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Ons eerste nestje! 
Een lang gekoesterde wens is in februari 2021 werkelijk-
heid geworden. Ons teefje Jessie Kietum the Gloucester 
‘zette’ acht gezonde pups op de wereld en wat hebben 
we genoten van dit geschenk in Corona-tijd! Echt een 
aanrader voor elke Drenten-eigenaar die erover denkt 
om eens een nestje te fokken. Ondanks de gevoelens 
van en gedachten over onervarenheid, onzekerheid, 
‘wat-als’ en noem maar op, is het een super-ervaring en 
veelal een leuke, maar ook vermoeiende periode. Met 
de juiste voorbereiding, ons zelf goed, heel goed en 
nog ’n keertje scherp inlezen en met de juiste Drenten-
kenners om ons heen, is het ons ook gelukt om dit te 
mogen meemaken. Verder hebben wij het bijzonder ge-
waardeerd dat we via fokkers spullen mochten lenen of 
voor een klein bedrag konden overnemen. Als je maar 
één of enkele nestjes denkt te gaan fokken, scheelt dit 
toch flinke bedragen.
Onderstaand een verslag. 

Hoe alles begon? 
Vanuit mijn werk als paraveterinair had ik natuurlijk al 
behoorlijk wat sectio’s oftewel keizersnedes meege-
maakt. Dit zijn voor een professional de mooie opera-
ties om te assisteren: de zorg voor de teef, de pups maar 
ook de samenwerking met de eigenaar. Mijn beide 
reuen worden af en toe gevraagd voor een dekking en 
ik had enkele jaren geleden het geluk dat ik meermaals 
mocht meekijken bij een natuurlijke geboorte. Gave 
beleving en een goed gesprek in de nachtelijke uren. 
Toen wist ik het zeker: dit wilde ik ook! Maar er ontbrak 
een belangrijke schakel: ik had twee Drenten-reuen… 
dus destijds begon mijn zoektocht naar een passend 
Drenten-teefje; ik wilde namelijk een combinatie met 
mijn eigen reuen Roef en Rink. Uiteindelijk kwamen wij 
in 2018 bij Kennel The Gloucester terecht en werd Jessie 
ons gegund. Dan heb je een geweldig lief pupje, start 
je opvoeding en training maar ook, voor de fokkerij, 
de o zo belangrijke gezondheidsonderzoeken. Voor 
ons best wel zenuwslopend (je ziet helaas niet aan de 
buitenkant hoe de binnenkant is ontwikkeld) en dan 
met name ED; één kleine afwijking en ze zou zomaar 
geen nestje mogen krijgen. In juni 2020 waren alle on-
derzoeken met goed resultaat afgerond en konden we 

de fokaanvraag voor reu en reserve-reu indienen. Ook 
goedgekeurd en dan is het wachten op de loopsheid…. 
De inschatting was september/oktober 2020, maar het 
werd pas half december! Dus de dekkingen vonden 
plaats rond Kerstmis. Dan weer afwachten en ons Jes-
sie observeren. Inmiddels kregen we ook, volgens een 
strak schema vanwege de Corona-beperkingen, belang-
stellenden op kennismakingsbezoek. 

Mijn wens kreeg ‘handjes & voetjes’ of eigenlijk 
‘pootjes en neusjes’.

