
Dinsdag 8 maart 
 

Vandaag zijn de pups voor het eerst naar school geweest en wel naar de school van Juf Hennie Schokker (je weet wel, die van Aquino-
Koda). Haar leerlingen waren dolenthousiast en ook de pups vonden het geweldig. Vooral de enorme ruimte in het lokaal en alles kus-
sens in de “leeshoek” vonden ze prachtig, lekker dollen, rennen en gek doen. Ook nu waren de pups zo onder de indruk dat ze op de 
terugweg weer in slaap vielen. Ook thuis was een nog geruime tijd “lekker rustig”. 
 
Zondag 8 maart 
 

Vandaag zijn we met alle pups naar de Eurasierwandeling op het Dwingelderveld geweest. Natuurlijk konden de pups nog niet mee met 
de wandeling maar het was wel weer goed voor ze om kennis te maken met andere Eurasiers, auto’s, paraplu's etc etc. Natuurlijk was 
ook de rit er naar toe weer goed voor de socialisatie. De pups waren erg onder de indruk van alles en sliepen op de terugweg in de auto. 
Vandaag was ook de tweede pupcontrole door de Eurasiervereniging.  
 
Zaterdag 8 maart 
 

Tja, weekend dus bezoek. Marjan en Bart uit Bolsward wilden de pups graag nog een keertje zien voordat ze de deur uit zijn. Ze werden 
rond 2 uur afgelost door onze huisfotograaf (Thony) met v rouw (Laura) en kinderen (Afke, Jouke en Hessel). Samen met hen hebben we 
de honden (alle 12) uitgelaten. Het was een groot feest al die pups in paradepas door de straat. De meesten deden ook keurig hun be-
hoefte op het gras. Ook nog even een paard bekeken en langs de drukke hoofdstraat gelopen. En bij de buren bouwen ze een garage, 
nou al dat bouwlawaai interesseert ze geen moer. 
 
Donderdag 6 maart 
 

Vandaag weer speciaal bezoek voor Koda. Koda is de schoonmaker onder de pups, als we de v loer dweilen staat hij er letterlijk en fi-
guurljk met zijn neus boven op. Zijn beoogde baasjes Hennie en Remco hebben (schoon)mama weer meegenomen en ze waren het er 
samen over eens dat ze Koda eigenlijk vandaag maar mee moesten nemen. Gelukkig hebben wij ook nog iets te vertellen. 
 
Woensdag 5 maart 
 

Alweer bezoek, Nicolien en Tony zijn terug van wintersport en hadden de kleintjes een dikke week niet gezien (zelfs niet on-line) dus die 
moesten de boefjes even zien. Ze schrokken ervan hoe groot en speels het geboefte al is, 
 
Zondag 2 maart 
 

Is het druk met negen pups, nee hoor valt reuze mee. Alleen die negen families die regelmatig komen kijken, dat is pas druk. Niet dat we 
dat erg vinden, integendeel. We vinden al die aandacht geweldig. Naast de negen “nieuwe” eigenaars komen er ook nog regelmatig 
vrienden, buren, buurtkinderen etc. op kraamvisite bij de pups. De Pups, en vooral ook Bernou, ondergaan het allemaal gelaten. Als ze 
maar lekker met het bezoek kunnen spelen v inden de pups alles prima en Bernou is ook geweldig. Van haar mag iedereen een kijkje 
komen nemen. Vandaag waren de familie’s van der Veen, Koskamp en Ruytenberg op v isite. 
 
Zaterdag 1 maart 
 

Feest was het vandaag, voor het eerst een wandeling naar buiten en dus voor het eerst aan de riem. De wandeling naar vrienden van 
ons bij ons om de hoek duurde i.p.v. de normale 1 minuut nu ongeveer 10 minuten. Een aantal van de A-tjes gooide constant de ankers 
uit. Afgelopen nacht heeft het heel hard gewaaid, de buitenren van de pups is een puinhoop geworden alles is omvergewaaid. 
 
