ierbij de 5e nieuwsbrief van onze kennel. Via
deze weg willen wij jullie op de hoogte houden
van het reilen en zeilen van onze kennel en alle
aanverwante activiteiten. Het is inmiddels ruim
5 maanden geleden dat de laatste nieuwsbrief
is verschenen. Dat dit zo lang geduurd heeft wil niet
zeggen dat er tussentijds niets gebeurd is, integendeel
er is heel veel gebeurd. Echter zoveel dat de tijd
ontbrak om een nieuwsbrief te schrijven.
SERAM Malamute Sledehondenweekend
p 8 t/m 10 februari zijn Ricardo, Dennis en
Marcel aanwezig geweest bij het Malamute
sledehondenweekend in Passo delle Radice in
de Appenijnen, op de grens tussen Toscana en
Emilia Romagna in Italië. Hierbij het verslag
van Dennis & Ricardo.
Het is nog vroeg in de ochtend al ik op donderdag 7
februari door de straten van het dorp loop. Er zijn nog
wat actiepunten die ik moet afhandelen op mijn
checklijstje voordat Ricardo en Marcel uit Vleuten
arriveren en me ophalen om verder te reizen naar
Italië, waar we zijn uitgenodigd voor het 4de
sledehondenweekend van de SERAM. SERAM staat
voor Sezione di Razza Alaskan Malamute. Dit is de
Malamute afdeling van de CIRN (Club Italiano Razze
Nordiche). Een geluk voor mij, de straten en winkels
zijn verlaten. Dit mede dankzij de carnavalsdagen die
tot woensdag door heel Limburg uitbundig gevierd
zijn en zodoende op donderdag zijn sporen achterlaat
in ons heuvellandschap. Limburg slaapt zijn kater nog
uit. Mij hoor je niet klagen, des te sneller gaat mijn
lijstje, wat mij betreft mag het iedere dag carnaval
zijn. Actiepunt één kan ik al wegstrepen: de
Limburgse vlaaien, als traktatie voor onze Italiaanse
gastheren en vrouwen zijn al gehaald. Vers uit de
oven, de dozen nog warm. Tijd voor actiepunt twee.
Langzaam vordert de lijst en uiteindelijk arriveren
Ricardo, Marcel en de gelukkige “locomotieven uit
het noorden” die deze keer meegaan: Daikibo, Onyx,
Tequila en Inori. Ricardo heeft een nieuwe slee, die
we volgens de laatste sneeuwberichten ook goed
kunnen gebruiken!

Na een kort afscheid vertrekken we en volgt onze reis
door West-Germania richting Zwitserse grens. De
eerste rustpauze voor honden en begeleiders is bij
parking Hockenheim, waar we even de benen
strekken en de honden verzorgen. Het is al donker als
we eindelijk diep door de berglandschappen van
Zwitserland reizen, met de grens naar Italië in zicht.
De verkeersdrukte valt erg mee en de reis schiet ook
goed op, ook bij de grensovergang kunnen we dankzij
onze eerlijke en vriendelijke gezichten en een
Italiaans sprekende Ricardo zonder oponthoud

