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26-12-2010
Het is weer tijd voor een dagboek, dagboek nummer 3. Het is dit keer Djeda die
hopelijk puppy’s krijgt. Djeda is gedekt door Joker op 15 december 2010, en als het
goed is worden de pups rond 16 februari 2011 geboren. In dit dagboek zullen we
alles rondom de zwangerschap, geboorte , en de pups gaan bijhouden. Maar eerst
wat over de toekomstige vader: Incredible of the Red Empire, (Joker). Joker woont in
Den Haag, bij Trudy, een mooie, schat van een hond. Hieronder wat foto's van hem.

02-01-2011
Het is al weer bijna 3 weken geleden dat Djeda is gedekt. Het gaat goed met haar, ze
eet alles wat los en vast zit, en als ze de kans krijgt eet ze de bak van Shjarin of Yaëll
leeg. Ik weet natuurlijk niet of dit te maken heeft met een eventuele zwangerschap,
maar hoop het wel, het is immers al weer meer dan een jaar geleden dat hier pups
rondliepen. Vorige week met Djeda naar de dierenarts geweest voor de herpes
enting, zodat we daar in ieder geval geen problemen mee krijgen.
14-01-2011
Jippie, Djeda is zwanger!!! Gisteren zijn we met haar naar de dierenarts geweest voor
een echo, en we hebben kleine bolletjes gezien. We hadden al het vermoeden dat
ze pups zou krijgen, maar nu is dat bevestigd. We kunnen nu voorbereidingen gaan
treffen voor de geboorte en de krummels die hier straks geboren zullen worden.

21 januari 2011
Djeda is al weer ruim 5 weken zwanger. Het gaat super met haar, ze blijft gelukkig
goed eten, en je ziet haar groeien. Je kunt merken dat ze wat voorzichtiger is, met
wilde spelletjes van Loïs en Zublime , doet ze niet meer mee, en blijft uit hun buurt
als zij aan het ravotten zijn. Ze gaat nog vrolijk mee met de boswandelingen, maar ze
rent niet meer voorop. Erg grappig om te zien dat Zublime hier wel aan wennen
moet, ze kijkt soms erg verbaasd als Djeda achter blijft. Ik ben ondertussen knap
nieuwsgierig wat er zich in de buik van Djeda afspeelt, hoeveel zullen het er
zijn???? Nog 4 weekjes geduld.

3 februari 2011
Het schiet al aardig op, Djeda is nu ruim 7 weken zwanger. Ze lijkt zich prima te
voelen, is vrolijk, eet goed, en is nog aardig actief. De pupkamer is bijna klaar, waar
Djeda al regelmatig een kijkje gaat nemen. Ik had wat nieuwe knuffels gekocht, die
ook zeer interessant werden bevonden door Loïs en Zublime, en toen ze hun kans
schoon zagen, waren ze al gauw in beslag genomen, door deze twee deugnieten.

Nog mee naar het bos

De "gestolen" knuffels
18 februari 2011

Hoera de pups zijn er, 5 kleine dametjes!
Het was woensdag een lange dag voor Djeda, ze was de hele dag erg rillerig, wilde
niet eten, wist niet waar ze moest gaan liggen,en ze zat niet lekker in haar vel. Rond
24.00 maakte ze me wakker, en ik kon voelen dat ze lichte weeën had. Rond 1.00
kwam de eerste pup. Het was al met al een pittige bevalling voor haar. Maar nu zijn
ze er, en de pups en moeder maken het goed. Gisteren en vannacht was het allemaal
wat onrustig, maar vandaag gaat het prima. De meisjes zijn ook al mooi
aangekomen, maar wat wil je, meer dan genoeg melk Hier onder wat eerste foto's.

21 februari 2011
Het gaat erg goed met de pups, en met Djeda. De pups groeien lekker door, maar
wat wil je, er is moedermelk genoeg. Djeda is erg zorgzaam, maar wil ook graag haar
energie kwijt, en daarom is ze gisteren weer even mee naar het bos geweest, ze vond
het heerlijk. Shjarin en Yaell laten zich niet zo zien bij de pupkamer, maar Loïs kan er
niet genoeg van krijgen. Zublime vindt het ook wel interessant, maar zo gauw je een
pup wat dichterbij houdt weet ze niet hoe snel ze moet wegkomen. Zublime weet zo
wie zo niet hoe ze het heeft, ik slaap nu beneden in verband met de pups, en dat
vindt ze erg leuk, zo krijg ik 's nachts regelmatig een lik over mijn gezicht, gooit ze
een bod in mijn bed, of gaat echt bovenop me liggen, de grapjas!! Hier weer even wat
foto's van de kleintjes.

24 februari 2011
Al weer een week oud zijn de kleintjes, en ze doen het erg goed. De gewichten gaan
goed, en ze drinken lekker bij moeders. Van de week voor het eerst nageltjes
knippen, om te voorkomen dat ze elkaar en moeders krabben. O wat zijn die
nageltjes klein, en wat kunnen de pups dan hard schreeuwen. Djeda is een ervaren
moeder, en lag er rustig bij te kijken, om na die tijd de pups te voorzien van een
stevige wasbeurt. De stamboom namen zijn ook goedgekeurd door de Raad van
Beheer. Het was moeilijk kiezen, we hadden er zoveel, en zoals waarschijnlijk al
bekend zijn het namen van films Hier komen ze:
*For your eyes only
*Flirting with love
*Feast of love
*Follow that dream
*First light of dawn
en nog wat foto's

