
Nee hoor, het meeste doen ze toch echt gewoon netjes 
buiten. Alleen kan de nacht soms net iets te lang duren voor 
ze.  
Vandaag zijn de pups ook voor het eerst met z'n allen mee 
geweest in de auto. Achterin een bench, lekker voor het raam. 
In het begin is het natuurlijk even wennen, maar als snel lagen 
er al een paar te slapen en zat de rest lekker uit het raam te 
kijken. Natuurlijk werd er even gepiept en bij sommige 
bochten was het toch even schuiven. Ach ja, komt goed. De 
komende weken zullen ze nog wel vaker een toertje in de auto 
maken. Scheelt jullie weer een gewenningsfase.  
 
Met Devon gaat het ook nog steeds goed. Je ziet wel dat ze 
wat minder naar de pups gaat en goed voor zichzelf zorgt. Eten doet ze nog steeds als een dijker en 
door de warmte drinkt ze veel. Verder zie je wel dat het nest, lichamelijk het één en ander van haar 
vraagt. De pups spelen graag met haar, zodat ze onder de krassen van hun scherpe nageltjes en 
tandjes zit. Daarnaast is ze vreselijk aan het verharen, wat haar vacht niet ten goede komt. Gelukkig 

nog een paar weken voor haar. Dan 
kan ze weer doen en laten wat ze wil.  
Toch blijft ze op dit moment een 
supermoeder en als er door de pups 
geroepen wordt, dan is ze er. 
Daarnaast staat ze ook nog steeds 
iedereen goed bij de pups toe, maar 
wil zelf ook graag aangehaald 
worden. Ach ja, geef haar eens 
ongelijk. Als je zo'n lieve korthaar 
bent, dan verdien je dat toch 
gewoon!!  
 

 

 



Inmiddels zijn we de vijf weken al gepasseerd en hebben we al drie ophaal data in de agenda gepland 
staan. Het gaat allemaal toch veel sneller dan gedacht. Nog twee weken en dan moeten de 
definitieve keuzes gemaakt zijn. Daarna worden de pups gechipt en na een paar dagen is het dan 
toch echt tijd, dat de pups naar hun nieuwe baasjes gaan. Links en rechts krijg ik al te horen, van wat 
er allemaal al is besteld en aangeschaft. Ik krijg daar een goed gevoel bij, dat geeft nl. aan dat de 
pups welkom zijn.  
Een pup is niet iets wat je aanschaft voor een paar maanden. Onze eerste twee kortharen werden 17 
en 19 jaar oud. Da's wel heel oud, ik weet het, maar dat geeft wel aan, dat je er een vriendje bij hebt 
voor hopelijk een lange periode. 
 
 
Dinsdag, 26 april 2011.  
 
Iedere fokker droomt natuurlijk van de ultieme korthaar. En ik kan jullie mededelen, het is ons 
gelukt. De knapste en meest karakteristieke korthaar bevindt zich in dit nest. Naast de negen pups 
die iedereen al gezien heeft, stellen wij jullie “Leipo”voor. Is het geen plaatje??? We hebben hem 
speciaal verborgen gehouden, om hem de tijd te geven om rustig aan zijn uiterlijk te werken. Ook zijn 
karakter en bouw is subliem!! Jullie zullen wel trots zijn, dat jullie straks ook een broertje of zusje van 
“Leipo” in jullie gezin mogen verwelkomen. Wat een voorrecht zeg!!  
 

 
 
 
Donderdag, 28 april.  
 
Helaas is het weer buiten aan het afnemen. Toch vermaken de pups zich nog steeds prima. Ze 
worden steeds groter (zo tussen de 3 en 3,5 kilo ) en kunnen zichzelf daardoor ook steeds beter op 



temperatuur houden. Wel hebben we hun voedingen op moeten schroeven, want Devon begint er 
een beetje genoeg van te krijgen en voedt de pups nog maar weinig. Dat is ook niet erg, want de 
pups zijn bijna zes weken en we gaan toch ook langzaam de puppymelk vervangen door gewoon 
melk en water. Daarnaast krijgen ze natuurlijk ook lekker vlees en dat gaat erin als koek. Door de 
gewelde brok, strooi ik nu ook gewone brokjes, zodat ze al aan wat vaste voeding kunnen wennen. 
En eerlijk gezegd……..de bakjes zijn bijna altijd helemaal leeg, dus ook dat gaat prima. 
Verder staat hun morgen weer een derde ontworming te wachten en voor volgende week ga ik een 
afspraak bij de dierenarts plannen voor de eerste enting. Zo zie je maar, een puppy leven gaat reuze 
snel.  
 