Vrijdag 29 februari 
 

Gezellig met mama de tuin in, lekker spelen en rennen. We hadden er mooi weer bij. Het weekend wordt slecht weer verwacht dus nu 
kon het nog even. 
 
Woensdag 27 februari 
 

Alweer bezoek, Fred Bos en Lida van den Heerik uit Heerhugowaard kwamen kijken naar de pups en naar Amigo in het bijzonder. Ook 
zij v onden de pups weer geweldig. Ze waren er haast niet bij weg te slaan. ‘s Middags zijn we met de hele groep naar de dierenarts ge-
weest. De pups hadden zo mooi hun eerste autorit en bij de dierenarts kregen ze allemaal hun eerste enting. ‘s Avonds kwamen Remco 
Ram en Hennie Schokker samen met, ik meen, zijn moeder naar de pups kijken. Ze waren verbaast over hoe snel de pups groeien. Ik 
kan me dat ook wel voorstellen. 15 Weken geleden was er nog helemaal niets en nu lopen er 9 pies- en poep monsters door de kamer, 
alles werkt hoe is het mogelijk.  
 
Dinsdag 26 februari 
 

Vandaag plotseling bezoek van Jannie Bergsma uit Heerenveen. Had van Menno tijdens de wandeling van de pups gehoord en vond het 
leuk om even te komen kijken. Had als ervaren fokker ook gelijk een hoop goede tips voor ons. In de middag kwamen Wianca en Bodie 
Vleij uit Witten nog op bezoek, zij wilden natuurlijk graag weer even knuffelen met Arktos (zij gaan hem Bandu noemen). Bodie v ind één 
pup leuk maar 9 van die bijtgrage rakkers om hem heen dat werd hem wel wat te veel. 
 
Maandag 25 februari 
 

Menno bleef vandaag ziek thuis, hij kwakkelt al een paar weken maar nu heeft de griep eindelijk van hem gewonnen. Baukje had echter 
geen hulp aan hem want hij lag het grootste del van de dag op bed. 

Dagboek A-Nest  
“van disse kaante Kuunder” 



 
Zondag 24 februari 
 

Rustdag voor het nest, Menno ging vandaag met Gurbe en Lutske naar de Eurasierwandeling in Groet. Het weer was daar geweldig en 
het was ook een prachtige wandeling. Prima georganiseerd door Denise Stroet. Thuis was er bezoek voor de A9. Eerst Ditha en Naomi 
Stegman en daarna ook nog Mirjam Velthoen. Zij hebben allemaal leuke speeltjes meegenomen voor de pups en namens hen schrijf ik 
nu “hartelijk bedankt voor de mooie kado’s”. 
 
Zaterdag 23 februari 
 

‘s Morgens bezoek van de familie Plasmeijer, gelukkig is hun dochter Daniella al iets meer gewend aan de honden. Ze durft nu rustig bij 
de pups te gaan zitten zonder bang te zijn voor Bernou. Vorige keer was het ook wel een samenloop van omstandigheden waardoor ze 
wat angstig werd voor Bernou. Ach het is maar goed dat Alcar als pup meegaat en niet als volwassen hond. 
Leon en Katinka, Eurasiervrienden uit Wervershoof, zijn vandaag ook op bezoek geweest. Ook de familie van der Veen uit Burgum, de 
beoogde nieuwe eigenaars van Aicko, kwamen langs. Gelukkig kenden ze elkaar nog van vroeger, toen beide in het bestuur zaten van 
de EVN. De van der Veentjes zijn zo’n beetje de huisf otografen van “van disse kaante Kuunder”. Als zij komen maak ik geen foto’s, ik kan 
er qua scherpte en schoonheid niet tegen op. Zelfs de kids maken mooiere foto’s dan ik kan maken. Nadat de f amilie van der Veen weer 
naar huis zijn gegaan hebben Leon en Katinka de pups “gekeurd”, Leon’s eindconclusie was dat het een heel mooi nest was. 
 
