
Pups augustus 2016:    5 maanden oud…  
 

                                          

Syra (Bente vh Rundediep)                               Baike bij haar zus Balou op visite  
 

                
Balou                                    Baike                                          Boris 
 

                               
Bella                                                                                   Basco                              
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Baike 

19 juni 2016  

Vandaag 15 weken. De laatste dagen voor onze Baike bij ons zijn aangebroken, donderdag zal 

ook zij naar haar nieuwe gezin gaan. Dat zal wel even wennen worden… 

 

 

 

Dag 98 

Vandaag, zaterdag 11 juni, is ook Bella met haar nieuwe baasjes mee naar huis gegaan, we 
gaan haar missen en Baike zal ook wel even moeten wennen, de bengels, zo dapper samen, 
maar alleen… ♥ 

                 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/06/20160616_134939-e1466359284991.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC05064.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC05068.jpg


 

Dag 88 

Afgelopen zondag alweer 12 weken oud. Bella en Baike vermaken zich prima en wij genieten 

ook 🙂 Afgelopen dinsdag de 12 weken enting en de rabiës enting gehad… Ze zijn er klaar 

voor. Nog een paar weken aftellen voordat de reis naar het buitenland begint. Baike is een 
echte waterrat, die komt goed terecht in Noorwegen! Bella staat al een beetje voor zoals het 
een echte jachthond betaamt. Zij krijgt een heerlijk thuis in België. 

                        

                        

                               

Dat krijg je met 2 grote honden erbij, voordat we het wisten lagen ze in het water, zo achter 
Mischa en Anand aan… 
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Dag 81 

                       

                       

                       

Dag 78 

Vandaag precies 11 weken, wat gaat de tijd toch snel en wat groeien ze hard… Al 10 kg. 
Nog 4 weken genieten van onze bengels, soms zo ondeugend, maar meestal zoo lief! 
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Dag 76 

                         

Bodi                                                                            Er vandoor met de bezem 🙂 

 

Baike daagt mama uit..       

                          

                          

Mooie Bella 

Dag 72 

Gisteren waren de pups 10 weken oud! Al leuke foto’s van een paar nieuwe baasjes. De 
pups lijken al aardig hun nieuwe plekje gevonden te hebben. 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04510.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04511.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04514.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04521.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04524.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04531.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04535.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC04520.jpg


                      

En ook thuis vermaken de pups zich prima 🙂 
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Dag 68 

                           

Dag 65 
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Dag 63 

Genieten van het prachtige weer! 
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Dag 62 
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Dag 60 

De 3 musketiers! Ze spelen als ze wakker zijn continue met elkaar of met Anand 🙂 Ook 

maar even van een nieuw halsbandje voorzien, voor de herkenbaarheid… 

Paars met geel = Bella, Groen met oranje = Baike en Zwart = Basco 

                       

Bella 

 

met Anand  

                        

met Baike 
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ANAND 

  

Dag 58 

Na een paar enerverende dagen hebben we nu nog 3 pups in huis. We hebben een goed 
gevoel bij elk van de gezinnen waar de hondjes naar toe zijn gegaan. Ondanks dat we de 
drukte van ons achttal missen, bij elk hondje heb je iets speciaals, denk ik dat ze allemaal 
een goed thuis krijgen en meer aandacht dan dat wij ze kunnen geven.Het is goed, dat is de 
consequentie van een nestje pups. We wisten van te voren dat we ze niet kunnen houden. 8 

pups is mooi, maar 10 volwassen honden is toch echt wat veel 🙂 

De nieuwe baasjes nogmaals heel veel geluk en plezier gewenst met de nieuwe 
huisgenootjes! 

Zaterdag waren er nog 8 
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en toen waren er nog 3… 
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Dag 54 Een bijzondere dag…… 

De laatste dag dat we alle puppy’s thuis hebben. Morgen vertrekken Balou en Boris naar hun 
nieuwe baasjes en zondag Blue en Bente. Maandag vliegt Bodi uit en dinsdag Basco… Oh 
oh, dat is niet makkelijk. Baike en Bella blijven tot 15 weken bij ons, want zij gaan naar het 
buitenland. Noorwegen en Belgie! 