 
Zaterdag, 30 april 2011. 
 
Vandaag is het natuurlijk ook Koninginnedag en hebben we even nagedacht om de pups oranje te 
spuiten. Bij nader inzien hebben we het toch maar niet gedaan, want die spuitbussen geven achteraf 
lelijke vlekken op je kleren. Niet handig, want de pups worden natuurlijk continue geknuffeld. Laat ik 
maar voor volgend jaar aan jullie over. 
De derde ontworming hebben de pups weer overleefd. Dit keer is er geen enkele pup aan de diarree 
geraakt en merken we dat de darmpjes dus wat sterker worden. Over twee weken de vierde en dan 
is de vijfde voor jullie rekening (hahaha). 
Verder had ik twee dozen oranje tompoezen gehaald, om die eventueel te delen met de pups, maar 
ja……..die waren eigenlijk te lekker. Dus voor de pups brok en voor ons de tompoezen. Lijkt me een 
redelijke oplossing. 
Verder een lekker rustig dagje.  
 
 
Zondag, 1 mei 2011.  
 
Inmiddels zijn er al vier pups (reuen) gekozen door hun nieuwe baasje. De laatste twee reutjes 
worden komende week gekozen. Voor de teefjes blijft het nog even spannend, want het nieuwe 
baasje van de eerste teef, maakt zijn keuze aankomende zaterdag. Daarna vallen de twee 
overgebleven teefjes vanzelf op hun plaatsje. Gaat goed komen!! 
Aan het eind van de dag zijn de pups moe en slapen veel. Ze hebben vijf keuringen moeten doorstaan 
en iedere keer hun beste beentje voor moeten zetten. Gelukkig zie je ze ook genieten van al die 
aandacht. Wie wil er nou niet geknuffeld worden??  
 
 
Dinsdag, 3 mei 2011.  
 
Vandaag staat er een bezoek bij de dierenarts op het program. Om kwart voor tien wordt de hele 
bende verspreid over de benches in de auto, en vervoerd naar de dierenarts. Het is fijn om te zien, 
dat de meeste de autorit al als gewoon ervaren. We nemen de eerste vijf pups mee naar binnen en al 
snel zijn we aan de beurt. Ook Sam is mee en zodra er een pup klaar is, brengt hij hem naar de auto 
en neemt één van de achter gebleven vier pups weer mee naar binnen. Super systeem!! De pups 
mogen “on the loose”, in de behandelkamer en er is veel voor ze om te zien en aan te sjorren. Het is 
eigenlijk gewoon een stel vandalen. Maar ja, dan had de dierenarts maar niet moeten zeggen: “Laat 
ze maar lekker los lopen hoor!!” Stuk voor stuk worden ze nagekeken en bewonderd. Zelfs de andere 
dierenartsen en assistentes komen even om de hoek gluren. Unaniem besluiten ze, dat het weer een 
prachtig typisch “Slotbosse-Heide”-nest is. Lekker actief, ondeugend, gezond, glanzend en 
homogeen. Kijk……..daar scoren ze natuurlijk punten mee. Baasje is weer zo trots als een pauw!! 
Vandaag hebben ook alle pups hun eerste enting en dierenpaspoort gekregen. Op ééntje na, werd de 
spuit zonder protest in ontvangst genomen. Ach ja, er moet er altijd ééntje zijn, die anders is hè. 



Maar ook niet teveel lawaai hoor, maar gewoon een zielig klein piepje. 
Nadat ze van alle ervaringen thuis weer wat bij zijn gekomen, komt onze vaste brigade kinderen op 
bezoek. Dit keer heeft “Oma Joke”, vier kinderen mee gebracht. Zo leren de pups goed wennen aan 
kinderen en lawaai. Gewoon een stukje socialisatie wat erg belangrijk is in deze fase.  
 
 
Donderdag, 5 mei 2011.  
 