meteen doorrijden.
Uiteindelijk
passeren we de
Italiaanse grens
en is het hoog
tijd om de
juiste Autogrill
te vinden waar
we een hapje
zullen eten en
de nacht
doorbrengen in
de bus. Om de dag erna weer fris en met daglicht aan
de laatste 200 km te beginnen. Om al goed in de
stemming te komen heeft Ricardo de CD “Italiaans
voor dummies” opgezet en zijn we met de nodige
humor luidkeels de oefeningen aan het volgen. Helaas
zonder resultaat want mijn eerste “Oh…Gino I love
you too” moment heb ik als we aan de kassa staan bij
de betreffende Autogrill. De kassajuffrouw giet een
lawine aan Italiaanse woorden over me heen en het
enige wat ik kan doen is wederom mijn vriendelijk
gezicht tonen en antwoorden met een korte “si”. Dat
levert mij dus een ongewenste koffie op de rekening.
Ach ja, we hebben wel weer lol en gesprekstof tijdens
het eten en dat voor 70 eurocent. De vlieger dat als je
het niet verstaat gewoon moet lachen en si moet
antwoorden gaat dus niet overal op. We genieten nog
na van een karaf rode wijn en wat kaas, laten de
honden nog
even uit en
maken ons op
voor de nacht.
Marcel slaapt
voor in de
cabine, Ricardo
en ik bij de
honden. Het
laatste wat ik
zie zijn 8
amandelbruine
ogen die me aanstaren als ik onder de benches kruip
in mijn slaapzak. Bonne notte
ragazzi…..Whoeoeoeoe”. De dag erna beginnen we
aan de laatste kilometers van de reis. Al snel verlaten
we de autostrada en kronkelt de smalle weg glooiend
door de bergen langs kleine verlaten Don Camillio
dorpjes. De zon schijnt fel en van sneeuw is geen
spoor te bekennen. Even bekruipt het gevoel ons dat
we lente hebben en de sneeuw ons in de steek heeft
gelaten. Doch ongeveer 10 kilometer voor
bestemming kunnen we opgelucht ademhalen en is de
omgeving bezaaid met dikke lagen sneeuw. We
arriveren op ons eindpunt: Passo delle Radici op 1529
meter. Dit bestaat uit een kruispunt, een hotel en
prachtige
vergezichten
over dalen en
besneeuwde
bergtoppen.
De pas ligt
precies op de
grens van
Toscane en
Emilia
Romagna. Niet een plek waar je gelijk aan sneeuw
denkt maar eerder aan lekkere wijn en zon of te wel la
dolce vita. Voor het hotel gaat een pad omhoog
richting de besneeuwde bossen en langlauf routes.
Hier zijn ook de trails uitgezet voor de sleeën. We
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maken kennis met enkele van onze gastheren en
vrouwen die we nog niet kenden, kletsen met oude
bekenden en verkennen met de honden kort de
omgeving. Daarna nemen we onze entree in het hotel,
waar Marcel
en ik onze
kamer
grondig
inspecteren.
Het eerste
wat ons
opvalt, is de
wat muffe
geur in onze
kamer. Maar dat is te verhelpen door de ramen open
te zetten en goed te laten luchten. In ieder geval
hebben we een warm bed, een droge ruimte voor
eventuele natte kleren en een douche en normaal
toilet. Het is een eenvoudig hotel, waar 30 jaar
geleden de tijd heeft stilgestaan, doch voorzien van
alle gemakken en nadat we ons territorium hebben
afgebakend gaan we met z’n allen aan de warme
lunch met de nodige rode wijn. We maken al snel
nieuwe contacten, zo ook met een koppel uit Wales
die speciaal zijn gekomen om hun nieuwe puppy die
ze bij meneer del Biagio hebben uitgezocht te
bewonderen. In de UK mag een dier pas na 9
maanden worden ingevoerd, dus moeten ze nog drie
maandjes geduld hebben. Vandaar dat ze hem hier
komen bewonderen, de laatste keer dat ze hem live
zagen was met
6 weken.
Na de lunch
gaan we de
routes bekijken
en gaat Ricardo
alvast een
rondje maken
met nog enkele
andere
mushers.
Marcel en ik
nemen de taak als handler op ons en genieten van de
prachtige omgeving. De rest van de dag is eigen
invulling en vooral veel kennismaken en praten met
oude bekenden. We sluiten af met een warme
maaltijd en genieten in de avond nog van de lokale
Glühwein en op aanraden van Ricardo nog een aantal
glaasjes Nocini. Dit is een grappa gemaakt van
walnoten.
Tussendoor
hebben we
diepgaande
Europees
(politiek)
getinte
gesprekken met
een oude
bekende
genaamd
Franco. Door de gezelligheid vergeten we een beetje
de tijd die vliegt en besluiten om ons klaar te maken
voor een welverdiende nachtrust. Morgen gaat het

feest beginnen.
Zaterdag 07:00 in de ochtend hoor ik het alarm van
Marcel afgaan. Maar hij reageert te laat, met een
tijgersprong ben ik als eerste in de badkamer en
maken we ons klaar om Ricardo te wekken. Helaas
was hij al wakker….. We
verzorgen de honden en
tegen 08:30 zitten we aan
het ontbijt. Dat blijkt
nogal karig te zijn. ZuidEuropeanen zijn niet
zulke ontbijt mensen. Tot
grote schrik van onze
vrienden uit Wales
krijgen we alleen koffie
of chocomel, wat toast,
voorverpakte croissants
met zoete vulling en
letterlijk een paar bakjes
jam en honing. Ricardo
grapt nog tegen Terry, die de vraag van de serveerster
niet begrijpt door te zeggen: “Terry she asked you:
How do you like your eggs?”
Waarop hij beduusd antwoord:”On bacon”. Gelukkig
hebben we tijdens onze reis bij een supermarkt wat
stokbrood, kaas en worst gehaald waardoor we later
op de dag in de bus nog even echt ontbijten.
Na het ontbijt brengen we onze spullen via het pad
naar het basiskamp waar alle actie zal plaatsvinden.
De drukte neemt langzaam toe en uiteindelijk krijgen
we wederom
een prachtige
speech van el
presidente
mr. del
Biagio die het
startsein geeft
van het 4de
SERAM
sleddog
weekend.
Voor ieder wat wils. Een kort rondje voor de “my
first sleddog experiance” mensen en twee wat langere