Vrijdag 22 februari 
 

Nou nou, wat een feest vandaag, het rauwe vlees gaat er prima in. De pups genieten er echt van. Het lijken wel kleine wolfjes die van 
moeder een prooi te eten krijgen. 
 
Donderdag 21 februari 
 

“Hoog” bezoek vandaag, mw. Schaufeli (Eurasier keurmeester) komt op bezoek. Ze vindt de pups geweldig, een heel mooi nest zegt ze. 
Nou van een keurmeester kunnen we dat denk ik wel aannemen. Ze heeft ook zo’n 2,5 kilo rauw v lees meegenomen voor moeder en 
pups. Helaas is het nog bevroren maar morgen gaan we ze er van laten genieten. 
 
Woensdag 20 februari 
 

Nu sinds gisteren acht vaststaat wie wie is proberen we de boefjes ook meer en meer bij hun naam aan te spreken. Dat heeft natuurlijk 
geen zin zolang ze met zijn negenen bij elkaar zijn maar af en toe nemen we er eentje mee naar de kamer en dan gaat het natuurlijk 
prima. 
 
Dinsdag 19 februari 
 

De “Chipper” is vandaag geweest, redelijk vlot en zonder problemen ondergingen alle pups het gebeuren gelaten. Gelukkig had Bernou 
ook geen problemen meer met de RvB-dame. Bernou werd zowaar even door haar geknuffeld en vond toe alles prima. 
 
Maandag 18 februari 
 

Zo, vandaag zijn de heren weer gewogen, nu we in week 5 zitten doen we dat nog maar drie keer per week. We wegen ze nu op maan-
dag, woensdag en zaterdag. De laatste 2 dagen zijn ze extreem vreetzaam geweest, gemiddeld 22% in 2 dagen aangekomen. 
Dat mag ook wel langzamerhand want we willen dat ze minimaal 4 kilo zijn als ze ons verlaten en zoals dat nu lijkt gaat dat ook wel luk-
ken. Morgen komt de “chipper”, als dat de mw. is die altijd komt zal Bernou haar denken we niet aardig vinden. Bernou werd door haar 
een beetje ruw behandeld toen haar Duitse chip werd gecontroleerd, althans dat vond Bernou. Ach die mevrouw doet het dagelijks dus 
de pups zullen er waarschijnlijk niets van merken. Misschien dat ik met Bernou maar een eindje ga wandelen als de pups “gechipt” wor-
den. 
 
Zaterdag 16 februari 
 

En zo ben je voor je het weet al weer 4 dagen verder. Het geboefte groeit als kool. Vandaag kregen we bericht van de RvB dat de 
“chipper” aanstaande dinsdag langskomt. Dan staat dus echt vast welke pup welke naam gaat dragen. Wij moesten dus vandaag de 
knoop doorhakken wie welke pups gaat krijgen. Niet eenvoudig maar met hulp van Bernou en de pups is het ons gelukt. De nieuwe eige-
naars (in wording) hebben inmiddels bericht gehad. 
 
Woensdag 13 februari 
 

Zo, vandaag de laatste twee bezoekende pup-gezinnen. De familie van Heerik uit Heerhugowaard (Amigo) en de familie Vleij uit Assen 
(Arktos). Voor ons nu de moeilijke taak om adhv familiesamenstelling en karakter van de pups te gaan kijken wie welke pup moet gaan 
krijgen. In ieder geval weten we dat alle pups goed terecht gaan komen en dat, welke pup waar ook komt, de pups lief devol zullen wor-
den opgenomen in hun nieuwe families. 
 
Dinsdag 12 februari 
 

Vandaag hebben we een oude kinderbox gekregen van de buren, een ideaal hekje voor tussen de pups en de rest van de kamer. Na de 
weging van vandaag is de kleinste de kleinste niet meer. Hij is prima bijgetrokken. De pap gaat er nog steeds prima in, ze lusten er wel 
pap van. Het lijkt er op, met nadruk op lijkt, dat ze al krantzindelijk zijn. Ze lopen steeds naar de kranten op hun behoefte te doen. Ook 
hebben de pups weer de tuin van dichtbij bekeken, het weer was goed dus van ons mochten ze. 
 
