
10 december Nóg een geslaagde reünie, deze keer van het E-nest.  
19 november Gezellige reünie van het C- en D-nest.  

17 november Mayday is gedekt door Mocca's Kieran of the Work Fellows  : we hopen op 
bruine puppy’s.  

23 september 
KNJV Jachtproevendag Lauwersmeer : Jorrit haalt zijn 5e B-diploma op zijn 5e 
verjaardag!!! Mayday deed het ook goed, nét geen B, maar wel een mooi C- 
diploma. 

16 september KNJV Jachtproevendag Leek : Jorrit haalt een B, Mayday haar eerste C-
diploma ! 

3-8 september Luna's pups vertrekken naar hun nieuwe baasjes : we wensen Sam, Max, Tsjibbe 
en Floor veel  geluk!  En AMBER blijft bij ons !  

16 juli Luna’s puppy’s zijn geboren: dit gele F-nest bestaat uit 3 reuen en 2 teven.  
25 juni NLV Clubmatch in Bennekom: Jorrit haalt weer een  Zeer Goed  

25 juni NLV Clubmatch in Bennekom: Mayday behaalt de ZESDE plaats Uitmuntend in 
de Jonge Honden Klasse, bestaande uit 30 teefjes !!!  

25 juni Mayday's ogentest : ze is weer een jaar goedgekeurd.  
12 juni Emma is vandaag jarig : ze wordt  13 jaar!  
18 mei Luna is gedekt door James (Farnfield Thackeray) : we hopen op een geel nest.  
9 mei Luna's ogen weer gespiegeld: alles oké.  

14 mei Mayday is vandaag op de buitenshow van de Fokkerskring als TWEEDE geplaatst 
in de Jonge Honden Klasse!!!  

17 april Paasshow Leeuwarden :  Mayday en Sonya  Uitmuntend !!! 
9 april Een gezellige reünie van het B-nest.  
14 februari Jorrits ogen  zijn weer voor een jaar goedgekeurd.  

12 februari 
De pups van Vesta zijn verhuisd naar hun nieuwe adressen : wij wensen Elvis, 
Falkor, Yort, Esca, Melas en Saar heel veel geluk met hun nieuwe baasjes! 
FREYA blijft hier.  

28 januari  
De puppy's van Isis vertrekken : wij wensen Morse, Durk, LuKai, Floortje, 
Saartje en Beau samen met hun nieuwe baasjes heel veel geluk.  SINNE blijft 
bij ons.  
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