De pups zijn nu bijna 7 weken en zijn 
geheel overgeschakeld op vast voer. Heel 
af en toe laat Devon ze nog even een klein 
slokje nemen, maar dat is echt minimaal. 
Het ziet er dan ook uit als één grote 
korthaarberg en met een beetje fantasie, 
kun je Devon er nog in terug vinden.  
 
's Ochtends is de bende steeds groter in 
de keuken, maar dat mag de pret niet 
drukken. Het leuke aan pups is, dat ze 
altijd vrolijk zijn en altijd graag 
aangehaald willen worden. Met andere 
woorden, een pup is altijd blij om het 
baasje te zien en dat kunnen we van 

sommige mensen niet echt zeggen. Toch?? Het is dan ook altijd super om te zien hoe ze op m'n 
fluitje reageren en niet weten hoe snel ze bij me moeten komen. Dat levert soms hilarische 
momenten op. Het raamgordijn wat boven de werpkist hangt, heb ik zolang maar omhoog 
gevouwen, want dat gaat eerdaags geheid mis. De pups zijn enorm speels en, dat vraagt gewoon om 
problemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels is de chipper ook boven water en heb ik een kaart gekregen, met daarop, wanneer hij 
komt. De pups zullen volgende week woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur gechipt worden. Op dat 
moment zal dus ook de naam aan de pup gekoppeld worden. Met andere woorden…..de keuze door 
de laatste baasjes moet nu toch echt rap gemaakt worden. 
Verder heb ik vandaag de pups een kraai voorgeschoteld. De kraai is een stuk wild, wat door 
sommige honden niet graag geapporteerd wordt. Een kraai heeft nl. een bepaalde geur en zit 
meestal onder de beestjes. Nou die geur zit er nog wel aan, maar die beestjes heb ik persoonlijk 
kapot gevroren in de vrieskist. Hou zelf ook niet zo van die kleine kriebelbeestjes. Jakkes!!! 

 

 

 

 

 

 



Drie aan drie neem ik de pups mee naar het veldje en heb de kraai gewoon ergens weggelegd. Eens 
kijken wie hem het eerst vindt en er ook nog eens mee aan de haal gaat. Al snel wordt er door de 
pups gebruik gemaakt van hun neusjes en vinden ze de kraai. Sommige wat voorzichtig, andere gelijk 
in de aanval. Al met al hebben ze allemaal de kraai gevonden en er een stukje mee lopen slepen. In 
deze fase is alles nog voor ikkes en zoeken ze meteen een schuilplek, om samen met hun buit te 
delen. Want delen met elkaar is er echt niet bij.  
 
Eigenlijk merk ik nu pas, dat het dagboek wat ik bij houd via de site, met enorm veel plezier gelezen 
wordt. Als ik af en toe wat achter loop, wordt er al rap aan de bel getrokken. Helaas is het niet altijd 
mogelijk voor me, om up to date te blijven. Naast het nest van Devon, hebben we ook nog twee 
kinderen en een druk bedrijf. Dat neemt niet weg, dat alle belevenissen van de pups wel staan 
geregistreerd in die chaotische bovenkamer van me. Dus al is het iets later………..bijgaand de 
belevenissen vanuit mijn bovenkamer, via de toetsen, op het scherm. Veel lees plezier!!  
 
 
Zondag, 8 mei 2011.  
 
Soms begrijp ik mensen toch niet helemaal. Dachten we vrijdag nog dat we voor alle pups een nieuw 
baasje hadden gevonden, wordt gisteren ochtend, een week voordat de pups naar hun nieuwe 
baasje mogen, een reutje geannuleerd. Zomaar, van het één op het andere moment. Onbegrijpelijk!! 
Maar ach…….beter nu, dan dat het nieuwe baasje er na een maand achter komt, dat het niet gaat 
werken, een pup in huis. Dus met andere woorden……………………..er is opnieuw een reutje 
beschikbaar.  
 
