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Nadat een eerdere dekking zonder resultaat bleef, 
werd Platyna van de Hoge Rielen (Kara) in augustus 
2021 opnieuw loops. We besloten haar in Duitsland 
te laten dekken door Butch vom Sparkles Garden, 
een ontzettend lieve en mooie reu. Een week later 
hadden we vakantie en het was duidelijk dat er wat 
gaande was want Kara heeft bijna de hele week 
geslapen.

Na vier weken lieten we een echo maken. Daaruit 
bleek tot onze grote vreugde dat Kara drachtig was! 
Dan begint het wachten … wat kunnen 5 weken 
dan lang duren! Het was het wachten echter meer 
dan waard.

Op 13 Oktober 2021, vroeg in de morgen, diende 
de eerste pup zich aan: een teefje en in blakende 
gezondheid. Zo mooi, klein, lief en teer. Nummer 
2 kwam er snel achteraan: ook een teefje. Daarna 
volgden 2 reutjes en als laatste weer een teefje. 
Wat was mama gelukkig met haar kroost! De 
puppen waren goed qua gewicht en gezondheid, 
ze wogen tussen de 305 en 395 gram. Leuke 
bijkomstigheid was dat Kara per dag een half uur 
aandacht gaf aan haar geliefde dochter Micha uit 
een eerder nest.
Als bazen van Kara waren en zijn wij enorm trots 
op haar.

De puppen groeiden goed en kwamen per dag 
voldoende aan. De eerste week sliepen en aten 
ze alleen maar en hield mama ze schoon. Na 
een week begonnen de puppen te kruipen en 
probeerden ze zelfs al overeind te komen, wat 
soms een beetje lukte. Na ongeveer 10 dagen 
gingen de oogjes open en gingen ze ook horen. 
Ik vraag me af of ze dan al echt iets kunnen zien. 
Daarna volgde het lopen ook al snel. De puppen 
gingen op verkenning uit, vooral naar elkaar. Dat 
was mooi om te zien. 

We hadden dagelijks contact met de toekomstige 
pupeigenaren in een groepsapp. Hierin werd het 
wel en wee voorzien van foto’s geplaatst. Voor 
Micha, die soms over de rand van de werpkist 
mocht kijken, brak een leuke tijd aan: ze mocht de 
werpkist in en mama vond veel goed. Behalve bij 
het zogen van de puppen, dan moest Micha uit de 
buurt blijven. Dat was te privé, vermoed ik. 

Toen de puppen 3 weken oud waren, mochten de 
toekomstige pupeigenaren komen kijken bij de 
pupjes. Dat was een leuke, maar ook drukke tijd. 
Wij planden dat zoveel mogelijk in de weekenden. 
Het was mooi om te zien hoe een ieder op zijn 
eigen manier genoot van de puppen. Ook mocht er 
een voorkeur voor een pup uitgesproken worden. 

Kara & Co
Tekst en foto’s: Klaas Dijkslag & Arnold van Dijken (Kennel Polski Zabawka Pluszowa)
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Na een week of 5 komen de karakters van de 
puppen naar voren en ga je verschillen zien. Ze zijn 
dan al behoorlijk slim en leergierig. De weken 6, 7 
en 8 zijn hele drukke weken met poep opruimen 
en de werpkist en de uitloop schoon houden. Alles 
wat de puppen voor die tijd niet deden, doen ze 
nu wel: onderleggers kapot bijten, trekspelletjes, 
ruziemaken (niet veel gelukkig) enz. enz.

De tijd om uit te vliegen breekt aan wat na een 
paar drukke weken toch best wel een verlichting 
was! De eerste die het huis verliet was reu 
Fernando; 2 dagen later ging reu Finn en weer 

2 dagen later volgde Fay. De volgende 2 dagen 
vertrokken Fajka en Fien. 
Waar we eerst wel blij waren dat ze uitgevlogen 
waren, is het nu toch wel stil in huis. Natuurlijk 
zijn Kara en Micha er en we hebben we weer veel 
ruimte in huis, maar toch… het gemis is er.

Wij zijn enorm blij met de eigenaren die een pup 
van ons kregen. Ze hebben stuk voor stuk gezorgd 
voor een gouden mandje, dat is voor ons het 
belangrijkst! We wensen hen heel veel geluk en 
plezier met hun kanjers!

Zoals het er nu naar uitziet, mogen we weer een familiedag organiseren! Een dag om elkaar in ongedwongen 
sfeer te ontmoeten, elkaars nizinny’s te bewonderen en om fokkers en broertjes en zusjes weer eens te zien. 
Wij kijken er naar uit!

Vanaf 10.30 uur verwelkomen we je met koffie en wat lekkers. Voor wie wil starten we om 11.00 uur met een 
ochtendwandeling om de spieren vast wat los te maken. Na de wandeling gaan we eerst lunchen (tegen beta-
ling of zelf mee te nemen), alvorens te beginnen met het middag programma. 
Het middagprogramma bestaat o.a. uit, een demonstratie speuren en een kleine workshop speuren (neem 
hiervoor een microvezeldoekje mee), het zelf maken van een hondensnuffelboekje en een workshop hersen-
werk voor de hond. Ook is er een nizinnytrimster aanwezig die al u vragen omtrent vachtverzorging zal beant-
woorden, neem dus uw kammen en borstels mee. De waterblazer kom ook aan bod.
Als het kan, sluiten we de dag af met een echte hondenrace. 

Locatie: Renbaan de Koerbelt, Arend baanstraat 105, 7461 DT Rijssen. 
Voor overige informatie en inschrijven: zie de website bij evenementen.

Familiedag Rijssen, 19 juni 2022