We gunnen de nieuwe baasjes en onze pups, ondanks dat we ze zullen missen, heel veel 
geluk en plezier met elkaar! 

Nog één keer allemaal gewogen, en alvast de 8 weken wormkuur gegeven, zodat de baasjes 
dat niet direct hoeven te doen 

 Blue    6200 gram 
 Bente  5300 gram 
 Baike  5400 gram 
 Basco  6200 gram 
 Bella   5700 gram 
 Bodi    6000 gram 
 Balou  6100 gram 
 Boris   6200 gram 
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Dag 52 

Lekker spelen in de tuin, ondanks de winterse buien. 
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Het hoofdje net boven de grijze stapel stenen… Bente 

Bella heeft intussen een zwart bandje want de paarse is helaas stuk 🙁 

                                   

Baike                                             Basco                                            Blue 

                                   

Boris                                             Bodi                                               Balou 

          Beetje veel licht….. 

  

Dag 50 

De laatste week genieten van onze pups gaat in. Hopelijk genieten de nieuwe baasjes er 
straks net zoveel van als wij. 

De nachten zijn wel kort 😉 , maar de ondernemingslust is zo mooi om te zien (en houd je in 

beweging) 
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En dan even uitproberen hoe dat is aan de lijn… 

                      

Balou                                                                         Bella 

                     

Basco                                                                          Boris 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03689.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03712.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/Balou.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/Bella.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/Basco.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/Boris.jpg


                        

Bente                                                                           Blue 

                        

 

Dag 49 

Vandaag niet zoveel foto’s, Bodi en Basco zijn de modellen… Morgen gaan we ‘wandelen’ in 
het bos. Ben benieuwd. 

                                  

 

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/Bente.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/Blue.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03722.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03732.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03640.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03643.jpg


Dag 47 

                                   

Blue en Balou               

                                   

Bodi                                             Boris                                                Blue 

                                   

 

                                   

Bodi                                               Baike                                            Bente 

 

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03570.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03587.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03597.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03599.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03607.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03610.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03612.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03615.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03616.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03618.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03620.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03622.jpg


Dag 46 

Genieten van elke dag… 

                       

                       

                       

 

 

 

 

  

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/04/DSC04324.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/04/DSC04325.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/04/DSC04326.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/04/DSC04336.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/04/DSC04342.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/04/DSC04347.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/04/DSC04349.jpg


Dag 45 

Naar de dierenarts. Allemaal even gewogen, helemaal nagekeken en een inenting gekregen. 

Allemaal goed gekeurd 🙂 Geen bijzonderheden, toppertjes. Wij zijn er in ieder geval erg blij 

mee. Na de inenting lagen ze al bij de dierenarts op de vloer te slapen. 

                                                                   

Bodi                                                 Basco                                         Blue 

                                   

Baike                                             Balou                                            Bella 

Dag 43 

Vandaag 6 weken oud. De tijd gaat veel te snel. Ze zijn zo heerlijk om naar te kijken. 
Allemaal weer een wormkuur en even weer gewogen. Allemaal tussen de 3900 en 4400 
gram. De reutjes iets zwaarder dan de dames op Blue na. Die mag er ook zijn. En Basco 
spant natuurlijk de kroon met bijna 4900 gram. 

       

 

 

 

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03539.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03561.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03543.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03552.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03554.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC03557.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02754.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02762.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02765.jpg


Dag 42 

                             

                                                

                            

                            

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02669.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02673.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02675.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02678.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02683.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02693.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02686.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02680.jpg


Dag 41 

                           

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02640.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02643.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02655-e1460755201750.jpg


                            

  

 

  

Dag 40 

                                  

Boris                                             Blue                                               Baike 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02646.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02648.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02651.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02653.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02634.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02613.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02636.jpg


 

Drie stoere kerels 

 

Dag 39 

En nog veel meer mooie foto’s, kleine selectie 🙂 

                                 

Puppy aanval, Anand vindt het prachtig. 

                                 

Bente                                            Basco                                           Bella 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02631-e1460667221759.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02490.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02509.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02517.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02524.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02533.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02493.jpg


                                 

Balou staat verbaasd door het hekje te kijken. 