Mag ik u voorstellen:  
 
  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Luco v.d. Slotbosse-Heide 

                                                                                                   

 
Luco is de laatst geboren pup van het nest. Hij is pup donker blauw en bijna helemaal bruin van 
vacht. Hij heeft een kleine witte bles in de vorm van een driehoekje op zijn borst. 
Luco is niet zomaar een reutje. Hij is één van de favorieten van huize Mulders. Luco is vrolijk, 
aanhankelijk en reuze ondeugend. Daarnaast is hij enorm alert, ondernemend en heeft hij zijn eerste 
zwemdiploma al gehaald. En wel met glans geslaagd, want hij is zelf weer op het droge gekropen, 
toen hij in de vijver was gevallen. Het vrouwtje wilde graag een mooie foto van hem maken aan de 
waterkant. Maar bij nader inzien, had ik hem beter een zwemvest aan kunnen trekken, want hij is er 
niet één, niet twee, maar gewoon drie keer in gevallen (lees hier gewoon in gelopen). Een echte 

 

 



waterrat dus. En laat ik nu in een duister diep verleden, zwemjuf geweest zijn, dus dat A-diploma 
heeft hij terplekke van mij ontvangen. Deze pup wordt dus met zwembroek en al afgeleverd. 
Doordat Luco als hij wakker is, lekker actief is, kan hij ook met tijden heerlijk slapen. Al barst de 
bom…….als de oogjes toe zijn, dan is hij van de wereld. Een echte korthaar dus. Buiten een 
“energiebom” en binnen een “hanghond”. Precies zoals wij ze graag zien. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze reu, dan kunt u contact met ons opnemen (telfnr. 06-20136528 
of 06-20012678)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag, 11 mei 2001.  
   
De dag van de chipper. Vandaag worden de pups aan hun namen gekoppeld. Persoonlijk vind ik dit 
eigenlijk, altijd wel een “tricky”-moment. Ik zou het niet leuk vinden als ik per ongeluk de verkeerde 
pup aan de verkeerde naam zou koppelen. Vandaar het Mulders-systeem. Ongechipte pups buiten 
en gechipte pups in de loopren binnen.  
Ik roep een kleur, Sam brengt de pup binnen, de chipper plaatst de chip en de pup gaat de loopren 
in. Kan op zich dus eigenlijk niet mis gaan. Maar ja, je weet natuurlijk nooit.  
Binnen een kwartier is de hele bende gechipt en vertrekt de chipper weer richting het volgende nest. 
En ik………..ik blijf achter met een kudde chip-stickers en een bende formulieren, wat ingevuld en 
uitgezocht moet worden. Ik besluit maar, om de papieren direct in te vullen en op te ruimen, zo kan 
ik de pups ook nog even in de gaten houden. Ze hebben allemaal geen kik gelaten en liggen nu een 
beetje onder de indruk, lekker in de werpkist. Zo braaf zie ik ze de laatste tijd maar zelden in de 
werpkist. Meestal keten ze er wat op los met z'n negenen. Vooral kranten scheuren is favoriet.  
Na een uurtje ben ik klaar met de paperassen en is het tijd voor de pups om weer naar buiten te 
gaan. Braaf volgen ze m'n fluitje als ik het poortje open gooi en sjezen ze allemaal rap naar buiten, 
om daar hun plasje te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Vrijdag, 13 mei 2011.  
   
D-day!!!!  
Vandaag gaat de eerste pup naar zijn nieuwe baasjes. Hij heet Luigi en hij zal net als zijn grote broer, 
Izzi Solon, getraind worden in het mensen speurwerk. Stoer hè!!  
Wij wensen Eric en Marjon (en natuurlijk Kaj, hun zoontje) heel veel succes met de opleiding van 
Luigi.  
 
   
Zaterdag, 14 mei 2011.  
   
Opnieuw een dag van afscheid.  
Als eerste mag vandaag Luuk naar zijn nieuwe baasjes. Luuk vertrekt richting Zeeland en is al 
opgegeven voor een cursus puppy-zwemmen. Als zoon van Devon, zal de kreet: “Ik heb nog zo 
gezegd……geen bommetje”, nog wel eens voorbij gaan komen. Want als hij de genen van zijn moeder 
heeft geërfd, dan zal het een echte waterrat zijn.  
Xavier en familie, heel veel plezier met Luuk.  
   
Ook Larunda mag vandaag naar haar nieuwe baasjes. En dit is toch wel een heel speciaal verhaal 
hoor. Jan heeft acht weken verborgen kunnen houden, voor zijn vrouw, dat hij een pup had 
gereserveerd bij ons. Vandaag krijgt zij dus een mega verrassing. Met strik en al is Larunda 
vertrokken richting Deventer.  
Wij hopen dat de vrouw van Jan enorm blij is met haar prachtige cadeau en wensen hen gedrieën 
een gelukkig en vooral verrassingsvol leven tegemoet.  
   