routes voor de wat meer ervaren mushers. Of een
stevige wandeling met trektuig in de bergen. Voor de
puppen was er ook een speciaal programma. Iedereen
geniet van de
omgeving en de
uitgezette
routes. Tegen de
middag is het
tijd voor de
traktatie. De
Limburgse
vlaaien vallen
goed in de
smaak en

spoelen we weg met een eigen gebrouwen
alcoholische citroenversnapering die door een echt
stereotype Alaskan musher verzorgt is.
In de namiddag verzamelt iedereen zich in de grote
zaal waar enkele workshops georganiseerd zijn.
Gelukkig hebben we een vertaler gevonden maar ook
zonder was het een bijzondere ervaring. Zo is er een
dierenarts die
in dienst is
van Hill’s en
uitleg geeft
over voeding
(voor
sledehonden).
Krijgen we
een
presentatie
van twee
dames die klikkertraining en rescue training doen en
uitleg van de basisbegrippen en benodigdheden voor
de sledehondensport. Het laatste wordt gegeven door
de (Siberian Husky) musher die zo uit de
binnenlanden van Alaska lijkt gestapt. Tevens onze
grote vriend van de eigen gestookte grappa en
citroenlikeur. Na deze workshop worden de sprekers
bedankt en doet Ricardo nog een kort woordje om de
organisatie te bedanken en vraagt tevens of het
misschien mogelijk is dat de AMCN volgend jaar bij
dit evenement kan aansluiten. Hierop wordt positief
gereageerd. Hierna is het tijd voor het avondeten. De

zaal is goed gevuld en we hebben leuke gesprekken
aan tafel. De grootste lol hebben we als pappa (of
opa) met zijn
sigarendoosje,
dat fungeert als
kassa langs de
tafels gaat om
er zeker van te
zijn dat alle
maaltijden
betaald worden.
Pappa is
duidelijk de
man van de centen in het familiehotel en laat me een
beetje denken aan Dagobert duck. Hij loopt ook
continue rond met paspoorten van gasten, en doet
niets liever dan afrekenen en geld tellen. Naar mijn
mening doet hij ook niet veel anders….. Marcel heeft
nog als geschenkje eigen gekweekte oeverplanten
meegenomen die na de maaltijd worden uitgedeeld.
Na een wat moeizame start gaan ze toch als zoete
broodjes over de toonbank en neemt iedereen één of
meerdere plantjes mee. Na de maaltijd gaan we nog
met enkele andere liefhebbers wat natafelen, genieten
we wederom van de eigen gemaakte grappa en ook
van één of andere bessenlikeur. De openhaard wordt
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aangestoken
zodat alle
ingrediënten
voor
diepgaande
(sterke)
verhalen
aanwezig zijn.
We krijgen ook
nog enkele
Italiaanse gedichten te horen van onze “Alaskan
musher” die
vertaald
worden door
Franco en
hebben diepe
gesprekken
over de
filosofie van
het leven op
native american
wijze. Veel te
laat en
bedwelmt door de nodige grappa en liters vino gaan
we naar onze kamer. Het was wederom een mooie
dag vol met de nodige belevenissen.

Zondag 07:00 begint hetzelfde ritueel. Ik ben Marcel
weer te snel af en kan me als eerste opfrissen. We
verzorgen de honden en zitten weer aan het karige
ontbijt. Daarna gaan we weer de berg op. Naast de
hondeslee kun je nu ook op de slee die door een
sneeuwscooter getrokken wordt. Gezien mijn
verzekering dit risico niet dekt neem ik plaats achter
op de sneeuwscooter en laat ik Marcel en Ricardo op
de slee
plaatsnemen.
Daarnaast
maakt
Ricardo nog
zijn rondjes
met de
honden voor
de slee. Het is
duidelijk te
merken dat
het zondag is. Bussen vol sneeuwschoen wandelaars
arriveren en kijken hun ogen uit naar de hele
happening op de bergen. De drukte neemt toe en we
genieten nog van de prachtige ochtend en vroege
middag.
Tegen de late
middag
ruimen we de
kamer leeg,
wordt de bus
weer
volgeladen en
genieten we
nog van een
laatste lunch.
“Oh Gino I love you too” moment twee is in aantocht
als Ricardo afrekent en pappa achter de kassa iets
tegen mij mompelt in het Italiaans. Dit keer eindigt