2 maart 2011
Het is genieten met de kleine krummels. Het gaat allemaal erg goed, ze groeien goed,
en Djeda is een prima moedertje. Sinds 2 dagen zijn de eerste oogjes open, en
gisteravond de laatste. Zien doen ze nog niet, dat duurt een dag of 3 a 4, maar het
worden gelijk meer hondjes dan. Het kruipen wordt ook minder, heel voorzichtig
zetten ze de pootjes onder hun lijfje, doen een paar stapjes om dan weer om te rollen .
Vandaag hebben ze hun eerste wormen kuurtje gehad, en o wat vonden ze het vies,
helaas ze hebben er nog wat voor de boeg. Elke 14 dagen krijgen ze een kuurtje, nu is
het nog siroop, maar als ze wat ouders zijn een pilletje, gelukkig niet zo vies.
Grappig, af en toe hoor je een geluidje, en dan denk je: "is dat al een blafje?"
Hieronder weer wat foto's.

7 maart 2011
Eergisteren hebben de pups voor het eerst pap gehad, en dat ging goed, het is een
smeerboel, maar ze hebben er lekker van gesmuld. Hierna kwam Djeda om de restjes
op te eten, en de pups schoon te likken.

10 maart 2011

Wat gaat de tijd toch hard, de meisjes zijn al weer 3 weken. Het is echt genieten, het
spelen met elkaar, het wankele lopen, de geluiden die ze maken, hoe ze al op onze
stemmen reageren etc. Ze horen goed, kunnen nu zien, en krijgen nu ook 2 x daags
wat vers vlees. In de werpkist is een gedeelte kranten, waar een groot deel van hun
behoefte al wordt gedaan. Djeda is nog steeds een zorgzame moeder, en de andere
honden komen ook geregeld kijken. De pups krijgen geregeld visite, en iedereen is
vertederd. Kan toch ook niet anders!
Het gevecht met meneer aap

Eten!!!!!!!

Zo lief

14 maart 2011
Zublime vindt de pups ook bijzonder interessant, geniet van de video van deze meid
samen met de pups

18 maart 2011
O wat is het genieten van de kleintjes, het worden toch al deugnieten hoor, bijten al
in je tenen en je kleding. Ze groeien zo hard. Ze zijn geregeld uit de werpkist, en
gaan op verkenningstocht. Ze eten al 4 maaltijden, maar genieten ook nog van de
melk van Djeda. Ook de andere honden vinden de pups erg leuk. Sinds vandaag
hebben ze hun halsbandjes om, waar ze erg aan moeten wennen. Hieronder een
filmpje van een paar dagen terug.

23 maart 2011
De wereld van de pups is al weer een stuk groter, ze zijn in de bijkeuken en kamer,
en nu met dat mooie weer ook buiten. Bij elke nieuwe belevenis neem ik ze eerst
individueel mee, ik kan dan goed hun reactie zien, wat ook wel wat zegt over het
karaktertje. De een loopt gelijk rond te stappen, en de ander is eerst wat angstig, om
daarna voorzichtig rond te stappen. Bij elke belevenis wijken Djeda en Zublime niet
van hun zijde. De werpkist is uit de pupkamer gehaald, en er staan nu manden en
een bench, en natuurlijk kranten, waar ze al keurig hun plasjes op doen. Het zijn
echte knappe meiden.

28 maart 2011
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31 maart 2011
We hebben volop genoten van het mooie weer, de kleintjes zijn veel buiten geweest.
Maar ook vandaag met de regen, waren ze bijna niet binnen te houden. Vandaag
hebben ze voor het eerst aan het riempje gelopen, op de arm naar de weg, en lopend
terug. Van de trekkers, vrachtwagens en auto's waren ze wel onder de indruk, maar
ze herstelden zich goed. Morgen gaat de dierenarts ze enten, en natuurlijk helemaal
nakijken, en we gaan een ritje met de auto maken. Weer genoeg belevenissen.
Hieronder weer wat foto's.

15 april 2011

Wat gaat de tijd hard, al weer 14 dagen geleden, sinds de laatste update. maar ja de
laatste weken zijn ook best druk, de pups hebben veel aandacht nodig, en er is veel
aanloop. Wat is er gebeurt deze dagen: De pups zijn geënt, en onderzocht, en alles
was prima in orde. De meiden zijn gechipt, en hebben een stamboomnaam en een
roepnaam. Fokkers zijn wezen kijken, om op het uiterlijk te keuren, en de puppentest
is afgenomen. En alles bij elkaar ben ik dik tevreden met de resultaten!! Aanstaande
zaterdag wordt de eerste pup opgehaald, in de week erna 3 anderen, en een meiske
blijft iets langer, haar nieuwe baasje woont in Finland Hieronder de pups met 7
weken.

Follow that Dream of the Autumm Sun (Famke)

For your Eyes Only of the Autumm Sun (Grace)

Feast of Love of the Autumm Sun (Mimmie)

First Light of Dawn of the Autumm Sun (Fe)

Flirting with Love of the Autumm Sun (Luna)
Hieronder een filmpje dat Jeanette (Red Suits You) heeft gemaakt van afgelopen
zondag, er was veel visite zowel mensen, als setters Een gezellige dag. Zinzi, was er,
haar 3 dochters, kleindochter, en deze pups (kleindochters) , 3 generaties dus, erg
leuk.

Dagboek afsluiting
Ondertussen is het al weer even geleden dat de pups het huis hebben verlaten, Het
gaat allemaal prima met ze, goed gewend in hun nieuwe huis, en ze groeien
natuurlijk als kool. Ook met moeder Djeda gaat het prima, weer op gewicht, en
dezelfde vrolijke meid