   
Zondag, 15 mei 2011.  
   
Inmiddels zijn er nu drie pups weg en gisteravond was Devon toch wel wat onrustig. Of het met het 
vertrek van de pups te maken had, of het onweer wat in de lucht hing, laat ik even tussenbeide. Tot 
nu toe, kan ik helaas nog niet met honden praten, dus helemaal snappen zal ik het toch nooit denk ik.  
En ja, als het aan het vertrek van de pups lag, dan ben ik bang dat het vanavond nog wel eens erger 
kan worden. Vandaag vertrekken er nl. nog twee pups.  
Om kwart voor negen staat de nieuwe baas van Lotty al voor de deur. Heel slim van deze baas, want 
nu kunnen Lotty en hij, lekker de hele dag aan elkaar wennen. Wat ook leuk is, is dat we Lotty eind 
juni weer een paar daagjes mogen “lenen”. Ze komt dan lekker bij ons logeren, want dan gaat het 
baasje een paar daagjes op vakantie. Wie weet mag ze volgende keer wel mee!!  
René, heel veel wandelplezier met Lotty.  
   
En dan is Logan “Backertje”, aan de beurt om naar zijn nieuwe baasjes te gaan. Backertje gaat wonen 
bij een bakker. Wil en Corrie hebben al jaren kortharen gehad en zijn echte korthaarliefhebbers. 
Backertje zal een prachtig leven krijgen en overal mee naar toe mogen. Welke korthaar wil dat nou 
niet? Wil en Corrie, geniet van jullie nieuwe pup en geef hem vooral niet teveel “zwarte balletjes”, 
want wij zijn er hier al aan verslaafd!!  
 
 
Maandag, 16 mei 2011.  
   
Vanmorgen de werpkist met uitloopren voor de laatste keer schoongemaakt. Vanavond zal er nog 
maar één pup over zijn. Zij mag wat langer bij ons blijven, want haar nieuwe baasje gaat van de week 
eerst proberen zijn praktijk examen voor zijn jachtakte te halen. Zet hem op Marc!!! Luna zit met 



smacht op je te wachten.  
Ondertussen geniet ze nu nog even van een lekkere maaltijd met haar drie broertjes.  
 
 

 
   
En ja, waar gaan de andere drie pups naar toe……….  
   
Laszlo is als eerste aan de beurt. Braaf zit hij te wachten op zijn nieuwe baasjes Maria en Guido. Maar 
waren blijven ze nou toch…… Ach ja, da's waar ook. We wonen in Nederland en dan kan het soms zijn 
dat je dus in de file terecht komt. En in dit geval dus een mega file. Gelukkig is er toch ook een 
moment dat je bij de juiste afslag komt en is er dus duidelijk nog hoop. Laszlo vertrekt richting 
Haarlem en gaat daar samen met Maria, Guido, Jasper en Karlijn een heerlijke tijd tegemoet.  
Jasper en Karlijn zullen jullie hem lekker veel knuffelen, want dat heb ik hem beloofd!!!  
   
Dan is Luka Vino aan de beurt. Zijn roepnaam gaat Vino worden en we zullen maar niet uitleggen 
waarom. Corrie en Ronald, enorm veel plezier met Vino en bedankt voor de heerlijke fles Vi………..  
Natuurlijk ook veel plezier op de puppycursus, maar ook vooral de leuke dingen die ze er rond om 
heen organiseren. Geniet van je pup en we spreken elkaar weer snel.  
   
En nu wordt het spannend. Ook voor Luco, de geannuleerde pup van vorige week, is er een nieuw 
baasje onderweg. Er hebben veel mensen gereageerd voor Luco en het is best spannend, wie er 
straks voor de deur staat. Normaal hebben we altijd eerst een kennismakings gesprek met een 
nieuwe pupeigenaar, voordat de pup meegenomen mag worden. Maar deze meneer komt helemaal 
uit de buurt van Doetinchem en daar kunnen we natuurlijk straks niet tegen zeggen komt u volgende 



week nog maar eens terug. Wel hebben we gezegd dat de klik met de pup en ons goed moet zijn. De 
telefoongesprekken waren in ieder geval zeer positief.  
En ja, daar is hij dan. Nou Luco, een beter plekje dan bij deze baas kun je, je echt niet wensen. Lekker 
straks met de baas het veld in om te gaan jagen. Wat wil een korthaar nog meer. De klik tussen de 
pup en de nieuwe baas is super. Wij wensen Bert en zijn gezin dan ook ontzettend veel jachtplezier 
samen met Luco.  
   
