
18 december Vesta heeft een prachtig nest geworpen : het E-nest bestaat uit 1 zwart reutje, 
1 zwart teefje, 2 gele reutjes en 3 gele teefjes.  

30 november Het D-nest van Isis is geboren : 8 pups maar helaas is er één overleden. Het 
nest bestaat nu uit 2 bruine reutjes, 2 bruine teefjes en 3 gele(!) teefjes.   

13 november 
Sonya is inmiddels  overgeschreven naar Henny en Jaap Douma (ouders van 
Marit – zie 8 febr. j.l.). En vandaag heeft Sonya een prachtig nest van 9 pups 
geworpen. Meer info op   http://www.icefiresadventure.nl   

9 november De gezondheidsuitslagen van Mayday zijn binnen : HD A en ED vrij.  

20 oktober  Vesta gedekt door Lef (Jayncourt Yesterday's Man). Als alles goed gaat zullen 
er zwarte plus gele pups geboren worden. 

16 oktober Gezellige reünie van het A-nest.  

9 oktober Solopup Cute Lunatic of Ch. (kleine Luna) gaat de wijde wereld in! Wij wensen 
haar veel geluk bij familie Albada.  

30 september Isis gedekt door Beaver (King Fields Olé's Brown Beaver). We hopen op een 
nest bruine puppy’s !   

17 september KNJV Jachtproevendag Harich : Jorrit had zijn dag niet, een C diploma.  
3 september KNJV Jachtproevendag Tijnje, Jorrit behaalt wéér een B diploma !!  
19 augustus C-nest geboren : Luna kreeg 1 pup !   
6 augustus KNJV Jachtproevendag Veendam : Jorrit behaalt een B diploma.   
16 juli Oogcontrole Isis en Vesta : alles o.k.  

19 juni NLV clubmatch Bennekom, Vesta uitmuntend, Jorrit zeer goed en Mayday 
belovend  

14 mei Luna's ogen zijn weer voor een jaar goedgekeurd.   

10 april NLV Jachtproevendag in Leeuwarden: onze kanjers Jorrit, Luna en Vesta halen 
een C diploma ! 

28 maart Show Leeuwarden : Sonya en Jorrit allebei Zeer goed.  
6 maart Show Zuidlaren : Sonya Uitmuntend  

8 februari Sonya is verhuisd en woont nu in het gezin van Marc en Marit en hun 2 kinderen 
in Drachten.  

26 januari Bink, Bacchus, Brasco, Borus, Frodo, Sam, Onyx, en Senna  verlaten hun nest : 
veel succes in jullie verdere leven!  

27 januari Onze lieve LAURA is rustig ingeslapen; zij is de stammoeder van onze kennel en 
ruim 15 jaar oud geworden……. We missen haar........ 

11 januari Jorrit ogentest : weer een jaar goedgekeurd. 
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