
1 2

Of Sweet Kestra Magazine

Inhoudsopgave

• Januari pag.  5
• Februari pag. 6
• Maart pag. 7 
• April pag. 8
• Mei page. 9
• Juni pag. 10
• Juli pag. 11
• Augustus pag. 12
• September pag. 13
• Oktober pag. 14
• November pag. 15, 16, 17
• December pag. 18, 19, 20
• Januari pag. 21
• Let’s go to the movies pag. 22

1 uitgave 2021    
Het jaar 2020 in foto’s

www.ofsweetkestra.nl

nest@ofsweetkestra.nl

http://www.ofsweetkestra.nl
mailto:nest%40ofsweetkestra?subject=


3 4 River, Kestra & Aygo

Iedereen zal wel denken, daar komt 
ze weer met een nieuwsbrief hihi, 
dit is echter een manier voor mij om 
te verwerken wat er dit afgelopen 
jaar is gebeurt. 

Het jaar begon voor ons fantastisch. 
Aygo werd uitgenodigd om deel 
te nemen aan de hond van het jaar 
show in de Flint in Amserfoort. 

Onze Aygo was toen loops, maar om-
dat wij graag mee wilde doen aan 
dit voor ons ‘’once in a lifetime’’ eve-
nement hadden wij besloten om deze 
loopsheid nog niet te gaan fokken met 
haar. Ze was in juni net 2 geworden
dus totoaal geen haast. De plannen 
konden wachten tot haar volgende
loopsheid. 

Er waren natuurlijk toen de geruchten 
over een griep uit China, maar goed
dat was toch de ver van onze bedshow. 
Helaas bleek dit toch niet zo ver 
weg te zijn alsdat er werd gedacht. 
Sinds maart werkt Jan thuis en hebben 
wij net als vele andere mensen 
ons leven aan moeten passen aan alle 
maatregelen. Omdat er toch ook 
veel leuke momenten zijn geweest in 
2020 voor ons, wil ik dat op deze
manier met jullie delen. Het is een 
soort foto reis door 2020. Waarvan 
natuurlijk het hoogtepunt voor ons wel 
het nest van Smoke en Kestra was.
Na de teleurstelling van de mislukte 
dekking van Floyd en Aygo hebben wij 
totaal onverwachts ervoor gekozen om 
met Kestra een nest te fokken. 
Gezien haar leeftijd was het nu of 
nooit. 



Wat een mega mooie pups hebben zij samen 
gegeven. Ondertussen zijn ze al weer een aantal 
weken bij hun nieuwe eigenaren. 

Gelukkig houden zij ons op de hoogte van alle
ontwikkelingen via de whatsApp, 
voor ons echt heel fijn, omdat wij uit deze combi 
geen pup hebben aangehouden.

  ‘‘Of Sweet Kestra 2020 wat een jaar!!!‘‘Of Sweet Kestra 2020 wat een jaar!!!’’’’

  ......
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  ‘‘Samen met Aygo op de hond vh jaar show!!’’‘‘Samen met Aygo op de hond vh jaar show!!’’

Januari 2020 Februari 2020
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In maart was er niet veel 
gaande op hondengebied. 
Geen shows. De trainin-
gen gingen nog wel door. 
Jan moest thuis werken 
en dit zou in 1ste instantie 
voor een  paar weken zijn. 
Als ik dit tik is het al weer 
10 maanden. Echt bizar. 
Gelukkig konden wij al die 
tijd wel met onze meiden 
naar buiten. 

Het werd op een gege-
ven moment wel heel 
lastig omdat ze alle 
parkeerplaatsen
hadden afgesloten bij 
de stranden van de 
Maasvlakte, Aan Zee en 
Rockanje. 
Dit betekende voor ons 
erg veel planning omdat 
je met 3 honden aan 
de lijn niet over al even 
makkelijk kan        

wandelen. Het 
was hier overal 
heel druk en dat 
is niet prettig. 
Ook prive trai-
nen werd on-
mogelijk omdat 
er geen rustig 
plekje was om 
dit te doen.
Foto’s maken 
werd dus meer 
en meer een 
uitlaatklep voor 
mij. 
Dit soms tot gro-
te frustratie van 
de dames, iedere 
keer dat poseren.