                                 
 

Bodi                                              Op het gras 3 pups die erg onder de indruk zijn van de 
stoeipartij van mama en grote broer. 

  

Dag 38 

En ja hoor het is gelukt… lekker ravotten in de tuin! 

                           

                           

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02597.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02597.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02581.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02608.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02617.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02597.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02592-e1460585594101.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02394.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02404.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02410.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02418.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02605.jpg


                          

En vandaag, dinsdag 12 april, is de chipper van de Raad van Beheer langs geweest! De 
puppy’s hebben nu een chip, hun officiële naam en stamboomnummer. Je kan ze al vinden 

bij de Raad van Beheer; zie link, en dan de naam invullen, zie je ook al de stamboom 🙂 

https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online/ 

Ook maar direct geregistreerd bij de Databank honden, tegenwoordig verplicht voor ieder 
hondje. 

 

Ook direct een hoop leesvoer voor de toekomstige baasjes. 

  

Dag 37 

Gisteren waren de pups precies 5 weken oud. Lekker nog genoten van het mooie weer en 
intussen hebben we (en de pups natuurlijk ook) kennis gemaakt met alle toekomstige 
baasjes. We zijn er erg blij mee en hebben het gevoel dat alle pups een warm thuis krijgen. 
De pups worden ondertussen steeds ondernemender, en vandaag hebben we de tuin 

geprobeerd puppy proof te maken. Morgen ga ik zien of dat gelukt is 🙂 

https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online/
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02431.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02660-e1460754527198.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02415.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02660-e1460754527198.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2016/04/DSC02659-e1460754576432.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02660-e1460754527198.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02660-e1460754527198.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02660-e1460754527198.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02660-e1460754527198.jpg


                                  

                                  

                                   

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02341.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02343.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02347.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02373-11.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02376-7.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02378-7.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02357.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02372.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02349.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02388-8.jpg


 

Even weer (geprobeerd) te wegen… Blue wilde absoluut niet in t schaaltje. 

 Blue ???? gram 
 Bente 3300 gram 
 Baike 3315 gram 
 Basco 42?? gram 
 Bella 3415 gram 
 Boris 3710 gram 
 Balou 3558 gram 
 Bodi 3715 gram 

  

Dag 35 

                          

Baike                                                                           Blue 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02369.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02157.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02167.jpg


                          

Boris                                                                            Bella 

                          

Bodi                                                                             Balou en Bente 

 

En Basco…. 

Dag 34 

 

Voor het eerst naar buiten, dat is best spannend de drempel over, maar het went al snel 🙂 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02194.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02204.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02214.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02238.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02178.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02090.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02085.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02082.jpg


                                   

                                    

                 

 

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02121.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02096.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02100.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02116.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02117.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02135.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02140.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02142.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02152.jpg


Dag 33 

Ook de wasmand levert mooie plaatjes op… 

                          

                 

En ook vandaag alle pups weer gewogen, groeien zijn ze goed in… 

 Teefje blauw Blue                         3100 gram 
 Teefje groen Bente                       2930 gram 
 Teefje geel Baike                          2840 gram 
 Reutje rood Basco                        3490 gram 
 Teefje paars Bella                         2910 gram 
 Reutje zwart Bodi                         3170 gram 
 Teefje roze Balou                          2995 gram 
 Reutje grijs Boris                          3160 gram 

Dag 32 

Even wat portret foto’s geprobeerd te maken…     Balou 

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02005.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02057-3.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC02037-2.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/20160407_111908_resized.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01948.jpg


 

Baike 

 

Bente 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01956.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01962.jpg


 

Bella 

 

Bodi 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01966.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01968.jpg


 

Basco 

 

Boris 

 

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01974.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01980.jpg


Dag 31 

 

                          

                          

                          

 

 

 

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01915.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01917.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01925.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01927.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01940.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01945.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01947.jpg


 

Dag 30 

                                   

Bella                               Blue                               Bente en Baike 

 

Baike 

                                    

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01837.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01840.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01849.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01856.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01864.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01874.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01880.jpg


 

Bodi 

                                  

 

                        Basco 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01863.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01883.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01887.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01893.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01859.jpg


Dag 29 

Precies 4 weken oud, de pups worden steeds fanatieker, klimmen over de puppy rand van 
30 cm. en komen al steeds dichter richting de woonkamer… Wat is die grote wereld toch 
interessant. 

