Dagboek Floor-Luna vanaf de dekking tot de bevalling 2008.

Zondag, 17 februari 2008.
Eindelijk het is zover. We gaan vertrekken richting
Frankrijk. Het progesteron gehalte van Luna is
stijgende en het wordt tijd om haar vriend Paco op
te gaan zoeken. De eigenaar van de reu Paco de
la Mare à Pilar is Dominique Vessella en zij woont
samen met haar man en 20 duitse staande
kortharen in Chatillon la Palud, net boven Lyon.
Paco de la Mare à Pilar is geboren in 1999 en
heeft een indrukwekkende lijst van kwalificaties.
Hij is wereldkampioen veldwerk 2006, heeft een
enorme lijst van kwalificaties in het veldwerk, de
juiste papieren op het gebied van apporteren,
zowel op het land als in het water en is
Internationaal kampioen Exterieur. Daarnaast is hij
een zeer sociale vriendelijke hond, die gewoon
binnen het gezin op gegroeid is.
Al met al……de droom vent van ieder teefje.

Maandag, 18 februari 2008.
Volgens de planning zou de dekking vandaag plaats moeten vinden. Helaas heeft Luna een andere
mening. Ze vindt Paco helemaal niet interessant en gromt zelfs naar hem.
De dekking lukt niet. Dominique Vessella stelt voor om naar de dierenarts te gaan en het progesteron
opnieuw te laten bepalen. Uit de test blijkt, dat de waarde niet gestegen is. Dit is dus niet de goede
dag. Afgesproken
wordt, dat we
woensdag opnieuw
naar de dierenarts
gaan en het
progesteron weer
laten bepalen.
Dat wordt dus twee
dagen vakantie
vieren voor de
baasjes. Dus op naar
de bergen en lekker
genieten op het
terras in de sneeuw.

Woensdag, 20 februari 2008.
We zijn al vroeg bij de dierenarts. Binnen een half uur is het bloed geprikt en de progesteron waarde
bepaald. Luna zit tegen de grens aan. Samen met Dominique vertrekken we naar de boerderij en
laten Paco en Luna hun gang gaan. Luna vindt Paco al een stuk leuker, maar ook vandaag lukt het
niet.

Donderdag, 21 februari 2008.
Luna's gedrag veranderd duidelijk. We hebben goede hoop voor vandaag. En ja hoor…….de 1 e
dekking vindt plaats. Het heeft even geduurd, maar het blijkt maar weer, de natuur regelt het allemaal
zelf. Ze is vandaag 15 dagen loops en wijkt qua planning dus lekker af. Echt een eigenwijs dametje
dus. Afgesproken wordt om zaterdag nog een 2 e dekking te doen. Dat wordt dus nog twee dagen
extra vertoeven in het mooie Frankrijk. Voor sommige een straf….voor ons een onverwachte fijne
vakantie.

Zaterdag, 23 februari 2008.
Als twee jonge verliefde honden lopen ze te rennen en te spelen op het erf van Dominique. Van het
gegrom en dwarsliggen van de eerste dag is niets meer terug te zien en het lijkt net of de honden
elkaar al jaren kennen. Binnen no-time vindt de 2 e dekking plaats (17 e dag) en kunnen we richting
Nederland.
Al met al is het qua tijd een beetje uit de klauwen gelopen. De planning was zondag heen en
woensdag terug. Dat is anders geworden. Het is gewoon een hele week geworden. En echt vervelend
hebben we het niet gevonden, want Frankrijk is mooi. De bergen, het bos, de sneeuw en de zon. Wat
willen we nog meer.
En nu wordt het afwachten. We zijn in volle verwachting en stik nieuwsgierig. We gaan ervan uit dat
alles goed gegaan is, en dat we over een aantal weekjes bij de echo de puppies kunnen zien.

Maandag, 10 maart 2008.
Vandaag een afspraak gemaakt voor maandag 17 maart bij de dierenarts voor de echo. Het is dan 25
dagen na de dekking, en als alles goed is zijn de puppies dan te zien. Helaas heeft onze eigen
dierenarts in Zundert de apparatuur daar niet voor, en moeten we naar Made. Ach ja….. we reizen wat
af hè met die dame. Deze kilometers kunnen er ook nog wel bij. Het leuke is wel van deze dierenarts,
dat je de echo via de mail ook thuis krijgt. Kunnen we lekker 's avonds op de bank de puppies tellen.
Vandaag ook de uitslag van Labogena in Frankrijk ontvangen. Zowel Luna als Devon zijn EBJ Nonporteur, en mogen nu uitkomen op de wedstrijden in Frankrijk. Met andere woorden…..de dames zijn
kerngezond en geen drager.