mijn lachen en
si in een teveel
betaalde lunch.
Ach ja, het kan
de pret niet
drukken en om
dit uit te leggen
kost me teveel
moeite. Pappa
is op de centen
dus ik ben bang dat dit een verloren zaak is.
Case closed…we genieten van onze laatste lunch, de
kok loopt nog langs alle tafels om iedereen te
voorzien van visitekaartjes van het hotel. Zulke
drukte hebben ze waarschijnlijk nog nooit
meegemaakt
en dat smaakt
natuurlijk
naar meer.
We nemen
afscheid van
onze nieuwe
en oude
vrienden en
het is jammer
zulke
dergelijke warme hartstochtelijke mensen achter te
laten. Ondanks de taalbarrière hebben we veel
indrukken achtergelaten, worden we voorzien van
stevige omhelzingen
en hopen we op een
spoedig weerzien.
We vertrekken en
laten in de bus alle
ervaringen op ons
inzinken. We
verlaten de
bergpassen en
volgen de weg over
de autostrada richting Zwitserland. De reis door
Zwitserland
gaat lekker
snel mede
doordat er op
zondagavond
en nacht geen
vrachtverkeer
mag rijden.
Eenmaal bij
de grens
kunnen we
meteen doorrijden. Nog een geluk want als ik later
thuiskom zie ik op het nieuws dat in een museum
voor 110 miljoen aan schilderijen is gestolen. De
daders: drie mannen met skibrillen in een witte bus.
Het gevoel bekruipt me dat dit had kunnen eindigen
in een rubberen handschoen
onderzoek aan de grens met
Duitsland…. Maar gelukkig
dat we zulke eerlijke en
vriendelijke gezichten
hadden.
Nadat we in Duitsland
gearriveerd zijn zoeken we
een tankstation met
parkeerplaats om te
genieten van de restjes
worst, kaas en Zwitsers
brood en brengen we de

nacht door in de bus om de dag erna de tocht door
Duitsland voort te zetten. Tegen 14:00 arriveren we
weer in het Limburgse landschap en ben ik bijna
thuis. We nemen afscheid en ik geniet nog na van het
weekendje Italië. Een prachtige ervaring, in een
geweldige omgeving met vriendelijke kliek
eensgezinde. Jammer dat het zo snel voorbij was
maar het was zeker de moeite waard. Zeker voor
herhaling vatbaar. En met een ervaring rijker bekijk
ik nog een keer de foto’s.

Clubsieger Show. Op de zaterdag werden onze
honden gekeurd door dhr. Christiansen uit
Noorwegen en op de zondag door dhr. Rudi
Hartmann uit Duitsland. Wij zijn op de vrijdag vroeg
in de avond aangekomen en hebben de eerste nacht
bij alle andere campers en caravans overnacht. Er was
een grote verscheidenheid in materieel. Van de
meeste luxe campers tot caravans waarin je zelfs je
schoonmoeder niet in durft te laten slapen. Omdat het
kampeerterrein niet direct in de buurt van de ringen
was zijn we zaterdagmorgen vroeg verhuisd naar een
plak in de directe nabijheid van de ringen. Hier
stonden ook al een paar kampeerders met tenten. We
zijn hier blijven staan tot aan de zondagavond.
De tentoonstelling werd gehouden op het terrein van
de plaatselijke schietvereniging. De locatie was
gelegen op een vlakte in het bos. Een schitterende
locatie met goede voorzieningen.
Nadat we zaterdagochtend vroeg de honden hadden
uitgelaten in het bos zijn we begonnen met het
prepareren van de honden. Om 10:00 werd er
begonnen met de keuringen. De Malamute’s en
Akita’s waren als laatste aan de beurt. Er waren een
hoop bekenden uit Duitsland, België en ook
Nederland.

Tentoonstellingsnieuws
ijdens de Int. tentoonstelling in Wijchen op
16 december jl. is Ryoku BOB geworden en
op de valreep van het einde van het jaar ook
Nederlands Kampioen geworden. Inori is BOS
geworden.
Int. tentoonstelling Leiden 16-03-2008
Inori hoeft hier alleen een reservepuntje te halen om
Nederlands Kampioen te worden. En hij krijgt ook
inderdaad het reserve CAC en is dus nu ook
Nederlands Kampioen. Hij was de laatste in het rijtje
die nog kampioen moest worden (is ook de jongste).
We zijn nu klaar in Nederland
Int. tentoonstelling Luxemburg 30-03-2008
Ryoku: Luxemburgs Kampioen
Okami: BOS en Luxemburgs Kampioen
Tequila: Res. CAC
Inori: CAC
Int. tentoonstelling Berlijn 06-04-2008
Ryoku: BOB
Okami: Res. CAC/CACIB

