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Duuk (Misty Orange Rose van Meinweg)  
 

18 augustus 2019 

 
Ik denk niet dat je nog steeds 14 kilo weegt - gezien de toegenomen 

moeite die het kost om je auto in te tillen - maar dat je naar de 17 kilo 
gaat. 

Ook verder gaat je ontwikkeling maar door. Je bent nog steeds geneigd 
om je omgeving te observeren als je iets nieuws of spannends ziet maar 

je weet ook steeds vaker hoe je je wilt gedragen: honden en 
voorbijgangers blijven zeer geliefde objecten die zo enthousiast 

mogelijk begroet moeten worden. Of die objecten dat nu wel of niet 
willen, daar gaat het nog even niet om! 

 

 
 

Op de jachttraining zien we je jachtinstinct en vooral de sterke drang tot 
apporteren. 

Je rent je rot naar het apport en je zoekgedrag wordt steeds 

systematischer. Alleen het terugbrengen van het apport is je nog een brug 
te ver. Liever dan het apport terugbrengen, wat immers ook betekent dat 

je het kwijt bent aan de baas, ga je er mee in de rondte rennen om het 
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te showen aan de andere pups. Als je aan de beurt bent geweest om te 
apporteren blijf je gretig aan de lijn springen als een andere pup aan de 

beurt is. Vooral als die niet zo snel op een commando reageert hoor ik je 

bijna roepen: “ikke, ikke!” 
 

Je bent heel nieuwsgierig naar allerlei vee dat je tijdens de training 
tegenkomt. Ook vertrek je geen spier als het schot wordt afgeschoten (om 

de cursisten te laten wennen aan dit geluid). 
 

 
 

 
Ook je interactie met Zeno is aan het veranderen. Kon je hem eerst 

eigenlijk alleen maar bespringen in je enthousiasme, nu ben je in staat om 
naar hem te kijken en hem te gebruiken als gedragsmodel. Net als Zeno 

eet je nu gras, doe je net als hem het na-het-eten rituele “tikkertje”, en 
schuur je nu je natte hondenrug langs de witte muren in de gang als je 

thuiskomt. 
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Verder kies je zelf je speelgoed uit. We zetten de doos op de grond en je 

plukt er zelf zorgvuldig uit wat je wilt. Fijn hoor want het is voor ons toch 
vaak een gok te denken waar je zin in hebt. 
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Op dit moment lig je weer lekker luid te snurken. Dat is zo’n heerlijk 

geluid. Wat houden we toch veel van je!   
 

 

 



5 Mieke Hassing & Astrid Kerkhoven 

 

9 augustus 2019 
 

Vorige week was je nog 14 kilo, nu gokken we op 15. We geven je een 

beetje meer eten want je mag wel ietsje molliger worden.  
 

Sinds een paar dagen gaan we met je naar natuurgebied het Twiske.                           
Je begint een beetje uit de omgeving rondom het huis te groeien. Die is je 

zo langzaamaan bekend. We kunnen nog wel steeds een stukje verder 
lopen. Maar in het Twiske kun je lekker los, ravotten, door het zand rollen 

én in het water dabberen! Je vindt het spannend en uitdagend. Je bent 
behoedzaam bij nieuwe dingen maar niet bang. Je vindt het water leuk 

maar ook nog spannend. Allemaal nieuwe geuren en dingen weer. Je hebt 
een paar keer een paar slagen gezwommen! Daar schrik je dan zelf van 

en holt dan gauw het water uit, rent een paar rondjes en gaat er weer in. 
Maar je wil toch graag grond onder je poten voelen. Je kunt natuurlijk 

zwemmen maar je hebt wat meer tijd (en spierkracht?) nodig om het 
steeds beter te leren. Wij genieten er heel erg van om je lekker in de vrije 

natuur te zien! 

 

 
 
Je loopt veel los, ook in de buurt. Op zich gaat dat goed. Je loopt beter 

mee dan aan de lijn. Dan heb je de neiging om regelmatig te gaan zitten 
en in de rondte kijken. We begrepen dat je moeder dat ook doet! Als je 

losloopt loop je over het algemeen mee.  
Soms verstoppen we ons of lopen vast door als jij nog druk aan het 

snuffelen bent. Na een tijdje kijk je dan op, ben je ons opeens kwijt maar 
dan ga je flink zoeken en vind je ons weer. Grote beloning natuurlijk! 
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Je groeit zo hard, je poten zijn behalve groot ook een stuk langer 

geworden. Zodat je op de bank kunt kijken en springen (alleen met je 

voorpoten). Dus leggen wij belangrijke spulletjes weer een trapje hoger. 
 

Zo heerlijk om te zien hoe goed het met je gaat. Je bent een blije, 
aardige, sociale, intelligente hond. Dol op nieuwe ervaringen, en bereid je 

angsten behoedzaam te overwinnen. Je bent relaxt, kunt je als je moe 
bent direct overgeven aan de veilige bench en bom in slaap vallen. Je hebt 

zelfvertrouwen en wil graag leren (uiteraard met beloningen). En je ziet er 
prachtig uit! 