Maandag 11 februari 
 

Het weer is geweldig vandaag, de pups zijn zeker 2 uurtjes buiten geweest, met tussenpozen. Voorbijgangers langs onze tuin keken hun 
ogen uit en Bernou liet hun graag even zien hoe een goede moeder ze is door ze een live showtje voederen te geven. Toen het wat laten 
in de middag iets kouder werd stuurde Bernou zelf alle pups naar binnen, netzo als ze eerder alle pups naar buiten had gestuurd. 
 
Zondag 10 februari 
 

Betrekkelijke rust vandaag, bezoek van Baukje haar moeder en broertje, de familie Ruytenberg uit Capelle a/d IJssel (Arnoux-Lars wordt 
hun pup) en de baasjes van Papa Bilbo. Hildegard en Manfred wilden ook ontzettend graag de pups een keer zien. Ze vonden het alle-
maal natuurlijk weer allergeweldigst, er zijn weer ontzettend veel foto’s gemaakt. Manfred en Hildegard komen ook zeker nog een keertje 



kijken en nemen dan ook papa Bilbo mee, we zijn zeer benieuwd hoe hij zijn kinderen vindt. 
 
Zaterdag 9 februari 
 

Vandaag hebben we bezoek gehad van 3 f amilies, het was een drukte van jewelste en Bernou vond alles weer prima. Wel was een meis-
je van één van de families erg bang voor Bernou. Ze was nogal geschrokken toen Bernou ze luid blaffend begroette. Vandaag hadden 
we bezoek van de familie Plasmeijer uit Maarssenbroek (die krijgen Alcar), de familie Koskamp uit Haps (die krijgen Amarok) en de fami-
lie van Veen uit Burgum (die krijgen Aicko). En vanvond voor de tweede keer pap op het menu, dat was weer smullen en smeerpoetsen. 
 
Vrijdag 8 februari 
 

Als je negen pups hebt, dan heb je vaak bezoek. Vandaag bezoek van Ria en Ben uit Odoorn, ook al baasje en wel van Aswahdi. Ze 
kunnen niet kiezen zeggen ze, nu hoeft dat ook niet want dat doen wij voor alle nieuwe eigenaars. ‘s Avonds hebben de pups voor het 
eerst pap gegeten. Sommige zagen de bak pap aan voor een zwembad met dik wit water. Twee pups kwamen er zo goed als wit weer 
uit, lachen was dat, maar moeder Bernou heeft ze snel weer schoongegeten sorry schoongelikt. 
 
Donderdag 7 februari 
 

Weer kinderbezoek vandaag, en weer vond Bernou het allemaal prima behalve toen een van de kinderen haar aan begon te staren. Dat 
staren vindt ze absoluut niet leuk. ‘s Avonds weer bezoek van nieuwe baasjes, Remco en Hennie uit Wolvega. Ook al niet bij de pups 
weg te slaan. Hun pup heet Aquino-Koda. 
 
Woensdag 6 februari 
 

Tja, dinsdag was er eigenlijk niets bijzonders te vermelden dus nu pas weer bericht uit Huize “van disse kaante Kuunder”. 
Vandaag zijn er voor het eerst een aantal buurkinderen op bezoek geweest, de oh’s en ah’s waren niet van de lucht. Voor de kinderen is 
het leuk en voor de pups is het heel goed dat bezoek, zo wennen ze al v roeg aan kinderen. ‘s Avonds kwamen Nicolien en Tony uit 
Hoogeveen langs, ze krijgen straks Aljoscha. Gek wel om te weten dat Aljoscha er tussen loopt maar nog niet te weten welke het is.  
 