Omdat vruchtblaasjes kunnen resorberen tot op de 
30-32e dag van de dracht, hebben we pas op de 32e 
dag een echo-onderzoek laten uitvoeren. Er waren 
minimaal zes pups gezien. Weer ’n stukje zekerheid en 
dan wordt het tijd om vaart te zetten met de aankoop 
en inrichting van onze hondenkamer. De bijkeuken 
grenzend aan onze woonruimtes kon worden omge-
bouwd en Jessie werd heerlijk ronder en ronder. Het 
laatste weekend merkte je dat Jessie veranderde in 
gedrag; ze werd afstandelijker naar onze reuen, wilde 
niet meer aangehaald worden door andere mensen 
en bleef in mijn buurt plakken. In de vroege ochtend 
van 22 februari waren de voortekenen gunstig en pas 
om 10.15 u kwam de eerste pup en om 18.30 u werd 
nummer negen geboren. Helaas had één pupje de 
bevalling niet gered (voortijdige placenta-loslating) en 
dus lagen er acht pups in onze werpkist met een tevre-
den moederhond. Wat zie je je teefje dan veranderen: 
zorgzaam, oplettend en heerlijk voldaan. Ze wist bijna 
direct hoe ze met de jonkies moest omgaan en regelde 
zo wat alles zelf. Doordat ons bedrijf als gevolg van de 
Corona-beperkingen stil lag, heb ik veel tijd kunnen 
besteden aan het nest, met name het observeren en 
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het fysiek bezig zijn met de pups gaf veel voldoening. 
Op dag drie werd het tijd om de potentiële pupkopers 
op de hoogte te stellen. Na de positieve reacties direct 
ook maar meteen een Informatiebrief aan ze gemaild, 
zodat de pupkopers wisten wat er de komende weken 
ging gebeuren in de ontwikkeling, wanneer ze zeker 
een bezoekje moesten brengen, info over voer, antipa-
rasitica, Raad van Beheer, de consulten bij dierenarts 
en osteopaat, bezoek aan puppysocialisatieruimte, info 
puppyterugkomdagen en uiteraard de koopprijs. Dit 
werd door de mensen gewaardeerd, heldere informa-
tie vooraf. Gedurende deze eerste twee weken heb ik 
eenvoudige korte oefeningen met de pups gedaan, 
waardoor het lerend vermogen van de pups gestimu-
leerd wordt. Ook hebben we met diverse geurdoekjes 
gewerkt om ze aan verschillende luchtjes (bv katten-
geur) te laten wennen. Blind en doof, maar zodra er een 
ander doekje in de werpkist hing, schuifelden ze daar 
als molletjes naar toe. Geweldig om te zien.

Toen de pups twee weken oud waren, begonnen de be-
zoekjes. Allemaal ingepland volgens een strak schema, 
zodat iedereen ruimschoots de kans kreeg om het nest 
mee te mogen ervaren. Jessie bleek een topmoeder-
tje, accepteerde elk bezoek en ging ook weer graag er 
even tussenuit met haar baasjes en de reuen. Aan het 
einde van de vierde week, gaf Jessie ook aan dat het 
tijd werd om de pups bij te voeren. Tot die tijd hadden 
ze alleen nog maar moedermelk gedronken en daar 
groeiden ze goed op. We wogen ze elke dag één keertje 
en dan zie je diverse verschillen. Soms kwam een pup 
maar 10 gram aan om twee dagen later weer door te 
schieten naar 80 of 100 gram groei. Het spenen verliep 
ook prima. We varieerden met soorten voerbakjes, 
schalen en troggen maar dat vonden de pups alleen 
maar interessant. In onze hondenruimte vermaakten ze 
zich naast diverse soorten speeltjes ook met een grote 
schommel (cadeau van de fokkers van Jessie) en een 
ballenbak. Enkele malen per dag mochten ze ook naar 
buiten in één van onze tuinen. Dan was er weer veel 
nieuws te zien en te beleven. Naast speeltoestellen zo-
als balanskussens, krukjes en slurf amuseerden ze zich 
ook inmiddels met onze andere honden, gasthonden 
en kippen.  
 
Toen ze 5,5 week oud waren, zijn we begonnen met 
autorijden; eerst kleine stukjes met enkele pups in 
een vervoerkooitje  tot alle acht mee op reis. Vanaf die 

leeftijd mochten ze ook met regelmaat in onze speciaal 
aangelegde puppy-snuffeltuin met blootepootjes-pad; 
daar werd volop gesnuffeld en ontdekt en na veelal een 
kwartier tot half uur konden wij ze weer naar binnen 
fluiten. Dan waren ze voor even ‘doodmoe’. 

Bezoek aan de dierenarts en puppysocialisatie-
ruimte 
Op zes weken leeftijd gingen we uiteraard naar de die-
renarts, per drie pups mochten ze in de behandelkamer 
rondscharrelen. Daar maakten ze graag gebruik van. 
Allemaal werden ze gezond bevonden, gevaccineerd 
en waren ze een ervaring rijker. Eenmaal thuis waren 
ze knock-out en hebben we die dag verder rustig aan 
gedaan. 

