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Puppy virus 

 

De hele wereld is in de ban van het corona virus. Dagelijks nieuwe cijfers van besmettingen, landen 

die er bij zijn gekomen en helaas ook veel mensen die overleden zijn. Je kunt geen nieuwspagina 

openen, geen krant lezen, geen tv kijken, geen radio luisteren of corona is het hoofdonderwerp. 

Het is een crisis en niet zo’n beetje ook. Hier in Liempde zitten we dicht tegen het epicentrum aan. 

Winkels en wegen zijn ongekend rustig en op het werk van zowel Hans als Susan is de hectiek niet 

van de lucht. Soms gaat het werk nog in de late uurtjes door en worden de avonden doorgebracht 

met conference calls, want collega’s die elkaar ontmoeten, dat mag niet meer. Nou ja 1,5 meter van 

elkaar, tenminste als je niet ziek bent, conform RIVM maatregelen.  

Dit alles geldt niet voor onze dame en 2 heren, die besloten te hebben de crisis geheel aan zich 

voorbij te laten gaan. 1,5 meter? Gezellig met zijn drieën in een mandje, wat nu 1,5 meter. Samen 

eten, samen spelen en samen de nieuwe wereld ontdekken. Een wereld die inmiddels heel wat 

groter blijkt te zijn dan alleen de werpkist.  De tunnel, het speelgoed en vooral ook het balansbord 

worden al goed gebruikt. Uiteraard allemaal aangeschaft met pedagogische argumenten niet achter, 

maar vóór in ons hoofd . Angst voor kleine ruimtes, of om ergens doorheen te kruipen? Helemaal 

niet eng, met onze tunnel-ervaring!  Die plastic speelgoedeend, met dat onverwachte piepje? Geen 

probleem:  zo leren we dat we jachthonden zijn! Dat rare balansbord, waarop we soms met z’n 

tweeën op staan te wiebelen? Zo wordt de auto voor ons géén probleem, zelfs niet als Hans rijdt.  

Moeder Liz is langzamerhand vervangen door 

vrouwtje Susan. Dat kan ook prima, nu ze  zo de hele 

dag thuis is, ja het corona virus heeft ook zo zijn 

voordelen. Jammer dat het vrouwtje niet altijd heel 

stipt is met het eten, of met het managen van onze 

afvalstoffenstroom.  Ah, is dát nou werken? Dat 

kunnen wij ook leren. Op de stoel in de woonkamer 

zitten, beetje tikken of lezen op de laptop, beetje 

appen en vooral heel, heel veel telefoneren. Soms 

met mensen dichtbij, maar soms ook met mensen die 

heel  ver weg wonen, althans aan het volume te 

horen. Soms druk gebarend -alsof ze dat aan de 

andere kant kunnen zien- soms ook alleen maar 

luisterend, en starend naar de bench, waar wij ons 

moeten vermaken. Om zich dan plotsklaps te 

realiseren dat ze al weer een half uur te laat is met het 

eten. Met de telefoon aan het oor of op de 

luidspreker wordt dan nog de pap klaargemaakt en 

gaan de puppyworst en wat pedigree voor de 

smeuïgheid er doorheen. Voor nu nog 3 keer per dag.  

 

 



      

   

Lizzy’s D nest Blog   Week 3 en 4 

 

2 
 

 

 

 

Moeder Liz staat er bij te kijken terwijl de drie tergend 

langzaam het bordje leegeten; alsof ze het expres doen. Liz 

heeft intussen geleerd dat wanneer er nog wat eten 

overblijft dat aan haar toekomt. Zodra ook maar een pup 

ophoudt met eten  wordt de snoet al schoongelikt. Zo, dat 

is schoon, en ik heb mijn eerste hapje binnen.   

Zo’n  paar keer per dag is het quality-time met de pups 

voor Susan. Na het eten wordt er al zittend in de bench 

uitgebreid geknuffeld. Tandjes bekeken, even voor de vorm 

neergezet (zoals een echte show-hond betaamt) en goed 

gevoeld of alles oké is. Zoals gewoonlijk is Susan 

overbezorgd. Komen ze genoeg aan (iedere dag wordt er 

gewogen op onze precisie-weegschaal), komt het eten niet 

terug? Is de poep OK? Waarom is die ene niet net zo 

fanatiek als gisteren?  

 

 

Zo had Liz de derde week een ontsteking (Hans: een ontstekinkje)  bij haar operatiewond. Ze was wat 

lusteloos, maar vooral de pups kwamen niet (Hans: wat minder) aan. Hans probeert dan de lichtelijke 

paniek met een laconieke houding in evenwicht te houden, wetend dat hij dat uiteindelijk toch gaat 

verliezen. Toch maar even naar de dierenarts dan?  

Dat laatste is dan toch in corona-tijden iets minder makkelijk dan anders. Geen spreekuur, maar alles 

op afspraak. Susan, snotterend,  nadrukkelijk niet welkom. Een grote fles desinfectans bij de 

voordeur, naast een lijst met ge- en verboden. Afstand houden in de wachtkamer. Slechts één 

persoon met de hond naar binnen, zelf je hond op tafel zetten, en -opnieuw- afstand  houden. Prima 

en zinvolle voorzorgsmaatregelen dierenarts, en top dat jullie je verantwoordelijkheid nemen! 

Gelukkig was de ontsteking van Liz met een antibioticakuurtje snel verholpen. Maar Susan zou Susan 

niet zijn als ze niet direct de pups was gaan bijvoeden, zodat het gewicht goed op orde bleef (Hans: 

volgens de style curve bleef toenemen) .  Metingen worden ’s avonds keurig verwerkt en vergeleken 

met eerdere nesten en het oude boekje over een nest bij Ierse Setters.  
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De zorgen over de socialisatie zijn er ook. Het coronavirus maakt dat nieuwe eigenaren of 

belangstellenden (zoals de 83-jarige vader van Susan,  zus (<83) of onze dochter Fleur (eveneens <83) 

niet zomaar op bezoek kunnen komen.  

Het chippen van de pups en DNA afname via de Raad van Beheer zal ook nog een heel avontuur 

worden. De chippers van de Raad komen niet meer aan huis, maar je moet naar een aantal 

geselecteerde locaties in het land toe. Niet echt iets waar we op zitten te wachten, om met drie van 

die dreumesen 2x50 kilometer te gaan rijden. Ondanks wat pittige mails naar de Raad, schoot 

Susan’s overredingskracht hier toch echt te kort. Kan nu eenmaal even niet anders, en komt goed.  

Wat we echt het meest missen zijn de toekomstige baasjes. Was het bij eerdere nesten iedere 

zondag de zoete inval, nu zijn de bezoekjes er niet, of -met de nodige voorzorgsmaatregelen- heel 

spaarzaam. We missen het wel, niet alleen omdat het zonder uitzondering leuke toekomstige baasjes 

zijn, maar ook omdat we het hen ontzettend graag gunnen hun toekomstig gezinslid op te zien 

groeien, ze vast te houden,  te knuffelen, om dan met beeld, geluid én gevoel geladen nog meer uit 

te zien naar de dag waarop de gezinsuitbreiding een feit wordt.  
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Zo lopen Corona virus en het puppy virus door elkaar. Een vreemde gewaarwording, nu al een 

memorabel jaar en tevens voor Susan al een memorabel nest…. 

 

Lieve groet 

Hans en Susan  

 

 

  