Zondag, 16 maart 2008.
Vandaag is het veldwerk seizoen voor ons begonnen. Dus alle honden en kinderen verzameld en op
naar Evergem België. Natuurlijk gaat Luna ook mee. Zij zat als eerste in de auto, maar vandaag zal
het voor haar geen patrijzen zoeken worden. Devon is aan de beurt. Het zal haar eerste amateur CAC
wedstrijd worden in België. De regels zullen strenger zijn, er mag alleen gescoord worden op patrijs in
het voorjaar, hazen en konijnen zijn ten strengste verboden om een wedstijdje hardlopen mee te
doen, en ze moet steady zijn. Al met al een zware taak voor een jonge hond van net twee jaar. Het
weer zit ook niet mee, de regen komt met bakken uit de hemel en de velden zijn erg nat en drassig.
En zoals we allemaal weten, patrijzen houden niet van nat, dus die waren mooi allemaal naar drogere
oorden vertrokken (de slimmeriken). Devon heeft een mooi parcours laten zien, maar helaas niet
kunnen scoren. Jammer, maar volgende keer beter.
Samen met Eric heeft Luna ook nog even een mooi veld kunnen nemen. Ze verkeert nog steeds in
zeer goede conditie en blijkt geen enkele moeite te hebben met het veldwerk. Haar parcours ziet er
ook mooi uit, maar ook zij vindt geen wild.
Al met al een geslaagde zondag, de kinderen hebben zich prima vermaakt en de honden hebben
kunnen doen wat ze het liefst doen. Samen werken met de baasjes!!
En dan nu……..nog één nachtje slapen…………en dan weten we het zeker………zullen er puppies
komen……….

Maandag, 17 maart 2008.
Vandaag is de dag van de waarheid. Is Luna in blijde verwachting, of is onze uit de hand gelopen
week vakantie in Frankrijk voor niets geweest.
Ik zal jullie niet langer in spanning houden. De dekking is gelukt!!
Op de echo hebben we verschillende hartjes zien kloppen en de
vruchtzakjes gezien. Onze reis naar Frankrijk is niet voor niets
geweest en we kunnen beginnen met aftellen. Over 5½ week
komen de puppies al, we zijn al bijna op de helft. De tijd vliegt!!
Onze reis naar Frankrijk is niet voor niets geweest en we kunnen
beginnen met aftellen. Over 5½ week komen de puppies al, we zijn
al bijna op de helft. De tijd vliegt!!

Binnenkort zal de keuken van “Huize Mulders” ook een complete
metamorfose ondergaan, en omgetoverd worden tot kraamkamer. Maar
goed dat we zo'n grote keuken hebben, dan kunnen de pups straks
lekker ravotten. Het wordt nu echt spannend!!!
Vrijdag, 28 maart 2008.
Op één of andere manier hebben we op het moment een crimineel in
huis. Alles wat aan eten op het aanrecht ligt, of dat de kinderen even
onbeheerd laten liggen, verdwijnt. Om de dader te achterhalen, hadden
we een camera geïnstalleerd bij de koelkast. En zie het resultaat……

Gesnapt Luna!

Luna begint wat dikker te worden en haar eetlust neemt enorm toe. Ze
snaait alles wat ze te pakken kan krijgen, we zullen haar dieet maar wat
op gaan krikken, want de koelkast hou ik graag zelf in beheer.
Verder is ze in huis luier dan lui. Dat zijn we niet van haar gewend,
normaal is ze een energieke hond, ook in huis. Buiten gaat ze nog
gewoon haar gang, en kun je niet aan haar zien dat ze zwanger is.
Maar wij weten lekker beter…….nog vier weekjes, we zijn al over de
helft.

Zondag, 30 maart 2008.
We zijn er helemaal klaar voor! De keuken is verbouwd en de werpkist staat klaar. Zo kan Luna vast
wennen aan haar nieuwe plekje. Afgelopen vrijdag zei ik nog, dat Luna wat dikker begon te worden,
maar nu lijkt het of ze dagelijks groeit. Ik zal haar straks eens op de weegschaal zetten. Ik ben bang,
dat ze aan het eind van de zwangerschap eruit zal zien als een bijzettafeltje. Ach ja, als de pups
straks allemaal een nieuw baasje gevonden hebben, gaan we gewoon weer lekker trainen. Je kunt
aan haar merken, dat ze dat toch wel een beetje mist. Als één van ons met Devon gaat trainen, is ze
het eerste kwartier erg onrustig. Ze kijkt je dan aan met een blik van….”vergeten jullie niet iemand?”
Dus we doen maar wat meer apportjes rond het huis en knuffelen haar maar wat extra. Ze komt heus
niets tekort, al denkt ze soms van wel.