Giro d’Europa!
ijdens de mei vakantie hebben we een rondje
Europa gedaan. Hierin hebben we vakantie en
tentoonstellingen gecombineerd.
Op 26 en 27 april zijn we geweest op de
tentoonstelling van de DCNH (Deutsche Club für
Nordische Hünde) in Hernborn-Seelbach. Op de
zaterdag was de normale show en op de zondag de
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Resultaten:
Champion Ma’tarashi Inori No Yukimigata: Best in
Champion Class, Best Male & Best of Breed.
Champion Tequila Sausimayok: Best in Champion
Class, Best Female & BOS.
Champion Kenryoku Shizuka No Yukimigata: Best in
Champion Class, Best Male & Best of Breed.
Champion Kura Okami No Yukimigata: 2nd in
Champion Class.

De best in show keuring werd gedaan door Gabriella
Richard uit Duitsland. Van de ongeveer 20 honden
werd Ryoku op de 3e plaats gezet achter de Shiba en
de Husky.
Ondanks één tweede plaats mogen we dus zeker niet
klagen over de behaalde resultaten.
Na afloop hebben we lekker genoten van de lokale
schnitzels met frites. En natuurlijk de nodige wijn
naar binnen gewerkt. Echter bij ons ging het licht
voor tien uur al uit.
Op de zondag was het weer nog beter dan de

zaterdag. Geen wind en nog meer zon. Ditmaal waren
we gelijk aan de beurt. Deze dag was de
Clubsiegershow dus er waren ook titels te vergeven.
Waaronder Clubsieger 2008, Beste sledehond en
beste Japanse hond.

verslagen door Inori). In theorie zou alleen nog maar
Inori op de eerste plek kunnen komen. En gelukkig en
geheel buiten onze verwachting werd Inori als Best in
Show verkozen!!!
Ja op dat moment realiseer je het nog niet allemaal
maar als je gezien had met wat voor bekers we de
ring verlieten hadden we iets van schaamte .Zeker
ook na al de complimenten die we kregen van alle
mensen. Echter dat was gelukkig snel voorbij en we
konden met trots het terrein verlaten en vroegen ons
af of dit ooit door iemand anders behaald was…….

Zaterdags bij tijd opgestaan om de honden te
prepareren. We hadden niet de gelegenheid om
vooraf de honden te wassen dus was het een beetje
improviseren.
De ring waar alle honden uit groep 5 werden gekeurd
stond midden in de
zon met geen enkele
plek in de schaduw.
Dit terwijl er een ring
was die niet werd
gebruikt welke zich
bijna volledig onder
de bomen bevond.
De keurmeester mevr. Sporre-Willes had ook een
grote zonnebril op wat niet altijd door de honden
werd gewaardeerd. Okami wilde zich daarom ook
niet laten betasten waardoor er helaas voor haar geen
goede klassering in zat. Ryoku verloor van een 9 jaar
oude kampioensreu welke ook BOB was geworden.
Inori verloor van een andere kampioenshond.
Gelukkig heeft Tequila de eer gered door beste teef
te worden en hiermee haar laatste benodigde CACIB
punt heeft behaald. Ze is nu ook Internationaal
kampioen.
(foto van tentoonstelling San Marino)

Resultaten:
Champion Ma’tarashi Inori No Yukimigata: Best in
Champion Class, Best Male, “Clubsieger 2008” &
Best of Breed.
Champion Tequila Sausimayok: Best in Champion
Class, Best Female, “Clubsiegerin 2008” & BOS.
Champion Kenryoku Shizuka No Yukimigata: Best in
Champion Class, Best Male, “Clubsieger 2008” &
Best of Breed.
Champion Kura Okami No Yukimigata: Best in
Champion Class, Best Female, “Clubsiegerin 2008”
& BOS.
Dit resultaat hadden we vooraf niet eens durven
dromen! Al onze honden op de eerste plek en ook nog
eens Clubsieger.

