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Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij een bijzonder nest 

 

De dagen rijgen zich aaneen. Thuiswerken in het nog steeds voortdurende  Corona-tijdperk blijft 

bijzonder. Het is dan ook niet raar dat het D-nest een bijzonder nest is; 3 pups in plaats van 10;  Hans 

en Susan die allebei hele dagen thuiswerken in plaats van in een streng rooster af en toe thuisblijven;  

weinig bezoek in plaats van volle weekenden, weinig mogelijkheden tot socialisatie, nou ja behalve 

dan het autoritje naar Nijmegen en het kofferbak-consult bij de dierenarts. 

Normaal gesproken komt “de  chipper” aan huis. Dat is gemakkelijk en voorkomt dat je met een doos 

of bench vol jonge pups op stap moet. Ter 

vermijding van Corona-risico’s had de Raad van 

Beheer echter een aantal centraal gelegen “chip-

centra” ingericht. Nijmegen werd het in ons geval, 

toch snel al weer een ritje van zo n driekwartier 

enkele reis. We waren er niet zo blij mee, 

autorijden is doorgaans niet de meest favoriete 

bezigheid van jonge pups, zelfs niet als ze getraind 

zijn op een wake-board. En ja, het autoritje naar 

Nijmegen verliep voorspelbaar. Flink wat 

gemopper in de bench, gapen, piepen, her en der wat gekwijl en uiteindelijk, uiteindelijk was er het 

weerzien met het vlees en de pap van ’s ochtends.  

Gelukkig waren we tijdig in Nijmegen. Uit welgemeend eigenbelang kregen we wat respijt van 

chipper Anita om de besmeurde puppen wat op te kalefateren.  

Het is een raar idee om dan 10 minuten later de puppen in hun bench af te leveren op een tafel in 

een lege ruimte,  alle verzamelde papieren op een stapeltje ernaast, en dan vervolgens van buitenaf 

door het raam naar binnen te kijken hoe het chippen en de DNA-afname verloopt.   

Nadat even later de pups via de omgekeerde procedure weer in de auto beland waren en de 

papieren getekend werden, werd op dubbele Corona-afstand nog even de wereld van de kynologie 

doorgenomen. Zoals op zoveel gebieden, ligt ook in de hondenwereld alles maar dan ook alles stil. 

Voor hoelang is ook hier onduidelijk.  Anita,  zelf mede organisator van de Winner Kerst show (een 

belangrijke show voor showfanaten zoals ik), zag het allemaal maar somber in; ‘nee, ik verwacht ook 

geen Kerstshow dit jaar zoals het er nu voorstaat’.  

Een heel jaar zonder shows, een heel jaar kynologisch Nederland op zijn gat , dat is even slikken. Niet 

alleen geen shows  (en dus dag met het handje voor de lekker-alleen-thuis-weekenden van Hans), 

maar ook geen andere activiteiten, zoals mogelijk ook geen puppiecursus. Ai nog minder socialisatie 

voor dit nest. Gelukkig heeft Onze Hond wat tips voor de nieuwe pup eigenaren. 

https://iersesettervereniging.com/2020/04/09/socialiseren-van-je-pup-tijdens-de-corona-crisis-onze-

hond/ 

Ondertussen ontwikkelen de karakters zich aardig bij dit drietal. Het altijd volgeladen batterijtje, ik 

laat horen dat ik er ben,  en even wachten heb ik dat al gezien of…Aan jullie om in te vullen wie wie 

is.  

https://iersesettervereniging.com/2020/04/09/socialiseren-van-je-pup-tijdens-de-corona-crisis-onze-hond/
https://iersesettervereniging.com/2020/04/09/socialiseren-van-je-pup-tijdens-de-corona-crisis-onze-hond/
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Thuis proberen we wat vaardigheden bij te brengen. Niet bijten lukt nog net niet helemaal, evenmin 

als het zitten en wachten voordat je de ren verlaat, niet hollen door de ander zijn poep (of de eigen 

poep) , het graven van gaten, en het niet-snoeien van planten in de tuin zijn nog niet helemaal op het 

juiste nivo. Ogen, oren en handen te kort, hoe deden we dat toen we 10 puppen hadden?  

Ook de tocht naar de dierenarts was 

enigszins bijzonder. Het autoritje er 

naar toe werd al iets meer 

gewaardeerd, nu nog het kwijlen 

afleren en oeps toch op het laatst nog 

even het ontbijt eruit gooien.  

Gelukkig zijn de dierenartsen wel wat 

meer gewend. Bij binnenkomst in de 

praktijk wordt je begroeid door 

paraveterinairen en dierenartsen 

achter plastic. Op de vraag hoe dat nu 

werkt die 1,5 meter, wordt er 

eenduidig aangegeven; niet!  

Omdat er maar een persoon naar binnen mag, is het een probleem de grote bench met drie 

ondertussen samen meer dan 15 kilo wegend pups naar binnen te manoeuvreren. Geen probleem 

hoor, zeggen de dames achter de balie; Charlie (de dierenarts), komt wel naar jullie toe om de pups 

te enten en te controleren. Zet de kofferbak maar vast open!  

Een bijzondere gewaarwording.   3 pups in een bench achter in de auto lukt wel, maar hoe hadden 

we dat in gedaan met 10 pups? Terwijl Charlie de hartjes controleert, komt er een auto voorbij rijden 

op de parkeerplaats. Even wachten tot de auto voorbij is, anders hoor ik niets. Ach, zegt Hans nog, 

dat had je zeker nooit verwacht toen je diergeneeskunde studeerde,  de diergeneeskunde bedrijven 

vanuit een kofferbak.  
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Met 3 gezond verklaarde en geënte pups rijden we weer naar huis. Paastijd breekt aan met een fijn 

zonnetje, maar traditionele familie paasbrunches horen dit jaar niet tot de mogelijkheden. Gelukkig 

nogmaals wel een paar van de nieuwe baasjes op bezoek, voor de broodnodige aandacht van deze 3 

bijzondere puppen. Ze rennen al over het gras, manoeuvreren voorzichtig langs grumpy-opa Darcy, 

snoeien de beukenhaag: hun wereld wordt met de dag groter. Nog een kleine twee weken, dan 

mogen ze naar hun nieuwe thuis! 

 

Lieve groet  

Hans en Susan  

 

 

 

 

  