Donderdag, 10 april 2008.
Vandaag, 7 weken geleden waren we nog in het mooie zonnige Frankrijk. Opnieuw vol verwachting of
Luna dan nu toch eindelijk besloten had, of ze Paco als pappa voor haar puppies wilde. En ja hoor…
de eerste dekking was eindelijk (vier dagen na planning) daar. Gelukkig maar, we waren toch niet voor
niets naar Frankrijk afgereisd.
Vanaf vandaag gaan we aftellen. De kinderen hebben een leuke puppy kalender gemaakt en iedere
dag mag er een kruisje gezet worden. Nog twee weken……dan wordt het druk in huize Mulders. We
kijken er allemaal erg naar uit!
Met Luna gaat het nog steeds super!! Haar eetlust wordt er niet minder om en we zien haar nu echt
wel iets dikker worden. Volgens de kenners zal ze de komende twee weken nog veel dikkerder (ik
weet niet of dit wel een goed Nederlands woord is, maar à la) worden. Maar dat mag ook wel hoor,
want echt veel dikker is ze nog niet geworden, alleen wat ronder.
Inmiddels is ze wel 1 kilo aangekomen.
Als ik de kans krijg probeer ik haar nog wel eens zo rustig te krijgen, dat ik haar buik mag voelen. En
weet je wat……..gisteren heb ik een bewegende puppy gevoeld. Eerst dacht ik dat het een spier was,
maar nee……dat was echt een puppy!!
Heel m'n dag weer goed. Het begint nu toch echt wel spannend te worden hoor. We zijn zo
nieuwsgierig!!!! En jullie waarschijnlijk ook!!!
Nog twee weken……

Dinsdag, 15 april 2008.
Eric is vandaag met Devon en Ezra (hond van Sjef en Hennie), naar de veldwedstrijd in Tholen. En de
kinderen zijn naar school. Met andere woorden……Luna en ik hebben het rijk lekker alleen thuis.
Vandaag wordt het meidendag. We gaan lekker tutten, want mevrouw heeft gisteren besloten om toch
nog maar eens even lekker in de modder te rollen.
Eigenlijk zat het niet in de planning, maar een bad misstaat mevrouw op dit moment niet echt.. Met
andere woorden…op naar de badkamer en wassen!!
Nou vinden onze honden het toch al niet vervelend om in bad te gaan, maar ik heb een hond nog
nooit zo zien staan genieten als Luna. Vooral als de warme straal lekker op haar buikje stond. Daarna
lekker afdrogen, tanden poetsen, oren schoonmaken, borstelen en uitbuiken op je kussen. Wat wil
een zwangere hond nog meer!!! Jaaaaaaa, nog één ding: ETEN!!!!
Inmiddels begint haar buik ineens flink te groeien. Haar taille is nu 80 cm (net zo “slank” als de mijne)
en ze is 3 kilo aangekomen. De puppies bewegen steeds meer en soms ligt ze naar haar eigen buik te
kijken van: “Wat gebeurt daar nou toch allemaal”. Prachtig om te zien.
De laatste loodjes komen er aan. De kraamkamer is klaar, de verloskundige is getipt (Hennie staat je
koffertje al klaar??), dus wat ons betreft mogen de puppies volgende week komen.

Zaterdag, 19 april 2008.
Inmiddels zijn we de laatste week ingegaan. Luna wordt wat stiller en aanhankelijker. Nog steeds ligt
ze liever in haar eigen “ te” kleine mand, dan in de werpkist. Ze ligt dan helemaal op haar rug, met