Het is vier uur. Ik kijk buiten de achterplaats op en zie daar twee schimmeltjes rond hobbelen. 
Moeder Devon met dochter Luna. Toch wel stil hoor. Ze lijken zich prima te vermaken en spelen met 
een flos touw. Ook Sjors komt weer eens naar beneden van de schutting om mee te doen. Gedrieën 
vermaken ze zich prima. Sjors hield zich de afgelopen weken op wat hogere hoogtes, omdat negen 
pups toch net iets teveel waren allemaal tegelijk. Maar Devon en Luna, kan ze makkelijk aan in haar 
eentje. Het is een mooi gezicht.  
Vanavond breken we de werpkist en de uitloopren ook af en kunnen Devon en Luna samen in een 
bench. Het zal wel weer even wennen zijn zo in de oude keuken. In ieder geval zullen morgen alle 
pannen weer op tafel passen als we gaan eten. Is toch wel handig!!  
 
 

 
   
Woensdag, 18 mei 2011.  
   
Inmiddels beginnen de reacties van de nieuwe pupeigenaren binnen te druppelen. Het blijkt dat 
nagenoeg alle pups zich redelijk netjes gedragen. Hier en daar wat wennen aan de nieuwe omgeving. 
Wennen aan het lopen aan een riempje, wennen aan het alleen zijn. Sommige pups zijn zelfs al naar 



puppycursus geweest. Er gaat een wereld voor ze open.  
Toch blijken er in dit nest, net als in ieder ander nest, een aantal pups te zitten, die denken aan het 
begin van hun zang carrière te staan. Ja, neem het ze eens kwalijk. Op televisie wordt je er continue 
mee geconfronteerd. Is het niet “The X-factor”, dan is het wel “Hollands got Talent”, “Popstars”, “The 
voice of Holland” of wat dan ook. Maar fijn vinden wij dat natuurlijk niet, als baasjes. Vandaar dus 
nog wat tips.  
   
•  Laat de bench overdag open staan, zodat de pup zelf in en uit de bench kan. Zo wordt het een 
vertrouwd plekje.  
•  Als de pup in de bench ligt te slapen, sluit het deurtje dan eens. Zo went hij eraan, dat het deurtje 
ook wel eens dicht zit overdag.  
•  Leg eventueel voor de nacht een deken over de bench, zodat het wat knusser wordt.  
•  Wacht even tot de pup slaapt en sluit dan de bench voordat je naar bed gaat.  
•  Wikkel een waterzak in een dikke handdoek en leg die voor de nacht bij de pup in de bench.  
•  Zet een radio zachtjes aan of een tikkende wekker bij de bench.  
•  Beloon de pup af en toe met een brokje als hij lekker stil in zijn bench ligt.  
•  Ga niet bij ieder piepje de pup geruststellen. De pup gaat dat zien als beloning en gaat dus nog 
meer piepen, want dan komt de baas.  
•  Wordt het te erg, spreek hem dan maar eens nors toe. Hele verhalen ophangen heeft geen zin, 
daar begrijpen ze toch niets van. Nee is nee en ja is ja.  
•  Daarnaast is een goed glas wijn en een setje oordopjes voor jezelf en de buren misschien ook een 
optie. Maar ik denk dat het handig is dat jullie eerst bovenstaande tips proberen. Alhoewel……….  
   
Ik hoop dat de zangtalenten on ons zich een beetje beter zullen gaan gedragen en dat de gebroken 
nachten voor jullie snel over zijn.  
 
 
Vrijdag, 20 mei 2011.  
 
Vandaag wordt het echt afscheid 
nemen van de laatste pup uit het nest 
van Devon. Luna Freya gaat samen met 
haar nieuwe baasje jagen. Afgelopen 
week heeft haar baasje praktijk examen 
gedaan voor zijn jachtakte en hij is in 
ieder geval voor dit onderdeel 
geslaagd. Op de uitslag van de theorie 
zit hij nog te wachten, maar dat zal ook 
wel gelukt zijn. Luna wordt dus een 
echte praktijk hond. En mag lekker 
samen met de baas het veld in. Wij 
wensen Marc en Luna veel jachtplezier.  
 