 

 
 
2 augustus 2019 

 
Je bent nu 15 weken oud en weegt 14 kilo. Je groeit prachtig en bent 

gezond. Vorige week kreeg je je derde vaccinatie. De eerste weken kon je 
nog plat op je buik onder de bank schuiven en schuilen. Inmiddels spring 

je er boven op en moeten wij steeds NEE!! roepen.  
 

Je hebt veel cadeautjes gekregen van alle kraamvisite. Zo lief hoe 
iedereen zijn best doet om iets leuks te verzinnen. Je bent dol op het 

knorrende rode varkentje. Ook de fleece-trek-slang en de leren eend doen 
het goed.  

 
De “benchtraining” is voorspoedig en snel verlopen. Je vond het al snel 

fijn in de bench en komt er snel tot rust. In het begin piepte je wel even 

en moesten wij – aangemoedigd door de collega’s van de Van Meinweg 
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app – een paar keer akelig hard NEE!! roepen tegen je schattige snoetje. 
Je moest immers leren om echt te gaan slapen. Gelukkig begreep je het 

vrij snel en sindsdien blijf je zonder morren ’s morgens en ’s middags 

lekker een paar uur in de bench. Daar zijn we echt blij mee want zo 
kunnen wij ook even andere dingen gaan doen en even uitrusten.  

  
We hebben de halve puppyjachttraining met je gedaan en dat was 

hartstikke leuk. Je vindt het erg spannend, geniet van de opdrachten die 
je krijgt (en natuurlijk de lekkere beloningen) en maakt onstuimig contact 

met de andere deelnemers. Binnenkort begint de puppyjachttraining 
opnieuw en dan gaan we hem helemaal doen met je. En half september 

begint de basistraining bij de hondenschool. 
 

 
8 juni 2019 

Op zaterdag 8 juni haalden we je op. Carine gaf ons een mooie map met 
alle informatie, en we namen ook nog een paar zakken verantwoorde 

snacks mee. In de auto was je rustig en viel je na een tijdje in slaap. 

Eenmaal thuis ben je eigenlijk snel gewend, was je nieuwsgierig en 
ontdekte je vrolijk en rustig je nieuwe plek en vrouwtjes. Langzaamaan 

begonnen we elkaar te leren kennen en aan ons leven met ons drieën te 
wennen. Ik weet nog dat ik de eerste weken elke ochtend bij het wakker 

worden zo blij was dat je er nog was.  
 

 
 
 

Alleen het eten was even nieuw. Je liep langs je brokjes, proefde wat, trok 
je neus op, en ging zitten wachten. Wij denken dat je dacht dat je wachtte 

op de komst van je moeder/melkfabriek want daar had je meer trek in. 
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Lekker lurken aan een warme moedertepel met warme melk was kennelijk 
aantrekkelijker dan in je eentje een bakje met harde brokken wegwerken. 

Maar na een paar keer bleek dat er geen moeder met melk meer kwam en 

kreeg je steeds meer honger. Toen ben je aan de brokken en ’s avonds 
vlees begonnen en inmiddels eet je zoals dat een labrador betaamt.  

 
We zagen uit naar de kennismaking met onze logeerhond Zeno. Hij is een 

lieve zwarte intacte lab van 6 jaar en hij logeert elke week twee dagen bij 
ons. Maandag maakte jullie kennis. Jij was onstuimig, besprong Zeno 

voortdurend, wilde aan hem snuffelen en met hem spelen. Zeno liet het 
meeste toe maar gaf ook aan daar wat hem betreft geen behoefte aan te 

hebben. En dat is eigenlijk nog steeds zo. We hadden gehoopt dat jullie 
van elkaars gezelschap zouden genieten, en dat Zeno jou van alles zou 

kunnen leren. Maar jammer genoeg loopt dat tot nu toe wat minder 
gesmeerd. Na een paar hectische logeerpartijen met Zeno hebben we nu 

een goede modus gevonden. We hebben een mooi hekje aangeschaft, en 
het werkt het beste als we jullie zoveel mogelijk scheiden, zeker als er 

gerust moet worden. Jullie zijn zo braaf om dat te accepteren. Als wij 

duidelijkheid bieden dan gaan jullie daarin mee en laten jullie elkaar 
gewoon met rust (met het hekje ertussen dan). En zo beschermen we 

jullie allebei: Zeno heeft recht op zijn rust en aandacht, en jou moeten we 
helpen om je zelf te beheersen zodat je niet steeds van alles moet als 

Zeno er is.  
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18 april 2019  
 

Lieve Duuk 

 
Op 18 april 2019 werd je geboren, samen met vijf broertjes en zusjes. Je 

moeder Penny was gek op jullie en heeft jullie met grote zorg (op)gevoed 
tot en met de dag dat jullie uitvlogen. Fokker Carine heeft zich, samen 

met Alexander, geen enkele moeite getroost om jullie de best mogelijke 
start te geven. 

 
De laatste maand mochten we elk weekend bij jullie komen kijken, jou 

alvast een beetje leren kennen en met jullie meegroeien. Ondertussen 
bereidden we thuis een zo goed en liefdevol nestje voor je klaar: een 

bench waar Snuggle op je wacht, een klein etensbakje, een touw, 
fleeceslang, plastic kauwbot, een kong, 2 zakken puppybrokken en 6 kilo 

vers vlees.  
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