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Klaas en ik wilden al heel lang een nestje van één 
van onze Ponnen, Oki van de Hoge Rielen. Na een 
lange zoektocht vonden wij Bonaventura von den 
Sanften Gefahrten uit Berlijn de meest geschikte 
partner voor onze lieve Oki. Snel zochten wij  
contact met de eigenaar. De dekking zou eind 
april begin mei plaats vinden. 

Eindelijk loops
In april 2018 werd Oki loops. Op 30 april was 
haar progesteronwaarde goed en we togen naar 
Berlijn. Er was een goede klik tussen het tweetal 
en diezelfde avond is Oki al een keer gedekt door 
Bonaventura. De volgende middag werd zij nog 
een keer gedekt.  Nu begon het afwachten of de 
dekking succesvol zou zijn.

Eerste echo, jubelstemming
Na vier weken was op de eerste echto te zien dat 
Oki zwanger was van vier of vijf puppen.  Wat 
hadden we in spanning gezeten! We waren in 
een jubelstemming: ons eerste nestje van Oki 
zou omstreeks eind juni geboren worden. De 
vlag ging uit!

De bevalling
Op 28 juni daalde de temperatuur van Oki met 
bijna 1,5 graad. Desondanks dachten we dat er 
van een bevalling nog geen sprake was,  

Oki gedroeg zich namelijk niet anders dan 
anders.Toch besloten we dat Arnold die nacht bij 
haar in de woonkamer zou slapen. En dat was 
maar goed ook. 

Vroeg in de ochtend werd Oki onrustig. Haar 
vruchtwater brak en daarna ging het heel snel. 
Om 3:45 uur zag haar eerste pup het levenslicht. 
Na een paar minuten ademde het teefje (260 
gram) goed en zij ging direct bij mama drinken. 
Tien minuten later kwam  nummer twee, een 
reutje (280 gram)! Een half uurtje later kwam 
nummer drie, een teefje (250 gram) en een 
gulzige drinkster. Na weer een half uur kwam de 
laatste pup, een teefje (210 gram). Moe, maar 
voldaan lag moeder, zeer tevreden met haar vier 
pups in de werpkist. Het was liefde op het eerste 
gezicht.

Oki’s moederrol
Oki bleek een geboren moeder. De eerste vier 
weken deed zij al het werk! 
De puppen kwamen vanaf dag één goed aan 
en Oki verzorgde haar kroost uitermate goed. 
Kara, onze ander PON, moest op een afstand van 
minimaal drie meter toekijken. 

Ons eerste nestje als beginnende fokkers
Tekst en foto’s: Arnold van Dijken 
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Blijf in 2019 lid van het NizinnyVerbond en blijf dit mooie magazine ontvangen!

Vergeet dan niet op tijd - bij voorkeur voor 1 januari 2018 - het lidmaatschapsgeld te betalen!
Het lidmaatschap van het Nizinnyverbond Nederland bedraagt € 20,00 per kalenderjaar.

Gezinsleden betalen € 7,50 per kalenderjaar.
U kunt uw lidmaatschapsgeld overmaken op bankrekening: 

NL52RBRB0940554844, t.n.v. PON Verbond Nederland

Drukke tijden breken ook voor ons aan 
Na vier weken kregen de pups hun eerste papje. 
Toen was moeders er snel klaar mee, en moesten 
wij de verzorging overnemen. Dat hebben we 
geweten, wat een gedoe met die papjes!  Tot 
onze opluchting gingen we na een week over 
op vleesvoeding voor de pups. Vanaf vijf weken 
mochten zij ze onder supervisie van zowel Oki 
als tante Kara de grote wereld verkennen. Ze 
genoten buiten van het prachtige zomerse weer! 
Tegen die tijd mocht Kara alles met de pups 
doen, al moest zij daar op haar beurt ook erg aan 
wennen. 

De weken daarop werden ook voor ons drukker, 
want zoals je begrijpt komt er komt van alles uit 
de pupjes. Oki, Kara en de puppen werden een 
éénheid en speelden er de laatste weken lustig 
op los. Dat was erg mooi om te zien, en wat 
voelden wij ons trots als fokkers.

Eén voor een verlaten pups hun nest
Na acht weken genoten te hebben van het 
opgroeien van het viertal en de bezoekjes van 
de toekomstige baasjes, was het tijd dat de pups 
naar hun nieuwe thuis gingen. Eén voor een 
namen wij afscheid van Chika, Cuby, Cailin en 
Cara-Mia. 

Alweer trots
Op de KampioenschapsClubMatch hebben ze 
het allemaal erg goed gedaan. Al onze aanwezige 
pups vielen in de prijzen! Cailin en Cuby werden 
zelfs verkozen tot het beste Ienieminienie-teefje 
en –reu. Nee hoor, het is helemaal niet nodig te 
vermelden dat onze pups de enige Ieniemienies 
waren die meededen.   

Onze ervaring als fokker 
Het waren drukke tijden, maar wat hebben 
we genoten van het opgroeien van de pups! 
We hebben grote bewondering voor Oki, zij 
is een natuurtalent. In het voorjaar hopen wij 
een nestje te krijgen van Kara. We hebben veel 
geleerd van deze periode en zullen dat een 
volgende keer zeker in praktijk gaan brengen! 

NIEUWJAARSWANDELING 13 januari 2019
We verzamelen om 11.00 uur bij Pannenkoekenboerderij ‘Langs Berg en Dal’

Langevelderlaan 22, 2204 BD Noordwijk, Tel. 0252-372474.
De wandeling begint om 11.30 uur en zal ongeveer 2 uur duren. 

Voor en na de wandeling is er gelegenheid om iets te gebruiken, bij voorkeur op het terras. 
De honden mogen niet het restaurant in!

Wandel je mee? Leuk!
Meld je aan via evenementen@nizinnyverbond.nl 

of 074-2426540 (Ingrid Buyvoets)

Routebeschrijving: let op !!!!! De Langevelderlaan is in de gemeente Noordwijk, 