Internationale tentoonstelling Grosseto

De erekeuring werd gedaan door beide keurmeesters.
Als eerste werd de beste Japanse hond verkozen.
Ryoku moest het opnemen tegen een black and tan
Shiba die het op de zaterdag zeer goed had gedaan.
Echter beide keurmeesters waren het snel met elkaar
eens. Ryoku werd verkozen als beste Japanner!
Hierna werd de beste sledehond verkozen. Inori
moest het opnemen tegen de Husky die zaterdag best
in show was geworden en een Samoyeed. Gelukkig
konden we twee flinke ronden lopen zodat het
gangwerk goed beoordeeld kon worden. Onverwacht
was de keuze gevallen op Inori!
Nog moe en net alle bekers buiten de ring gebracht
moesten we weer de ring in voor Best in Show. De
kleinere rassen werden apart genomen zodat de
grotere rassen apart hun ronde konden lopen. Daarna
werden de beste 4 gekozen. Het was erg spannend.
Wederom op de derde plek werd Ryoku verkozen.
We waren erg blij met dit resultaat. Echter op de
tweede plek werd verkozen de Husky (welke net was

p zaterdag 3 mei hebben we deelgenomen aan
de internationale tentoonstelling in Grosseto.
Na eerst 4 dagen lekker op de camping in
Montecatini-Alto te zijn bijgekomen van het
vorige weekend zijn we op de vrijdag
afgereisd naar Grosseto of beter gezegd naar Marina
di Grosseto. Marina di Grosseto ligt aan de
middellandse zee ongeveer 170km boven Rome.
De tentoonstelling werd gehouden op een grote
camping. De camping gaat officieel pas een week
later open maar was voor de deelnemers dit weekend
al open. Met lunchtijd zijn wij op de vrijdag
aangekomen en konden een mooie plek uitzoeken in
de buurt van het centrale gedeelte waar de
tentoonstelling zou plaatsvinden. De camping is
gelegen in een bos welke grenst aan het strand. De
temperatuur was inmiddels opgelopen tegen de 30
graden maar wij hadden een goede schaduwrijke
plek. Nadat wij klaar waren met ons te installeren
kwam er een camper tegen over ons staan. Nadat zij
de bagageklep hadden geopend kwam erachter
vandaan o.a. een Akita. Nou de mensen gelijk maar
aangesproken en hij bleek de voorzitter te zijn van de
SAKI. Dit is de Akita afdeling van de CIRN
(Italiaanse club voor de noordelijke rassen). Het hele
weekend verder samen opgetrokken en veel gepraat.
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De overall resultaten vielen een beetje tegen echter de
omgeving en het weer deden veel goedmaken. 's
avonds hebben we lekker met onze overburen de
barbecue aangestoken
en lekker gedineerd en
van de nodige lekkere
flessen wijn genoten.
Bij de espresso een
aantal glaasjes Nocini
genomen en de sfeer
zat er goed in.
De volgende ochtend
zijn we vertrokken naar Rome.
In Rome hebben we op een camping gestaan niet al te
ver van het oude centrum. We zijn hier twee dagen
gebleven en hebben ons uitstekend vermaakt. Ik kan
iedereen aanbevelen een keer Rome te bezoeken. Wij
zullen zeker terugkeren want wij hebben een
muntstuk over de schouder in de Trevi fontijn
geworpen!

Internationale tentoonstelling San Marino
p zaterdag 10 mei hebben wij deelgenomen
aan de internationale tentoonstelling in San
Marino. San Marino is een groot Hertogdom
en ligt zo'n 20 km verwijderd van Rimini in
Italië. De dagen voor de tentoonstelling
hebben wij verbracht in Fano bij de familie Biagiotti
(www.alaskanmalamute.it) Fano ligt ongeveer 50 km
onder Rimini aan de Adriatische kust. De honden
konden zich eindelijk weer lekker uitleven in de
speelweide. Inori en Tequila zijn ook nog naar fitnes
geweest. Ze hebben hun opgestapelde energie lekker
op de loopband kunnen kwijtraken.

Op de woensdag en donderdag hebben wij daar onze
honden gewassen en zowel Inori als Okami hebben
daar hun haar achtergelaten.

Op de donderdag is er ook een Frans stel aangekomen
samen met een zus en een vriend en hun Malamute.
Zij kwamen een pup ophalen maar uiteindelijk zijn zij
op de zondag met een jonge teefje van 6 maanden
naar huis vertrokken. Zij hadden hun malamute ook
ingeschreven in San Marino zoals ook Guiseppe met
6 honden.

Guiseppe had een flink aantal puppen rondlopen van
leeftijden tussen de 7 en 12 weken. Heerlijk hoe dat
daar los rondhuppelt. (Heel verleidelijk trouwens…).

Na vrijdagavond gezamenlijk het avondmaal

(spaghetti carbonara alla Ortensia) buiten in de tuin
genuttigd te hebben zijn we richting San Marino
vertrokken. Dit om parkeerproblemen op de volgende
dag te verkomen. Dit was maar goed ook want
parkeren ging een beetje lastig. San Marino ligt op
een heuvel/berg dus alles gaat omhoog of omlaag.
Kort nadat we gearriveerd waren kwam er een andere
camper aanrijden. Hieruit kwamen andere Italiaanse
Malamute vrienden die wij ook van de winter hebben
ontmoet in Passo delle Radice. Het feest kon nu dus
beginnen.

