
ierbij de 3e 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. 

Kennelweekend 2007 
 
andaag is de laatste mogelijkheid om in te 
schrijven. Op dit moment naderen we de 90 
inschrijvingen! Van deze inschrijvingen 
blijven ruim 50 mensen overnachten. Op beide 

dagen hebben we gemiddeld 75 man te gast en een 
even groot aantal viervoeters. We hebben ook een 
aantal oosterburen op bezoek. 
Volgend weekend zullen alle deelnemers de nodige 
gegevens toegestuurd krijgen waaronder het 
definitieve programma voor het weekend.  
• We hebben dit jaar de beschikking over twee 

Tipi tenten. Zodoende kunnen we in de ene tent 
activiteiten houden waaronder op 
zaterdagavond een levendige voordracht van 
Bud Bergsma over zijn avonturen in Alaska met 
sledehonden. 

• Remco Mosselman zal de workshop Oriëntatie 
en GPS verzorgen. Hij is de Bever specialist op 
dit gebied. 

• Bever zwerfsport Almere zal aanwezig zijn met 
een stand en zal zorg dragen voor het kano 
varen onder begeleiding van een ervaren 
instructeur. 

• Bert Jan Elfrink zal het gedeelte werken met de 
hond(en) begeleiden. Het is o.a. mogelijk je 
hond(en) in te spannen voor een step of kar. 
Ook kan je kennis maken met andere 
activiteiten die je met de hond kan doen en alles 
te weten komen over de materialen die je 
daarvoor nodig hebt.  De nodige materialen zijn 
ook aldaar aan te schaffen. 

•  Hondenspul.nl zal ook aanwezig zijn met een 
stand. Zoek je nog een tuig of mooie riem dan 
is dit de gelegenheid om het aan te schaffen en 
evt. gelijk uit te proberen. Het gebied is ook 
ideaal om alvast wat trainingsrondjes te doen. 
Er zijn diverse afstanden mogelijk. 

• Lizet Zweers zal een workshop EHBO voor 
honden geven. Lizet is werkzaam als 
dierenartsassistente. 

• Heb je een probleem met het gedrag van je 
hond of beter gezegd heeft de hond een 
probleem met het gedrag van de baas dan is er 
de mogelijkheid dit te bespreken met een 
gedragstherapeute.  

Buiten alle “serieuze” zaken zal er ook aandacht 
geschonken worden aan de nodige ontspanning voor 
geest en lichaam. Het zal mogelijk zijn om op 
verschillende fronten de strijd met elkaar aan te 
gaan………. 
 
Gezien het late tijdstip in het jaar is het verstandig 
voldoende warme kleding mee te nemen. Vergeet ook 
niet om reserve kleding mee te nemen. In de Tipi is 
een kampvuur aanwezig waar je je lekker aan kunt 
opwarmen. 

Shinju is dragend 
 
n de vorige nieuwsbrief was te lezen dat we Shinju 
hadden laten dekken in Italië. Zoals het er op dit 
moment uitziet zijn we daar niet voor niets 
geweest. Dat was sowieso het geval geweest 

(diesel, tol, eten, overnachten, dekgeld etc…...haha). 
Afgelopen vrijdag naar de dierenarts geweest om een 
echo te laten maken. 

Hierboven zien jullie een opname waarvan wij er een 
aantal verschillende hebben gezien. Voor diegene die 
dit nog nooit hebben gezien: Het donkere rondje 
rechtsboven is een vruchtzakje met een pup erin. Bij 
de echo kan je zelfs het hartje zien kloppen. We 
hebben slechts een beperkt gedeelte bekeken en zagen 
al een aantal puppen zitten.  Voor ons voldoende om 
te weten dat ze dragend is. We kunnen ons nu 
voorbereiden voor de volgende fase. Ik hoop jullie in 
de volgende nieuwsbrief het resultaat te kunnen 
mededelen (rond Sinter Klaas is ze uitgerekend) 

Agenda 
Kennelweekend kotterbos  17/18 November 2007 

Tentoonstelling Winner A’dam  24 November 2007 

Clubmatch NVAI Beusichem  9 December 2007 

Tentoonstelling Kassel 9 December 2007 

Tentoonstelling Wijchen 16 December 2007 

Tentoonstellingsnieuws 
 
e afgelopen weken zijn we elk weekend 
weggeweest  t.b.v. tentoonstellingen zowel in 
binnen– als buitenland. We hebben de nodige 
kilometertjes weer gereden. Maar gelukkig ook 
weer niet voor niets. 

 
Internationale tentoonstelling Zwolle 
7 oktober 2007 
Kenryoku Shizuka No Yukimigata 
1 uitm. Open klas, Beste reu, CAC/CACIB, Beste van 
het ras.  
 
Internationale tentoonstelling Dortmund 
“Bundessiegershow” 
14 oktober 2007 
Tequila Sausimayok 
1 uitm. Kampioensklas, Beste teef CAC/CACIB, 
BOS en titel Bundessiegerin 2007. Deze titel heeft ze 
overigens ook in 2005 behaald. 

 
AMCN Jongehondendag Hoenderloo 
21 oktober 2007 
Dit is voor ons toch altijd weer een speciale dag 
omdat je dan weer een heleboel puppen terugziet met 
hun baasjes. Elly Weyenborg deed de keuringen. Ze 
had een druk weekeind want op de zaterdag heeft ze 
het keurmeesterexamen gedaan voor de Akita waar ze 
voor geslaagd is. Ze was positief over onze drie 
nesten maar vooral ook over het feit dat wij zoveel 
ouderdieren bij ons hadden.. 
 
Internationale tentoonstelling Hannover 
27 oktober 2007 
Kura Okami No Yukimigata 
1 uitm. Open klas, Beste teef CAC/CACIB en BOS. 
Kenryoku Shizuka No Yukimigata 
1uitm. Open klas, Beste reu, CAC/CACIB, Beste van 
het ras en weer zoals dit jaar in Rotterdam derde 
plaats in de groep. 
Tequila Sausimayok 
1 uitm. Kampioensklas, Beste teef CAC/CACIB en 
BOS.  
 
Volgend jaar februari wordt de Tophond van het jaar 
show weer gehouden in de Flint te Amersfoort.  
Wij kunnen hier nu met 2 honden naartoe omdat onze 
Malamute reu Ma’tarashi Inori No Yukimigata in 
Arnhem 3e in de groep is geworden en Kenryoku 
Shizuka No Yukimigata dit in Rotterdam heeft 
behaald. 


