
26 december Site : een mijlpaal , onze site is voor de 20.000 ste keer bezocht.  

1 december Mayday's bruine beertjes zijn vertrokken : we wensen Ben, Bo, Indy, Pepper, 
Kyra en Sam heel veel geluk met en bij hun nieuwe baasjes !  

28 november Luna's drieling is geboren: 1 zwarte reu, 1 zwarte teef en 1 gele teef  

31 oktober Luna is drachtig! Wij verwachten haar laatste nest (zwart + geel) rond 1 
december.  

10 oktober Afgelopen nacht zijn Mayday’s bruine puppy's geboren: 2 reutjes en 4 teefjes. 
Moeder en pups maken het goed.  

23 september NLV clubmatch in Almere: Freya kreeg een Zeer Goed en Amber Uitmuntend.  
22 september Jachtproeven Lauwersmeer, Jorrit haalt weer een B met 72  punten.  
1 september Jachtproef Tijnje, Jorrit haalt een B met 73 punten !  
27 augustus De gezondheidsuitslagen van Amber zijn binnen : HD A en ED vrij!  

12 augustus Vesta’s zoon Hurricane Carl of Chairwindermere, roepnaam Karel, gaat in 
Amersfoort wonen bij zijn oudoom Kenzo.  

10 augustus Mayday gedekt door Kieran, wij verwachten bruine pups rond medio oktober.  

4 augustus Eerste jachtproef van het seizoen te Veendam, Jorrit haalt een  B diploma. Zijn 
zus Megan (eigenaresse Petra Draaisma) haalt eveneens een mooie  B.   

4 augustus De ogen van Mayday en Luna zijn weer goedgekeurd.  

25 juni Vesta's nest is geboren : 3 pups, helaas 2 overleden. Maar ze heeft gelukkig nog 
1 prachtige reu over om te verzorgen.    

17 juni Freya naar de Flevodogshow in Almere, waar ze een Zeer Goed kreeg met een 
mooi rapport.  

9 juni Amber naar de clubmatch van K.C.Friesland in Leeuwarden : Uitmuntend!  
13 mei Amber gaat voor de 1e keer showen; ZG op de Kringdag in Zuylen  

26 april Vesta is gedekt door Colin (Farnfield Hakuna Matata), we hopen eind juni op een 
zwart/geel nest. 

24 maart De ogen van Vesta en Freya zijn gespiegeld : allebei vrij !  

2 maart Mayday's pups zijn verhuisd : we wensen Bear, Dayran, Gina en hun nieuwe 
baasjes heel veel geluk!  

16 februari Jorrit heeft zijn ogentest gehad en is weer goedgekeurd voor een jaar.  

20 januari Ook weer wat positief nieuws : Mayday’s drieling doet het goed en 
Freya's  gezondheidsuitslagen zijn binnen: HD A en ED vrij ! 

16 januari 
Verdrietig hebben wij vandaag afscheid genomen van onze lieve EMMA. Na een 
korte periode van afnemende gezondheid was voor deze oude dame geen 
aangenaam leven meer mogelijk en hebben we haar laten inslapen.......  

10 januari 
Helaas heeft Mayday haar nest veel te vroeg geworpen :  van de 13 pups waren 
8 niet volgroeid en overleden, van de 5 met een normaal geboortegewicht leven 
er nog 3.  

4 januari Sinne's gezondheidsuitslagen zijn binnen: HD A en ED vrij!  Sinne is vorige 
maand verhuisd en  woont nu bij Robert en Mariska.  
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