
Onze eerste PON die bij ons kwam wonen in 2002, was 
Radka (kennel Bratsiostra), een zwartharige Nizinny 
met wat witte accenten.  Wij hadden ons eigenlijk niet 
eens goed verdiept in het ras en gingen destijds af 
op het uiterlijk en het hoge knuffelgehalte… niet echt 
doordacht dus.

Radka was een pittige, eigenzinnige, leergierige tante 
die altijd erg aanwezig was. Ze was voor niets bang, 
maar erg vriendelijk voor mens en dier. Ze werkte erg 
graag. Vergezelde ons op skivakantie en op de boot.
Toen wij in 2007 verhuisden naar de Veluwe, naar een 
huis met een grote omheinde tuin, begon het al gauw 
te kriebelen. Nemen we er een PON bij? En ja, in 2008 
kwam Jezney (kennel Bratsiostra), onze “Witte” bij ons 
wonen. 

In tegenstelling tot Radka, was Jezney een echte 
knuffelbeer, heel zachtaardig, kon uren op schoot 
liggen en was veel terughoudender naar andere 
mensen. Ze konden het heel goed samen vinden en 
waren onafscheidelijk. Jez werd eigenlijk opgevoed 
door Radka, zeggen wij nog steeds. 

Toen wij in 2015 Radka op 13 jarige leeftijd moesten 
laten gaan, zijn we altijd bang geweest dat Jez daar 
heel veel last van zou krijgen, maar daar hebben we 
niets van gemerkt. Misschien denken wij als mens zo? 
We hebben nog drie heerlijke jaren met Jez gehad 
totdat ze tijdens onze gezamenlijke vakantie heel erg 
ziek werd en we binnen een week opeens afscheid 
moesten nemen van onze allerliefste “Witte”. Wat een 
verdriet en wat een leegte, onbeschrijfelijk…

In een opwelling stuurden we na twee weken een 
bericht naar het Nizinnyverbond (Mirjam) of er pups 
beschikbaar waren. We kregen direct een reactie 
met contactgegevens van fokkers, die we meteen 
aanschreven. Zo kwamen we terecht bij Arnold en 

Klaas (Polski Zabawka Pluszowa).  Het klikte en ja, wij 
kwamen in aanmerking voor een pup. 

Op 30 juni 2018 werd ze geboren, onze lieve Chika, 
samen met nog twee zusjes en een broertje, waar we 
nog steeds een goed contact mee hebben.
Toegegeven: het was even wennen om een pup in huis 
te hebben. Chika heeft alles in zich van onze vorige 
twee nizinny’s samen! Zij is vrolijk, aanhankelijk, 
ondeugend, stapelgek op andere honden, actief, 
balverslaafd, zwemmer en werkt erg graag. Vreemde 
mensen vindt ze iets minder, tenzij die een hond bij 
zich hebben. 

Met Chika hebben we na de puppycursus ook 
Gehoorzaamheid 1 en 2 volbracht. Ze vond het een 
feest, gilde al als we het trainingscomplex opreden. 
Ondanks de trainingen blijft ze gelukkig ook heel erg 
ondeugend, probeert van alles te stelen (golfclubs, 
ontstoppers) klimt op de tafel en kruipt door het 
raam… 

Inmiddels is onze lieve meid twee jaar en we 
vragen ons af of ze alleen moet blijven of dat er 
een speelkameraadje bij moet komen. WIE WEET...  
Inmiddels weten we heel goed van welk ras het nieuwe 
vriendje moet zijn:  nizinny,  een geweldig ras!

We houden jullie op de hoogte.
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Net voor de coronacrisis 
zijn we gestart met Hoopers. 
Helaas is dat tijdelijk gestopt 
maar het goede nieuws is 
dat we op 5 september 
weer starten. We verheugen 
ons er op!
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