Maandag 4 februari 
 

Vanaf vandaag kunnen we zeggen dat voor alle pups een nieuwe eigenaar is gevonden. We zijn blij dat er ook een aantal vlak bij ons in 
de buurt blijven, kunnen we lekker vaak samen wandelen. Er blijven er 2 in Friesland en er gaan er 3 naar Drenthe, de rest blijft wel in 
Nederland maar wel iets verder bij ons vandaan. 
 
Zondag 3 februari 
 

We hebben het idee dat er vandaag een hoop oortjes open zijn gegaan, ze zijn allemaal aan het kijken wie er het meeste lawaai kan 
maken. Ik ben zojuist naar de garage gegaan om mijn gehoorbescherming te pakken, wat een herrie. Vooral als ze aan de tiet willen is 
het gigantisch lawaaiig.  
 
Zaterdag 2 februari 
 

Vandaag ging het deurtje open en kropen de boefjes gezamenlijk de grote boze wijde wereld in, nou ja het stukje van ca. 2 vierkante 
meter dat we rond de werpkist hebben afgezet. Het is een gekrioel van verkennende hondjes. Maar mama moet wel af en toe langsko-
men om te kunnen drinken want dat is nog belangrijker. 
 
Vrijdag 1 februari 
 

Ook de laatste 2 pups hebben de oogjes nu open, als ze die voor het eerst open doen lijkt het wel of ze schrikken. Komt dat omdat ze 
ons zien of omdat ze ineens “licht” in hun oogjes hebben. Twee van de boeven zijn de kilo voorbij. Wat groeit dat allemaal toch snel. De 
kleuren worden ook duidelijker naarmate de dagen voorbijgaan. 
 
Donderdag 31 januari 
 

Weer een pup die zijn oogjes open deed, het worden nu echt hondjes ipv ….. Tja ipv wat? (mollen, marmotten, cavia’s) 
Een paar paraderen al echt door de werpkist en ze kijken de wereld al wijs in. 
 
Woensdag 30 januari 
 

Gek hoor, de pups die de ene dag bijna niet groeien nemen de dag erop een spurt. Eentje is er vandaag maar liefst 90 gram gegroeid. 
Ook gingen er weer bij 4 pups de oogjes open. Ze kijken af en toe al over de rand of mama ook komt. Vandaag hebben ze ook hun eer-
ste wormenkuurtje gehad, het was een soort van pasta die achter op de tong moest worden gespoten. Het viel echter nog niet mee om 
die bekjes open te krijgen, wat een boeven zijn het. 
 
Dinsdag 29 januari 
 

Twee weken zijn ze vandaag geworden, en langzamerhand kun je al goed zien dat er een aantal lichter van kleur worden. Twee zullen er 
waarschijnlijk erg donker blijven, een aantal licht en de rest er ergens tussenin. De eerste twee pups deden vandaag de oogjes open. 
 
Maandag 28 januari 
 

Eindelijk zijn de extra riempjes binnen, de pups hebben nu eindelijk allemaal een keurig riempje om. Helaas komen de kleuren niet meer 
allemaal overeen met de koordjes die ze kregen bij de geboorte maar we kunnen ze tenminste goed uit elkaar houden. 
 
Zondag 27 januari 
 

Vandaag is de nestcontrole geweest door de EVN, Gaby en Diane vonden het een geweldig nest. Gaby vond dat ze allemaal erg donker 
waren met allemaal zeer donker pigment. Het wordt een mooi stel boeven. 
 
Zaterdag 26 januari 
 

Weekend, eindelijk kan Menno een beetje slaap inhalen.  
 



Vrijdag 25 januari 
 

We krijgen leuke reacties over onze WebCam, leuk dat we mee kunnen kijken etc. Dagelijks kijken zo’n 20 mensen voor korte of langere 
tijd, gelukkig nooit meer dan 7 tegelijk want er mogen maar maximaal 15 kijkers tegelijk zijn. 
 
