
29 december 
Freya heeft haar eerste nest geworpen; dit M2-nest bestaat uit 10 prachtige 
donkergele reuen !!! Moeder en mannekes maken het goed. Oma Vesta mag zo nu 
en dan even “helpen” met moederen. 

17 december Verdrietig melden wij, dat de beide pups van het L2-nest, die Vesta vandaag 
geworpen heeft, zijn overleden………….  

2 december Rond 2 januari 2009 verwachten wij gele pups, want Freya is voor de eerste 
keer drachtig! De aanstaande vader is Dexter (Penara American Rebel).  

20 november Vesta is voor de laatste keer drachtig. Vader van dit a.s. nest is Thor (Alpha & 
Omega Capronca). Er zal een klein nest komen, dus de wachtlijst is vol.....  

26 oktober Het Z-nest van Vesta viert de 5e verjaardag! Zulu, Dirk, Stiefel, Pleun, Puck en 
Vaygan : gefeliciteerd met dit 1e lustrum !!! 

12 oktober 
Reunie van het G- en I-nest. Mayday's pups zijn mooie grote honden geworden 
en we hebben een hele gezellige middag gehad.  Vandaag viert Sonya (solo Y-
nest van Luna) haar 5e verjaardag : Gefeliciteerd! 

18 september 
Labda, de langstlevende van Laura's eerste nest is rustig ingeslapen. Ze is ruim 
15 jaar geworden. 

8 september 
Amber heeft 7 pups geworpen : 3 reuen en 4 teefjes. Helaas is 1 teefje op de 
3e dag overleden. Er zijn geen pups meer beschikbaar, dit is het K-nest, 
waarmee we dus in 15 jaar het alfabet rond zijn.  

4 september Freya en Mayday ogentest: ze zijn weer voor een jaar goedgekeurd!  

10  juli Amber is gedekt door Bowie (Ned. Kampioen Fogel Hlara Harbour Light).  We 
hopen op een zwart/geel nest rond 11 september  

22 juni 

Een heel mooi resultaat op de NLV kampioensclubmatch : 
Amber TWEEDE plaats Uitmuntend in de Jongehondenklasse van 32 teefjes !! 
Mayday ZESDE plaats Uitmuntend in de grote Openklasse van 80 teven !!  
Elvis (zoon van Vesta en Lef) was er ook ; hij kreeg een ZG met een mooi 
rapport !  

12 juni 
15 jaar GELEDEN  FOKTE  IK  MIJN  EERSTE NEST.  Dit L-nest bestond uit 5 
teefjes en LABDA wordt vandaag 15 jaar!!! Liza en Lesley zijn 14 jaar geworden, 
Emma 13 en Nina 10.  

5 april Ogentest in Sneek : Vesta en Amber vrij van alle aandoeningen. Als alles 
meezit zullen zij dit jaar een nest krijgen. 

24 maart Op de Paasshow in Leeuwarden kreeg Amber weer een Uitmuntend en ze werd 
als VIERDE geplaatst in de Jonge Honden Klasse  

1 maart Amber naar de Martinidogshow in Groningen met een geweldig 
resultaat:  EERSTE plaats Uitmuntend in de Jonge Honden-klasse !!!  

1  maart Jorrit's ogen zijn weer gespiegeld :  alles weer o.k.  

26 februari Het X-nest van Isis is vandaag 5 jaar : wij feliciteren Thor, Trevor, Tesco, 
Jochem, Sarah, Xyna, Speldje, Noodle en Balou met hun 1e lustrum ! 

19 januari Luna’s laatste nest gaat verhuizen : wij wensen Joep, Freya en Jippii  en hun 
nieuwe baasjes heel veel geluk! 

15 januari ANDER nieuws : Wij zijn voor de eerste keer pake (opa) en beppe (oma) 
geworden - onze zoon en schoondochter hebben een dochter gekregen!!!!!  
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