haar buik omhoog en haar kop over de rand. Het is geen gezicht. Iedere keer als ik er een foto van wil
maken, gaat ze snel verliggen, is de batterij van de camera op, of gebeurt er wel weer wat anders. En
toch gaat die foto nog lukken!!!
Luna begint nu ook gestaag te
groeien. Het is eigenlijk geen
gezicht. Als je boven haar staat, zie
je een heel klein koppie met een
dun nekkie en dan een enorme rug.
De verhouding is helemaal weg. Ze
is nu 5 kilo aangekomen en haar
buikomvang is 83 cm . De pups
bewegen goed en af en toe heb ik
gewoon medelijden met haar. Haar
buik is dan één grote golfbeweging.
Wel heel mooi om te zien en te
voelen. Schijnbaar hebben de pups
nog ruimte genoeg om zich te
bewegen.
Nou aanstaande
baasjes…..komende week wordt
het spannend. Het zal nu niet meer
lang duren. Misschien morgen al
wel. Morgen is het tenslotte volle
maan, en met volle maan worden altijd meer kindjes geboren dan normaal….Maar dat zou wel vroeg
zijn hoor!!
Op dit moment ligt ze nog gewoon languit op de bank (wat natuurlijk anders nooit mag), is nog niet
aan het verzamelen en ik heb haar ook de stofzuiger nog niet uit de kast zien halen om haar nest op
te ruimen.

Al ben ik de kruimeldief wel kwijt………..

Donderdag, 24 april 2008.
Het is 7.15 uur en Luna gedraagt zich anders, als anders. Ze ligt te rillen en wil niet meer van haar
plaats. Voor de zekerheid neem ik haar temperatuur en zie dat deze gedaald is. Als een speer zorg ik
dat alles voor de kinderen geregeld is, die moeten nl. gewoon naar school, poets de keuken (heb ik
nou die nesteldrang ineens gekregen?) en bel Hennie, dat er wat aan zit te komen. Ik krijg de nodige
instructies en ben er klaar voor.
Ondertussen komt er mail vanuit Valkenburg, dat ook bij Cassia de pups onderweg zijn. Dat wordt dus
binnen afzienbare tijd twee prachtige nesten kortharen.
Luna is continue met alles aan het slepen en gebruikt alles om haar nest in orde te maken. Je ziet dat
ze er mee bezig is, maar echt tekenen van de bevalling zijn er nog niet.
Inmiddels worden de eerste pups in Valkenburg geboren en beginnen wij ons op te maken voor een
lange nacht.

Vrijdag, 25 april 2008.
Het is half twee 's nachts. Vanuit Valkenburg krijgen we de mail dat Cassia inmiddels al haar pups op
de wereld gebracht heeft. Het zijn 7 reuen en 3 teefjes geworden. Gefeliciteerd!!
Wij zitten inmiddels al met kleine kraaloogjes op de bank en bij ons gebeurt er helemaal niets. Luna
ligt lekker te slapen en de rest in huize Mulders is helemaal in rust. Van ellende en om de oogjes maar

open te houden verzinnen we van alles. Midden in de nacht begin ik maar aan een grote strijk, werk
wat boekhouding af en vergrijp me aan de frietpan om bitterballen te bakken. Alles om maar niet in
slaap te sukkelen. Ook een wandeling samen met Luna door het pikkedonker in het buitengebied,
moet ons op de been houden. Misschien wil deze wandeling ook wel mee helpen aan de ontsluiting.
Slaan we twee vliegen in één klap!!
Zo tegen half zes komen de kinderen ook eens beneden kijken. Helaas voor hun zijn de puppies nog
niet gearriveerd. Dat wordt dus naar school zonder beschuit met muisjes.
Maar dan…..Als ik Luna buiten laat om te plassen, verliest ze de slijmprop. De bevalling gaat zich nu
toch echt aandienen. Al hijgend en puffend slaat ze zich door de eerste uren. Wij zijn ineens ook weer
klaarwakker en zijn er klaar voor.
Om 8.40 uur wordt de eerste pup geboren, in een vervelende gedraaide stuitligging. Gelukkig is
Hennie erbij, want alleen had dit toch niet handig geweest. Het blijkt een flink teefje te zijn en kern
gezond. Daarna volgt een reutje (10.28 uur), die op dezelfde vervelende manier op de wereld wil
komen. Het zit Luna niet mee, zo voor de eerste keer. Deze pup is nog zwaarder, maar ook
kerngezond.
Dan gaat het rap en worden er 3 pups geboren binnen een half uur. Twee reuen en één teefje.
Om het nestje compleet te maken, zijn er tussen 11.55 uur en 12.30 uur nog eens drie reutjes bij
gekomen.
Al met al een prachtig nestje met flinke pups (430 tot 500 gram ). Het zijn zes reuen geworden en
twee teefjes, en ze zijn allemaal bruin met af en toe een wit blesje of sokje.
Luna ziet er ook goed uit, zo na haar zware prestatie. Ze zorgt goed voor haar puppies, heeft
voldoende melk en is niet te mager uit de strijd gekomen.

Luna, woensdag 23 april 2008

Luna, zaterdag 26 april 2008