De ringen bevonden zich op twee grote velden die
een soort terras vormden. Één zijde van het veld
eindigde zegmaar aan de afgrond. Dit was natuurlijk
goed afgezet maar je had hier een fantastisch uitzicht
over het dal en je kon Rimini zien liggen en ook de
zee zien. De ringen waren overkapt zodat de honden
schaduw hadden. Dit was ook wel nodig omdat de
temperatuur op de zaterdag aardig richting de 30
graden opliep. Wij stonden met de bus nog geen
vijftig meter van de ring af. Dat was wel relaxed,
zodat we de honden in de ochtend rustig konden
prepareren en de honden lekker in de gekoelde bus
konden blijven.
De Malamute's waren
voor de Akita's. Het was
vooraf voor ons wel
duidelijk dat we niet veel
kans hadden. Zeker niet
met Inori die helemaal uit
vacht was. Hij eindigde
ook als 5e en laatste in de
Kampioensklas maar gelukkig wel met een
uitmuntend. Tequila had meer kans maar moest
echter genoegen nemen met een tweede plek achter
Alca Del Biagio. Wij hadden ons vooraf ook
ingenomen dat wij hier als toerist zouden rondlopen.
Echter dit eindigde echter geheel anders toen de
Akita's aan de beurt waren. Deze werden overigens
gekeurd door dezelfde keurmeester dhr. Bodegard uit
Noorwegen.
Toen ik de ring in kwam met Ryoku was het
eigenlijk direct duidelijk dat de keurmeester voor hem
viel. Hij vatte het in één zin samen: Niks op aan te
merken! Ik heb denk ik nog geen minuut in de ring
gestaan. Toen we voor beste reu terug moesten
komen viel de
beslissing al erg snel.
Ryoku werd als beste
reu verkozen.
Daarna kwamen de
teven. Hier gold
eigenlijk hetzelfde. Ik
ving nog op dat hij
zij: Dit type Akita
heb ik al lang niet
meer gezien.... Okami
werd ook beste teef.
Doordat zowel Ryoku
als Okami het CACIB
kregen toebedeeld zijn ze nu officieel ook
Internationaal Kampioen. Uiteindelijk koos hij Ryoku
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als BOB maar alleen omdat Okami uit vacht was. Nu
was het wachten op de erering. Omdat we redelijk
vroeg klaar waren konden we lekker van het mooie
weer genieten en hebben we uitgebreid voor de bus
geluncht en natuurlijk veel met anderen gesproken.
Om vier uur werd er aangevangen met de
erekeuringen. Vooraf was al bekend wie de nummer
één zou worden. Dit zou de Malamute zijn omdat
deze keurmeester deze Malamute al een keer best in
show heeft gemaakt op Malta en deze reu ook
gebruikt heeft in Zweden voor een dekking. De
erering was ongeveer bezet met een hond of twintig.
Ryoku werd er bij de eerste selectie al uitgekozen.
Daarna werden de beste drie gekozen. Na weer een
keer op en neer gelopen te hebben werd Ryoku als
tweede gekozen achter inderdaad de Malamute.

Wij waren natuurlijk ontzettend blij om hier in het hol
van de leeuw zo hoog te eindigen. Achteraf heel veel
complimenten gekregen van iedereen en ook van
mevr. Tan-Tahietly (keurmeester) die ook aanwezig
was. Onze dag kon niet meer stuk. Onze trip was
sowieso al geslaagd gedurende het eerste weekend!

‘S avonds zijn we met ze allen lekker uit eten gegaan
in een lokaal restaurantje in een plaatsje op de
heuvels achter Fano. In dit restaurant worden alleen
lokale ingrediënten gebruikt en opgediend. Zowel het
eten als ook de drank. Het was weer reuze gezellig en
na afloop moesten we ook iets schrijven in het
gastenboek in onze eigen taal. Als dank kregen we
een fles heerlijke rode wijn mee.

