Op 29 augustus en 30 augustus 2019 is Llanstinan Demelza (Bowstones
Good Day Sunshine x Llanstinan Double Jeopardy) -Polly- gedekt door
Precious Home Sweet Home van Meinweg (Precious Penny Lane van
Meinweg x Creekwater Vertigo)- Hugo.

Twee jonge labradors geboren in 2017. Een dekking die voor ons erg
spannend was omdat we EN voor de eerste keer een eigen gefokte reu
wilde gebruiken EN het voor zowel de reu als de teef een eerste
dekervaring was en we ervoor wilden zorgen dat het voor beide honden
een plezierige ervaring zou worden. Tot nu toe hebben we onze teefjes
altijd laten dekken door reuen die al eerder gedekt hadden en dus was de
vraag hoe dat nu zou uitpakken.
Veel informatie vooraf ingewonnen bij ervaren reu-eigenaren maar ja
theorie en praktijk liggen toch ver uiteen. De eerste keer was het
progesteron van Polly nog redelijk laag (de eisprong was net geweest)
maar we dachten laat ze maar eens kennismaken met elkaar dus met
Polly naar de reu.
Het advies om de reu niet meteen bij de teef te laten maar beide op een
afstand te houden zodat de reu wat rustiger in zijn kop werd, was een
goed advies en toen hebben we beide honden in een afgesloten ren gezet
en daar begon het spel.
Er werd druk geoefend en we probeerden Hugo nog te helpen maar daar
was meneer niet van gediend en hij stopte meteen met zijn bezigheden zo
van …. ja hoor eens, dat kan ik zelf wel. De eerste kennismaking verliep
dus prima al kwam het niet tot een dekking.
De tweede dag wat meer relaxed opgesteld en met een glas wijn, boek en
een tuinstoel in de ren het tweetal maar hun gang laten gaan. Polly stond
voortdurend zeer uitnodigend met haar staart volledig in een prachtige
boog opzij en Hugo oefende alsof zijn leven ervan afhing en werd steeds

fanatieker en ja hoor na ongeveer 1,5 uur lukte het hem ZELF zonder
hulp van ons en zaten ze meteen aan elkaar vast.

Polly schrok wat en probeerde los te komen maar ik had het advies van
een Golden Retriever fokker ter harte genomen en haar een halsband
omgedaan en kon haar goed tegenhouden waarna ze allebei rustig bleven
staan. De koppeling duurde ongeveer een kwartier. Het tweetal nog 1,5
uur met elkaar laten spelen en toen Hugo zijn verdiende rust gegeven.
De dag erna was Hugo heel wat sneller en na een kwartier lukte het al en
stonden ze gekoppeld. De koppeling duurde vrij lang en omdat Hugo
toch redelijk zwaar tegen Polly stond hield ik Polly wat omhoog met mijn
knie. Na ongeveer een kwartier ging Polly langzaam naar beneden en
nam Hugo mee in de ligstand en zo bleven ze nog een tijd liggen. Een
mooi gezicht. We hadden gezien de hoogte van het progesteron wellicht
de dag erna nog een keer kunnen gaan voor een dekking maar we vonden
het welletjes geweest en de tijd zal uitwijzen of dit samenzijn is gelukt.

Het is in ieder geval een prachtig koppel: Polly is een hele liefdevolle teef
met heel veel kracht die ze gelukkig niet echt gebruikt. Af en toe wel wat
lomp zodat we haar soms Pollyfant noemen. Onvoorstelbaar liefdevol en
voorzichtig met de pups van Saar en Penny. Een genot om te zien.

Hugo is een zeer enthousiaste en onstuimige jonge reu die niets liever wil
dan bij zijn baasjes zijn. Een prachtige combinatie van Penny en Vertigo.
Het onstuimige heeft hij van zijn vader, het rustige deel van zijn moeder
en zijn hoofd vinden wij een mooie combinatie van vader Vertigo maar
vooral de prachtige hoofden van zijn moeder en grootmoeder Rose zijn
erin terug te zien.
Gezondheidsuitslagen Polly: https://www.vanmeinweg.nl/onzehonden/llanstinan-demelza/
Gezondheidsuitslagen Hugo:
HD-A, ED-Vrij, ECVO-normaal 2018, PRA-prcd N/N, EIC N/N, HNPK
N/N, Retinal Dysplasia (OSD) N/N,