Enkele dagen later waren we welkom in een puppyso-
cialisatieruimte; eerst moest elke pup apart de zaal (vol 
met allerlei voorwerpen en achtergrondgeluiden) ver-
kennen en werd het pupje geobserveerd en beschre-
ven. Ontzettend gaaf om te zien en te ervaren, vooral 
als je hun gedrag kent in het nest en rondom ons eigen 
huis. De overige pups waren buiten beeld en hadden 
een geweldig lieve oppas, Lianne, die zich over hen 
ontfermde. Nadat ze allemaal individueel aan de beurt 
waren geweest, mochten ze met z’n achten de ruimte 
nogmaals verkennen. Dan zie je pas wat groepsgedrag 
doet! Verspreid door de ruimte hebben we met z’n allen 

genoten van de onderzoekingsdrift van onze pups. 
Superleuk. Er volgde weer een autorit van 45 minuten 
en eenmaal thuis mochten de pups tot rust komen. De 
volgende dag hebben we maar een prikkelarme dag 
ingelast.  
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Het weekend dat volgde werd benut om de pups te 
laten kennismaken met de honden van de nieuwe 
baasjes. Uiteraard niet allemaal tegelijk en zo konden 
we ook observeren welke pup zich op zijn gemak 
voelde bij welke volwassen hond. Aan het einde van 
dat weekend maakten we de balans op, legden alle 
opties bij elkaar en werd voor elke pup een passend 
adres uitgezocht. Wat een gepuzzel en wat fijn om dan 
te horen dat de mensen blij en enthousiast zijn met je 
toewijzing.  

Alweer de laatste week… tijd voor dier-osteopaat, 
chipper en nestcontrole
In de laatste week kregen we geen puppykopers meer, 
alleen nog familie, vrienden en bekenden, met of zon-
der hond/kinderen, kwamen voor de laatste keer pup-
pysnuiven. Op dinsdag hadden we nog een leerzaam 
uitje naar een Dier-osteopaat.  

Met acht pups en moeder Jessie togen we naar de 
praktijk. De pups mochten ook nu weer de uitdagende 
ruimte ontdekken, terwijl onze Jessie werd behandeld. 
Ze stond, als gevolg van de dracht, het werpen en het 
staand-voeden, een beetje scheef in het bekken en 
leunde voorover in de ellebogen. Na 45 minuten liep ze 
weer als vanouds. Uiteraard volgt na enkele weken nog 
een controle. Daarna kreeg elke pup een preventieve 
check; erg zinvol om problemen op latere leeftijd te 
voorkomen en eventuele onderliggende problemen 
eerder op te sporen. Bij spanningen die blijven zit-
ten gaat een hond compenseren in beweging met de 

nodige gevolgen. 
De week werd afgesloten met het bezoek van de bui-
tendienstmedewerker van Raad van Beheer (chippen 
en DNA afname) en een dag later volgde de nestcon-
trole door de Vereniging. Wat ’n hoop afspraken en 
controles, maar wel leerzaam en leuk.  

En dan komt uiteindelijk het moment van het  
ophalen… 
Wij hadden ervoor gekozen om het te spreiden over 
een periode van een week en dat was achteraf ook een 
prettige ervaring. Volop tijd om de spullen en papieren 
klaar te maken en om de pup in alle rust mee te geven.  

Een mooie ervaring, zeker voor herhaling vatbaar.
Wij hebben oprecht genoten van alles rondom het fok-
ken van ons eerste nestje, maar mochten ook gebruik 
maken van de kennis en ervaring van enkele fokkers en 
Drentenliefhebbers. Je kunt jezelf heel goed voorberei-
den en inlezen, maar samen van gedachten wisselen en 
‘sparren op het moment’ is heel prettig. 

Onze pups zijn gelukkig goed terecht gekomen bij 
enthousiaste eigenaren, enkele hondjes komen nog 
regelmatig even op bezoek en gelukkig zien we ze in 
het najaar weer allemaal tegelijkertijd terug op onze 
Puppyterugkomdag incl. uitleg en controle van de Dier-
osteopaat.

 
Jo en Mirjam van Hoef 
Kennel van Aarlehof Best 