Internationale tentoonstelling Saarbrücken
p maandag 12 mei 2e Pinksterdag hebben wij
deelgenomen aan de tentoonstelling in
Saarbrücken. Na een hele fijne week gehad te
hebben in Fano zijn we, na altijd toch weer een
emotioneel afscheid, zondag morgen om 8:00u
uit Fano vertrokken. Gelukkig zullen wij in augustus
elkander weer zien tijdens de zomervakantie. We
konden zonder problemen via Basel en Frankrijk
doorrijden naar Saarbrücken alwaar wij om 20:00u
arriveerden. Wij konden onverwacht zo het
tentoonstellingsterrein op rijden en konden de bus
voor de ingang van hal 7 parkeren waar de volgende
dag onze rassen zouden worden gekeurd.
We hebben nog heerlijk buiten gedineerd waarna we
toch enigszins vermoeid te bed zijn gegaan. De
volgende dag weer bijtijds opgestaan om de honden
te verzorgen en weer te prepareren. Er waren 15
Shiba’s voor ons en daarna de Akita’s en vervolgens
de Malamute’s.
Onze rassen werden gekeurd door Guido Schäfer uit
Duitsland. Je kon goed merken dat onze honden het
een beetje gehad hadden. Met name Inori, hij wilde
liever buiten een aantal rondjes rennen en Okami
wilde liever naar haar oma. Gelukkig liep de andere
teef voor geen meter waaroor Okami beste teef werd
en de titel Saarlandsieger 2008 heeft. Ryoku had geen
echte tegenstand te dulden zodat hij beste reu werd
met ook de titel Saalandsieger en ook Beste van het
ras werd.
Inori verloor van d openklas reu echter het gangwerk
van deze reu was niet bepaald goed te noemen. Maar
zoals al gezegd Inori was erg opstandig. Tequila won
gelukkig wel van een dochter van Brian Del Biagio
uit Frankrijk. Deze teef was in Arnhem BOS
geworden. Tequila werd ook gelukkig beste van het
ras en heeft ook de titel Saarlandsieger 2008. We
gingen dus met twee honden naar de erering. Omdat
de keuringen al om half tien waren begonnen moesten
we nog een tijd wachten tot de erekeuring. Maar
gezien het mooie weer en vele (eet)standjes was dit
geen probleem. De groep werd gekeurd door
mevrouw Mach uit Zwitserland. Tijdens de Duitse
Akita Clubmatch in 2007 heeft zij al onze als eerste
geplaatst en is Sakkaku BOB geworden. Dus we
hadden wel enige hoop op een goede klassering.
Echter geen van onze honden kwam bij de laatste 6,
helaas. Er moet een keuze gemaakt worden uit meer
dan 30 rassen dus is het elke keer maar afwachten wat
de keurmeester op dat moment graag wil zien. Na de
erekeuring konden we dan eindelijk weer richting
huis keren om daar vervolgens om 21:30 aan te
komen.
De vakantie zit er (helaas) op en we kunnen
terugkijken op twee hele mooie en succesvolle
weken.

Ryoku is vader geworden
yoku is vader geworden en wel van twee
verschillende nesten. Één nest in Nederland en
één in Zwitserland. De puppen in Zwitserland
hebben we bezocht op 27/28 april toen we op
weg waren van Duitsland naar Italië. De
puppen zijn geboren bij de familie Menten van de
kennel of Bütyama in Rorbas (www.akita-zucht.ch).
Op 13-03-2008 zijn er 1 reutje en drie teefjes
geboren. De moeder is Inchiki of Amayadori Ken. Dit
is een gestroomde teef. Op het moment van ons
bezoek waren de puppen ongeveer 6 weken oud.

Ryoku de trotse vader
Kennelweekend 2008
e datum voor het volgend kennelweekend in
2008 staat al vast. Dit zal het weekend zijn van
18 en 19 oktober. Dit is het eerste of laatste
weekend van de herfstschoolvakantie. (E.e.e.
afhankelijk van de regio. Noteer dit alvast in je
agenda! Het weekend zal weer gehouden worden op
onze

No Yukimigata nu ook op Hyves
nze kennel is nu ook te vinden op Hyves. De
link hienaar toe is: http://yukimigata.hyves.nl/
Je kan je hier gratis als lid/vriend aanmelden
en je hebt dan o.a. de volgende mogelijkheden:
plaatsen van foto’s, plaatsen van berichten, een
blog aanmaken, een groepsdiscussie starten en nog
veel meer.

Tot slot
Het andere nest is geboren bij de familie Andringa
van de kennel I Tsumo Nakama in Berlikum
(Friesland) (www.akita-liefhebbers.net). Hier zijn 2
reutjes en 1 teefje geboren op 19-04-2008. De moeder
is een rode teef genaamd Kiryo.

e nieuwsbrief is inmiddels een nieuwskrant
geworden van 6 kantjes. Maar we hadden ook
bijna 6 maanden in te halen. Voor nog meer
foto’s van al onze ervaringen kijk in de Photo
gallery op onze website www.yukimigata.nl.

Agenda
Clubmatch AMCN Beusichem 25 mei 2008
Jonge hondendag NVAI Houten 25 mei 2008
Kennel/activiteitenweekend 18/19 Oktober 2008
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