En ja, daar zit je dan. Negen drukke 
weken achter de rug met alles op 
puphoogte veilig te stellen, alles hoog 
weg leggen en geen geren meer met voerbakken. Ook geen deuren en hekken meer af te hoeven 
sluiten en niet meer over de schotten hoeven te klimmen. Het is iedere keer na een nest altijd even 
windstil. Alle spullen worden opgeruimd en voor het eerst hebben we nu zelf ook geen pup 
gehouden, dus “echt” alles wat met pups te maken heeft kan opgeruimd worden. Wel een kale boel 
zo hoor. Maar ja, dat wisten we van te voren en we zijn blij dat alle pups een goede plek gevonden 
hebben. Maar toch hè, die negen bandjes zo schoon aan de waslijn…………  

 

 



 
 
 
Zaterdag, 21 mei 2011.  
 
Het is tijd voor het jaarlijkse bad van onze dames. Morgen is het Clubmatch van de Korthaar 
vereniging. Max en Sam doen mee met de junior handling en dan moeten de dames er natuurlijk wel 
schoon en gewassen uitzien. Het overdag buiten zijn, zorgt toch wel voor het nodige stof in de vacht 
en die moet morgen toch echt glimmen als een spiegel. Sam heeft voor Isa gekozen en die mag dan 
ook als eerste in bad. Daarna volgt Luna, want zij gaat met Max in de ring, en als we dan toch bezig 
zijn, moeten Josje en Devon er ook 
maar aan geloven. De badkamer is 
toch al een grote bende inmiddels na 
twee honden, dus die andere twee 
dames doen maar gewoon mee. 
Gelukkig zijn onze honden van jongs af 
aan, gewend om in bad te gaan. Niet 
dat ze veel gaan hoor, maar als het 
een keer nodig is, gedragen ze zich 
netjes en breken ze niet de hele 
badkamer af. Vooral Devon was toe 
aan een vertroetel avond. Eerst buiten 
lekker alle losse haren eruit 
geborsteld en toen in bad. Daarna 
natuurlijk ook nog even de oren en de 
tanden schoon gemaakt. 
Met andere woorden……..alle dames 
weer om door een ringetje te halen.  
 

 



Zondag, 22 mei 2011.  
 
Altijd weer een spannende dag voor Max en Sam. De Clubmatch, met zijn junior handling. Zijn er veel 
kinderen en hoe is de concurrentie. Spannend, spannend, spannend! Helaas waren ze maar met vier 
kinderen, maar dat mag natuurlijk de pret niet drukken. Allemaal netjes een rondje lopen, je hondje 
presenteren en op letten natuurlijk. 
Beide winnen ze de tweede prijs. Super, dat levert dit keer in ieder geval geen ruzie op in huize 
Mulders. De bekers en medailles worden trots in ontvangst genomen. Moeders is ook weer trots, 
want er is niets zo leuk, als je kind bezig te zien met zijn huisdier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag, 25 mei 2011.  
 
Ondertussen zijn de pups al door de negen weken en hebben ze allemaal hun tweede enting 
ontvangen. Met plezier lezen we de verhalen die via mail binnen komen. De één nog ondeugender 
dan de ander. De meeste pups hebben al besloten om met hun zang carrière te stoppen en zo komen 
de nieuwe baasjes weer aan hun nachtrust toe. Zoals beloofd…….het komt echt goed. 
Alle pups zijn nu bijna op puppycursus en het verbaast ons, wat voor leuke dingen er allemaal met ze 
gedaan wordt. Volgende week als alle pups de tweede enting hebben gehad en we een berichtje 
terug hebben, zal ik wel eens verklappen wat ze allemaal uitspoken, die Slotbosse-Heidetjes.  
 
 
 

 

 

 



Maandag, 30 mei 2011.  
 
En ja, als je iets beloofd, moet je het ook doen. De belevenissen van 9 pups en hun baasjes.  
 
