
Blog D-nest van Lizzy 23 februari en 8 maart 2020 

Week 1 en 2 

Het is altijd lastig om een weer een nieuwe blog te schrijven bij een nieuw nest.  Er zijn zoveel 

overeenkomsten in de aanloop naar de geboorte, maar tegelijkertijd is ieder nest weer uniek. 

Natuurlijk herinneren we ons nog levendig het eerste nestje (C-nest) van Lizzy, inmiddels al weer 3 

jaar geleden. 11 kleine dabbertjes werden er toen geboren. Een keizersnee, omdat de weeën niet op 

gang kwamen: zou dat nu weer zo zijn? Of zouden we juist mogen genieten van een natuurlijke 

bevalling, met steeds weer een nieuwe verrassing?  Reutje? Teefje?  Een dikkerd of juist een wat 

meer gemiddeld exemplaar? Wat voor moeder zou Lizzy deze keer zijn? Dezelfde liefde en aandacht, 

of juist wat afstandelijker en sneller verveeld?  

De logistieke kant van de operatie is inmiddels routine. De inkoop van goederen (webwinkels als 

Fokkersplaza en ook de fabrikanten van diervoerders zijn er weer goed mee) als ook het verbouwen 

van de woonkamer tot kraamkamer, met werpkist, warmtelamp, puppy-weegschaal, babyfoon-

systeem en puppy-proof vloerbedekking. We weten nu in ieder geval hoe je een rol zeil van 4 meter 

lang in een Volvo XC60 krijgt: appeltje eitje! 

Zoals altijd werd er bij de keuze van de huwelijkskandidaat c.q. bedpartner niet over één nacht ijs 

gegaan.  Bouw, gangwerk, vacht en expressie van potentiele minnaars werden zorgvuldig beoordeeld  

en stambomen werden uitgeplozen. Werd er de vorige keer nog naar Zweden gereden op 2e 

kerstdag, nu werd Polen het thuisland van de reu. 

In oktober al overwonnen Margriet en ik zonder erg veel moeite onze vliegschaamte en vlogen we 

met  Wizzair voor een lang weekend naar Poznan.  Veldonderzoek bij Kasia en Bojo: de trotse 

eigenaren van een paar prachtige Ieren, met Kevin als onze favoriet  en eerste keuze;  immers de reu 

die ik mijn WorldWinner 2018 had gemaakt tijdens mijn keuren op de Amsterdam Worlddogshow. 

Naast Kevin kwamen van de huisgenoten ook Percy en Franek in aanmerking. Tot zijn grote verdriet 

gold dat helaas niet voor Roderigo (een ruwharige teckel).  

Soms lopen dingen echter niet zoals je zou willen, zeker in fokkersland. Helaas kregen we twee  

weken voor de dekking het treurige nieuws dat Kevin op 3,5 jarige leeftijd plots was overleden, 

kanker. Een hele domper, maar gelukkig dus nog 2 andere kandidaten.  

Gezien de stamboom van Franek, zijn karakter en zijn gangwerk, vielen we voor deze jonge reu. Alle 

gezondheidsuitslagen waren goed, geen belemmering om een trip naar Polen aan te gaan met een 

gereedstaande (letterlijk en  figuurlijk) Lizzy.  

De laatste week was er het bijna dagelijks bezoek aan de dierenarts, maar het progesteron liep maar 

langzaam op. Dus was er hoop dat we op zaterdag de Winnershow in Gorinchem nog mee konden 

maken. Voor  Fanny, onze jongste, de kans om de titel Winster te kunnen halen. Net voordat we de 

ring in gingen, telefoon van Hans, “de dierenarts heeft gebeld, jullie moet nú rijden……..” 

Toch nog snel de ring in, titel gehaald met Fanny, super trots en hup naar huis om de auto in te 

pakken (natuurlijk stond alles al klaar) en in de middag samen met Margriet door te rijden naar 

Polen. Een trip van zo n 900 kilometer, en dan ben je blij dat je met z n tweeën kunt rijden.  

Om 1 uur ’s nachts kwamen we aan, al waarna in de ochtend de eerste dekking plaats vond. 

Bij Liz merkten we de weken daarna al snel veranderingen….jip ze was aanstaande. Tijdens de echo 

met 4 weken bleken er echter 2 embryo’s afgestoten te zijn maar niet geresorbeerd. In verband met 

infectie-gevaar was antibiotica nodig,  samen met elke week een controle- echo. 