Donderdag 24 januari 
 

De afspraken voor een eerste bezoek met alle, waarschijnlijke, nieuwe eigenaars zijn gemaakt. Ze komen allemaal in het weekend van 9 
en 10 februari. Het wordt dan dus een komen en gaan van mensen. We hopen dat ze allemaal keurig op de afgesproken tijd komen want 
anders wordt het voor Bernou en de pups te druk. Ach, allemaal een uurtje kijken moet voldoende zijn. Natuurlijk weten wij ook wel dat je 
het liefst de hele dag zou willen blijven maar dat gaat nu eenmaal niet. 
 
Woensdag 23 januari 
 

Nou, de namen zijn bekend hoor. Vandaag moet de “aangifte” naar de Raad van Beheer. De namen zijn dan wel bekend maar we weten 
nog niet welke pup welke naam gaat krijgen. De namen zijn: Aicko, Alcar, Aljoscha, Amarok, Amigo, Aquino-Koda, Arktos, Arnoux-Lars 
en Aswahdi. 
 
Dinsdag 22 januari 
 

Één week al weer, wat gaat de tijd snel. En wat een kanjers worden het al. De riempjes van Carla zijn vandaag aangekomen en, eerlijk is 
eerlijk, dat is veel beter dan die zelf gefabriceerde koordjes. Helaas voorlopig maar 6 met een nieuw riempje maar de andere riempjes 
zullen vandaag of morgen ook wel binnenkomen. 
 
Maandag 21 januari 
 

De gekleurde koordjes van de pups worden al te klein, zo snel groeien ze. Carla zegt dat ze altijd speciale nestriempjes gebruikt en dat 
ze wel even een aantal voor ons wil kopen en toesturen. Helaas blijkt de winkel er nog maar 6 te hebben dus besteld Baukje er ook een 
aantal bij een Webwinkel. 
 
Zondag 20 januari 
 

Menno heeft het, samen met Thony, voor elkaar gekregen dat iedereen via de WebCam mee kan kijken, om niet de hele dag last te heb-
ben van een loeiende computer kan dat elke avond van 6 tot 8. De meeste nieuwe eigenaars zijn bekend en we vragen gelijk wat voor 
naam ze de pup willen geven. 
 
Zaterdag 19 januari 
 

Menno slaapt nog steeds bij de werpkist, Bernou wil er ‘s nachts nog wel een keertje uit maar het gaat. Gek genoeg maakt ze als ze uit 
wil Baukje wakker terwijl die in de slaapkamer slaapt. 
 
Vrijdag 18 januari 
 

Na een kleine daling komen de pups vandaag allemaal aan, zo’n daling is heel normaal de eerste dag(en). Bernou beschermt haar kind-
jes prima, Gurbe en Lutske mogen er nu niet meer bij komen. Gek genoeg mocht Lutske bij de bevalling zelfs meehelpen met het 
schoonmaken van een aantal pups maar nu zijn ze blijkbaar echt van Bernou alleen. 
 
Donderdag 17 januari 
 

Gelukkig konden we vannacht weer redelijk slapen, moest ook wel want Menno moest vandaag weer aan het werk. 
 
Woensdag 16 januari 
 

Het was een redelijk slapeloze nacht, om 3 uur werden we nog gebeld door de pupbemiddeling van de Eurasiervereniging. Hoe het was 
gegaan en of alle pups gezond waren etc. Bernou is een zeer zorgzame moeder, ze zorgt goed voor de kleintjes. Er wordt ook goed door 
de pups gedronken. 
‘s Avonds rond 6 uur worden de pups gewogen, we besluiten dit tijdstip aan te houden omdat we dan altijd beide thuis zijn. 
 
Dinsdag 15 Januari 
 

De pups zijn vanavond geboren, de eerste kwam ter wereld om 19.50 uur en de laatste om 23.55 uur. Net alsof de laatste dacht “ik wil op 
dezelfde dag zijn geboren als al mijn broertjes”. Het zijn er trouwens 9 en het zijn, hoe is het mogelijk, allemaal reutjes. 