Vandaag voor het eerst ‘vlees’ gehad, dat ging er goed in… 

Daarna speel kwartier en lekker knuffelen. 

                     

                     

                     

 

                             

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01823.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01528.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01543.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01545.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01804.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01808.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01814.jpg


 Dag 26 

Even wegen en daarna de eerste echte pap maaltijd. 

 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01401.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01425-e1459465671544.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01426-e1459465643464.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01451.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01461.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01463.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01468.jpg
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Dag 25 

En nog meer puppy activiteiten… 

                                     

 

Alhoewel.. 🙂 

 

Dag 24 

De pups zijn druk aan het ontdekken en de werpkist wordt eigenlijk te klein… 
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Dag 23 

                             

Bente                                                                              Basco 

                             

Bella                                                                               Baike 

                             

Blue                                                                                Bodi 

                             

Balou                                                                              Boris 
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Dag 22 

Vandaag precies 3 weken oud. Wat gaat dat vlug. Ze worden steeds onderzoekender, zowel 
naar de omgeving als naar elkaar! En groeien… 

 Blue 1800 gram 
 Bente 1800 gram 
 Baike 1860 gram 
 Balou 2000 gram 
 Bella 1800 gram 
 Basco 2140 gram 
 Boris 1930 gram 
 Bodi 1940 gram 

  

 

  

Dag 21 

 

Gewoon lekker doorslapen 🙂 
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We kunnen al bijna staand bij mama…. 

Dag 20 
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Dag 19 

 

Dag 18 

Gisteren een verjaardag in huis, geen leuke puppy foto’s gemaakt, dus vandaag maar 
dubbel op. De pups gaan zitten, beginnen al te stoeien en zoeken af en toe de krant al op 

om te plassen… jaja knapperds 🙂 

 

  

Dag 16 

Ze groeien als kool. De pups zijn nu tussen de 1300 & 1600 gram. Meer dan 3x hun 
geboortegewicht… 
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Dromenland 

                         

Anand mag (af en toe) ook meehelpen verzorgen. 

                         

Zoo lieff 

 

Dag 15 

2 weken oud. Tijd voor de 1e wormkuur, dat levert mooie plaatjes op 😉 

Pups vies, ik vies, maar dat mag de pret niet drukken 
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Bodi                                                Bente                                             Balou 

                                                                         

Baike                                                                                                    Blue 

                                    

Bella                                             Basco                                              Boris 

Dag 14 

Wat toch handig een hobby fotograaf in huis, een mooie collage… 
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Knappe koppies 🙂 

Dag 13 

Thuis hebben we maar vast namen aan de kleurtjes gekoppeld… Dat klinkt wel zo 
vriendelijk. 

 

Groen – Bente 

http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01045.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01047.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01048.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01043.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01053.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC01056.jpg
http://www.grotemunsterlandervhrundediep.nl/wp-content/uploads/2015/10/DSC00968.jpg


 

Blauw – Blue 

 

Paars – Bella 
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Rood – Basco 

 

Grijs – Boris    &    Zwart - Bodi, maar de foto mist…. 
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Geel – Baike 

 

Roze – Balou 
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En nogmaals Baike en Balou, van de andere kant 😉 Dat ligt heerlijk. 

  

Dag 12 

Druk oefenen…, kruipen, opstaan, vallen en weer opstaan. 
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Dag 11 

 

Rust in de werpkist, lekker slapen met een volle buik. Niet zoveel foto’s vandaag. De pups 
proberen al steeds meer op hun pootjes te staan. Ook hebben de eersten hun oogjes op een 

kiertje 🙂 

  

Dag 10 

Vandaag de bandjes van de pups verwisselt voor ‘echte’ halsbandjes, dus dat wordt even 
uitzoeken… 