Hoewel de deskundigen het niet helemaal eens waren (niet verwonderlijk gezien het gefriemel dat je 

op zo n echo ziet) was de verwachting dat er 5 pups in zouden in zitten. 

In het weekend van 22 en 23 februari zou het gebeuren. Honden zijn in hun dracht vele malen 

nauwkeuriger dan mensen, en 63 dagen kunnen er uiteindelijk 62 of 64 worden, maar meer variatie 

zit daar niet in. Dat weerhield dierenarts Rudy er niet van om er  zijn eigen rekenmethode op na te 

houden, en me de  schrik aan te jagen dat de bevalling veel eerder zou komen, maar tot 

zaterdagavond bleef Lizzy vrolijk haar rondje meelopen.  

In de avond van 22 februari kwam het hijgen…we hoopten dan ook op ontsluiting en weeën. De 

nacht bij haar geslapen, maar helaas tot zondagmiddag niets. Na overleg door naar dierenkliniek Den 

Heuvel, waar Davina - de favoriete dierenarts van Hans-  al stond te wachten. Bij de echo waren er 

nog 3 kloppende hartjes. Direct een keizersnede,  zo adviseerde Davina en zo gebeurde het dat er na 

een half uur 3 mooie pups in de couveuse lagen. Helaas hebben 2 andere pups het niet gehaald.  

Dat laatste doet dan wel even pijn. Pijn omdat twee hondjes-in-wording het op het laatst niet 

gehaald hebben, pijn omdat je er -samen met Lizzy- zo je best voor gedaan hebt, en pijn omdat 5 

pupjes een mooi aantal is  en je er 5 mensen mee blij kunt maken…. 

Toch overheerst dan snel ook weer blijdschap. Twee mooie reutjes en een mooi teefje vol van 

levenslust beginnen aan hun leven; hoe zou het met ze gaan en hoe zouden ze er over een paar 

weken uit gaan zien?  

 

Moeder Lizzy sliep ondertussen nog een kwartiertje haar roes uit, om vervolgens -onvoorstelbaar 

toch eigenlijk- op eigen kracht naar de auto te lopen.  

Inmiddels zijn we -bijna op het uur af- twee weken verder. Drie pups is toch echt wat anders dan elf 

van die koters. Een luxe leven. Geen noodzaak om te vechten om een tepel: Neem jij die? Ok, dan 

pak ik die andere wel. Geen magere maar juist volle melk, in een onbeperkt aanbod. Geen gebrek 

aan aandacht van moeder in het schoonlikken en warmhouden. Alle ruimte om rond te tijgeren in de 

werpkist, zonder om de paar seconden een fanatieke of juist slaperige broer of zus tegen te komen. 

Geen systeem met bandje rood, oranje, geel, blauw, groen etc (shit er zijn er twee hun bandje 

kwijt….), maar voor iedereen alle tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en bewondering door de 

baasjes.  



 

En ook die baasjes genieten met volle teugen, want ook voor hen is dit  een fluitje van een cent. 

Geen voortdurend tellen of er niet een of twee pups onder moeder of onder de deken verdwenen 

zijn. Geen ingewikkelde logistieke operaties, om te voorkomen dat die dikke reu zijn lijf steeds tussen 

die twee teefjes wringt, die de tepel juist nu wat harder nodig hebben. Geen ellenlange weegsessies. 

Ontwormen? Dat doe ik dadelijk wel even! En ook de werpkist is in een mum van tijd schoon, 

simpelweg omdat ie van drie pups nauwelijks vies wordt.  

Toch hebben we ook wel zorgen, misschien een beetje luxe -zorgen, maar toch….. We willen gewone 

hondjes, geen verwende mormels. Geen Millenials, die met al dat tepel-aanbod (8 stuks heeft Lizzy 

er) gaan leiden onder keuze-stress. Geen Gen-Z, met de gedachte dat het hele leven alleen maar 

verrukkulluk is en de melk altijd blijft stromen. Geen Gen-Alpha die binnenblijven vele malen leuker 

vindt, dan alles wat zich buiten afspeelt.  

 



We willen hondjes die ravotten, die door het bos rennen, die iedere modderplas feilloos weten te 

vinden, die nooit moe worden maar altijd door willen gaan, die met stokken thuiskomen, en af en toe 

met een half konijn, die hun baasje (en ok, een klein beetje zichzelf)  het allerbelangrijkste van de 

hele wereld vinden, die…….. We  gaan ervoor!  

 

Lieve groet 

Hans en Susan  