 
Luuk “Vanquish”, jaha, meneertje heeft er een 
chique naam bij gekregen, zit op puppy 
zwemles en begint volgende week met puppy 
training. Daarnaast is hij veel te vinden op het 
strand. Heerlijk, lekker uitwaaien!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   

Luigi, heeft zijn eerste mensen speur 
training er al op zitten en wist de trainster 
na wat oefenen, al goed te vinden, zodat 
het spoor al snel uitgebreid moest 
worden. Nee, aan dat neusje mankeert 
niets. Daarnaast vindt hij het natuurlijk 
super om zijn grote broer Izzi Solon te 
“kwallen”, wat hem straks nog wel eens 
koud op zijn dak kan komen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Larunda “Gijs”, “Het cadeautje”, is goed ontvangen 
door haar nieuwe baasje en heeft haar eerste duif 
op de puppy training al netjes binnen gebracht. 
Gelukkig is ook deze dame gestopt met haar zang 
carrière, want het niveau bleek toch nog niet echt 
aantrekkelijk.  
 
Laszlo is ook al naar puppy training geweest, maar 
vindt het af en toe nog wel moeilijk om stil te 
blijven zitten. Vooral in de billen bijten van het 
vrouwtje vindt hij erg grappig. “Laszlo gedraag je!!” 
Ook voor Karlijn en Jasper lief zijn Laszlo, je bent 
reuze ondeugend heb ik gehoord.  

 

 

 

 

 



Luco heeft het zingen na twee nachten ook opgegeven en gaat straks met zijn baasje naar de 
training.  
 
Logan Backer geniet heerlijk bij zijn baasjes en 
gedraagt zich zoals een korthaar betaamt. Deze 
baasjes zijn dan ook al heel wat kortharen 
gewend en genieten zichtbaar van hun nieuwe 
aanwinst.  
 
Luna Freya heeft al kennis gemaakt met de 
dieren die in het wild voorkomen. De eenden 
waren eerst een beetje groot van dichtbij en 
jeetje, wat maken die een lawaai zeg, maar al 
snel had ze door dat het daar straks toch om 
gaat op de jacht. Ze heeft zelfs al een merel bij 
haar staart te pakken gehad.  
 
Lotty vermaakt zich prima in Halsteren. Ze gaat 
vaak wandelen met haar baasje en samen genieten ze optimaal.  
 
Luka Vino is samen met zijn nieuwe baasjes ook naar de puppy training geweest en dat ging eigenlijk 
allemaal super. Hij toonde veel interesse voor het wild en de trainster was dan ook zeer te spreken 
over hem. Helaas hebben we wegens privéomstandigheden, samen met zijn baasjes besloten om een 
nieuw baasje voor hem te zoeken. Natuurlijk niet leuk, maar wel beter zo. Luka Vino is bij zijn 
broertje Luuk “Vanquish” gaan wonen en samen maken ze er aan zee nu een dolle boel van.  
 
En Devon …………die ligt lui in de zon, samen met Luna, Isa en Josje. Haar lichaam en vacht begint 
weer een beetje te bekomen en ze geniet duidelijk van haar rust. De roedel is hier weer in oude staat 
en ik ben blij dat de dames nog steeds zo goed met elkaar om kunnen gaan. We horen wel eens 
anders.  
 
En wij …………….wij genieten ook even van onze rust. Pups zijn altijd leuk, maar vragen ook veel 
aandacht. En vooral als je de nieuwe baasjes goed wilt begeleiden in hun keuze. Meestal komt de 
juiste pup bij de juiste baas terecht, maar dat vraagt wel de nodige tijd en observatie. Met liefde 
gedaan natuurlijk, anders zouden we niet aan een nestje beginnen.  
Vandaag willen we het dagboek van het “L”-nest van Devon 2011 sluiten, vanuit een zonnig Zundert. 
Wij wensen alle nieuwe pupeigenaren een enorme fijne tijd tegemoet met de pup. Mochten jullie 
wat leuks mee gemaakt hebben, of een mooie foto hebben, stuur ze gerust door. We vinden het 
altijd leuk om onze pups te volgen. Maar ook vragen beantwoorden we graag, dus schroom niet. De 
mail en de telefoon liggen nagenoeg altijd binnen handbereik.  
 
 

Zonnige groeten van 
Eric, Gerda, Max, Sam en de vier dames. 

 
 

 

 