 Reutje oranje = rood geworden 
 Reutje zwart = zwart gebleven 
 Reutje stip = grijs geworden 
 Teefje blauw = blauw gebleven 
 Teefje groen = groen gebleven 
 Teefje geel = geel gebleven 
 Teefje wit = paars geworden 
 Teefje zwart = roze geworden 
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Dag 9 

Weeg moment 🙂 In die grote kom blijven zitten vinden ze geen van allen een goed idee… 

 

Dag 8 

Vandaag precies een week oud, en in gewicht verdubbeld, wat gaat dat toch snel. Tijdens 
het verschonen van de werpkist snel een foto shoot… 

                     

Groen  teefje 765 gram                                          Zwart  teefje 795 gram 

                     

Geel teefje 800 gram                                              Oranje reutje 925 gram 
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Stip reutje 770 gram                                               Wit teefje 735 gram 

                      

Blauw teefje 810 gram                                            Zwart reutje 715 gram 

Bij de geboorte aangifte moet je ook al de namen van je pups doorgeven. Ze zijn nog niet 
gekoppeld aan een hondje, dat komt als ze 5 of 6 weken oud zijn en gechipt worden… 

De namen van de pups zijn: 

Teefjes: 

 Balou van het Rundediep 
 Bente van het Rundediep 
 Baike van het Rundediep 
 Blue   van het Rundediep 
 Bella  van het Rundediep 

Reutjes: 

 Boris  van het Rundediep 
 Basco van het Rundediep 
 Bodi   van het Rundediep 
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Dag 7 

Even alle pups apart op de foto, ze liggen lekker te slapen en merken het niet eens… 

                          

Reutje                                                                         Teefje 

                         

Teefje                                                                         Teefje 
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Teefje                                                                                           Reutje 

Dag 6. 

De werpkist even verschonen… Niet dat ie zo vies is, want Mischa houdt hem tot nu toe zelf 
keurig schoon, maar toch. De pups vinden het prima, kruipen ook dan gewoon weer bij 
mama. 

 

Wie krijgt het beste plekje?? 

 Dag 5. 

Slapen, eten, groeien, slapen, eten, groeien, slapen, eten, groeien, wat een heerlijk puppie 
leven… Mischa durft al iets langer de werpkist te verlaten, maakt een rondje tuin, steekt zijn 
neus om de gangdeur en ploft voorzichtig weer bij haar pups in de kist. Anand ligt er naast 
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en houdt de wacht. Bij elke piep van de pups wil hij eigenlijk wel even in de werpkist kijken, 

moet ik helpen? Maar daar is nog geen behoefte aan 🙂 

                          

                          

  

Dag 4. 

We komen een beetje in het ritme. De pups en Mischa zijn tevreden en dan zijn wij ook 
tevreden. 
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Teefje blauw                               555 gram 
Teefje groen                               500 gram 
Teefje geel                                  518 gram 
Reutje oranje                               630 gram 
Teefje wit                                   530 gram 
Reutje rood                                  500 gram 
Teefje zwart                                527 gram 
Reutje wit met stippen                  510 gram 

Dag 3. 

Rustig en toch ook weer niet dagje… Vandaag veel gebeld, gemaild. En daartussen veel 
aandacht besteden aan Mischa en de pups, maar ook aan Anand want die wil alles ook 
graag volgen en ligt geregeld naast de werpkist. Ook hij is van slag en eet al en paar dagen 
maar de helft van wat ie normaal eet. De pups mogen van Mischa wel naar hem toe, maar hij 

niet naar de pups 🙂 Bij het wegen van de pups, staat hij er letterlijk met z’n neus boven op 

te snuffelen. 
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Gewicht: 

Teefje blauw                               500 gram 
Teefje groen                               440 gram 
Teefje geel                                  450 gram 
Reutje oranje                               525 gram 
Teefje wit                                   460 gram 
Reutje rood                                  440 gram 
Teefje zwart                                462 gram 
Reutje wit met stippen                  450 gram 

Vandaag ook de werpkist even goed schoongemaakt en opgefrist, al is Mischa daar ook heel 
druk mee! 

 

                    

Dag 2. 

De pups zijn een dag oud. Ze zijn heerlijk tevreden, evenals Mischa en liggen gezellig bij 
elkaar. Vandaag weer even gewogen en gelukkig zijn ze allemaal gegroeid. De een zorgt 
wat beter voor zichzelf dan de ander, maar ze krijgen wel hun portie binnen. 
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Oranje, Rood en Wit met stipjes zijn reutjes, de andere kleurtjes zijn teefjes. 

Geboortegewicht:                                     Volgende dag: 

Teefje blauw       415 gram                      452 gram 
Teefje groen       358 gram                      390 gram 
Teefje geel          387 gram                      396 gram 
Reutje oranje        422 gram                     460 gram 
Teefje wit            420 gram                     427 gram 
Reutje rood           355 gram                     367 gram 
Teefje  zwart        398 gram                     409 gram 
Reutje wit/stip      394 gram                     418 gram 

Dag 1. 

Mischa heeft sinds ongeveer 17 uur (5 maart) nesteldrang. Tegen 22 uur temperatuur 
opgenomen. Haar temperatuur is een graad lager als normaal, afwachten dus hoe zich het 

gaat ontwikkelen… Anand kijkt gezellig toe 🙂 

 

De uurtjes kruipen voorbij. Tegen 23.30 uur besluit ik naar bed te gaan, het kan wel eens 
een lange nacht worden, dus alles wat ik nog slaap is mooi meegenomen. 

Van slapen komt natuurlijk niets. Mischa is erg onrustig en meldt zich nu al voor de 3e keer 
dat ze naar buiten moet. Bijna 2 uur… Ik ga maar bij de werpkist liggen. Volgens mij wel net 
zo rustig. 

Tot een uur of 5 blijft Mischa onrustig. Veel hijgen, steun zoeken, dan wil ze weer naar 
buiten… Als ze naar buiten is geweest wordt ze een stuk rustiger en tegen 6.30 uur kruip ik 
maar weer in bed, het blijft rustig. Mischa komt wel steeds richting slaapkamer, dus tegen 9 
uur houd ik maar weer de wacht in de ‘puppy kamer’. 
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Mischa wil ook steeds maar buiten, moet een paar keer overgeven, wordt steeds onrustiger 
en begint steeds meer te piepen. Ze kan duidelijk haar draai niet meer vinden en tegen 11.30 
uur beginnen de pers weeën. 

Om 12.30 uur is het zover en wordt de eerste pup geboren. Een teefje. Bijna gelijktijdig, (één 
moederkoek) wordt ook haar zusje geboren. Om 12.50 uur wordt zusje 3 geboren en dan is 
het om 13.05 uur tijd voor een broertje. Om 13.20 uur wordt nog een zusje geboren en dan is 

het tijd om bij te komen. De 5 die op de echo te zien waren zijn geboren 😉 (denk ik) en 

tegen 14.30 uur gaat Mischa verder met de verstopte pups. 

Er wordt een reutje geboren. Om 14.45 uur wordt er wederom een zusje geboren en om 
15.35 uur wordt er tot slot nog een broertje geboren. De bevalling verliep vlot en mooi, 
Mischa heeft het weer prima gedaan supertrots!!! 

                           

 

  

 

  

19 februari 2016 

Heerlijk weer voor een wandeling, Mischa’s buik wordt al mooi rond. 
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Mischa heeft haar plekje gevonden 🙂 

 

Zo, al wat voorbereidingen getroffen, de werpkist staat.  De pups mogen komen, over een 

paar weekjes dan. Ze hebben in ieder geval een plekje 🙂  
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Prachtige echo gemaakt door de dierenarts. Mischa is drachtig, de pups worden de 2e week 
van maart 2016 verwacht! 
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De dekking is een feit. Vanmorgen ( 5-1-2016 ) was het moment suprême. 

Ze vinden elkaar erg lief  

 

Swieber en Mischa  ‘voorspel’ … 

                    

                    

 Mona (Mischa) von Hoxfeld                     X        Durak (Swieber) van de Berkelse Akkers 
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Als alles goed gaat wordt Mischa in december 2015 gedekt en krijgen we in februari 2016 
nog weer een nestje pups! 

 

 
 

                                              
             Swieber 
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             Swieber                                                         Mischa 
 

                                                   
 
             Mischa 
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