Wat vaak weer leuke foto’s opleverd omdat ze dan 
gekke bekken trekken of
betekend dat de foto’s helemaal niet lukken omdat 
ze de grond waarop ze liggen tot op de milimeter 
inspecteren en als er een gras sprietje uitsteekt deze 
heerlijk oppeuzelen. Daar lig je dan met je camera en 
al je goede manieren en intenties om
een mooie foto te maken gekke geluiden te maken 
om de aandacht van de dames 
te trekken. 

Je ziet River denken, pfff ga toch weg met dat ding, 
ik ben aan het zonnen. Haha
Op 21 april 2020 vierde wij ons 25 jarig huwelijk, 
omdat wij dit niet konden vieren
met familie en vrienden zijn wij er met de honden er 
opuit getrokken om mooie foto’s
te maken bij de bollenvelden. Het was zoals ieder 
jaar een genot. 
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6 juli werd Aygo loops, en werd er hard gewerkt aan alle voorbereidingen voor haar dekking. 3 keer in de 
week heen en weer naar Utrecht voor progestoron prikken om op het juiste moment naar DL te 
kunnen vertrekken. Ik had mij al 2 jaar verheugd op deze combi. 
Helaas verliep de dekking niet soepel en wij gingen na een KI weer naar huis om vier weken in spanning
af te wachten tot de echo. Aygo vertoonde alle tekenen van een zwangerschap maar bij de echo op 17
augustus bleek echter dat zij niet zwanger was. Wat een mega teleurstelling.

De keuze voor pappa Smoke was heel makkelijk. Aygo is familie van hem. En ik vind de lijnen geweldig. 
Kestra werd net als Aygo veel eerder loops dan verwacht. 
Dus alles ging in een sneltreinvaart vanaf 26 augustus werd het weer heen en weer rijden voor de 
progestoron bepaling. 

Juli 2020 Augustus 2020

Doordat onze lieve Aygo geen 
pups kreeg, kwam er ruimte om 
een nest met Kestra te fokken. 
Tot dit jaar was er altijd iets 
waardoor het niet uitkwam. 
Nu stond er niets meer in de 
weg om een nest te fokken met 
Kestra. 
Dus nu was het een kwestie 
van een reu uit kiezen en het 
fokplan indienen bij de FRC en 
wachten op de loopsheid.
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Op 9 en 10 september op en neer naar Drenthe voor
de dekking.
Daarna weer 4 weken in spanning. Op 8 oktober kregen wij super 

nieuws. Ons meisje was zwan-
ger. Wat een feest. Op de echo 
werden 5 pups gezien. 

September 2020 Oktober 2020

              Aygo                                                        River                                            Aygo

            Kestra op 27 oktober 2020 
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Een paar dagen voor de bevalling 
hebben wij nog een controle foto laten 
maken en werden er weer 5 gezien. 
Nu werd het echt spannend. Vanaf 
donderdag nam ik meerder keren per 
dag haar temperatuur om in de
de temperatuurdaling te zien en de op-
volgende temperatuur stijging. Hierna 
vind de bevalling meestal binnen 24 tot 
48 uur plaats.

November 2020 November 2020

Op 7 november was het zover. Er werden een aantal pups geboren. Op 8 november nog 1. Daarna stopte 
de weeën. De laatste pup werd levend en wel geboren via een keizersnede. 

Wat waren wij gelukkig met ons 5tal. Twee dagen na de keizersnede begonnen de problemen. De wond 
van Kestra ging ontsteken. Helaas een AB-kuur met alle ellende die erop volgde. Maar goed wij hadden 
geenkeuze. 

Toen ze weer op krabbelde kregen wij weer een klap te verduren. Wij moesten ons lieve meisje
paars in laten slapen op 12 november 2020. Omdat ze geen eigenaar heeft gekend hebben wij haar 
Sterre genoemd. Alle stamboom namen beginnen daarom met Star...

07-11-2020 tot 12-11-2020
In mijn handen geboren en in mijn handen gestorven,
mijn hart zul je nooit verlaten.
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November 2020 December 2020

Bovenste foto’s zijn van de Canon 
camera en lopen op datum de 
foto’s hierna zijn van mijn mobiele 
telefoon en lopen ook op datum. 
Alle foto’s zijn van november 2020
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December 2020 December 2020
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Januari 2021

The End

‘‘Let’s go to the movies’’
  ......

Net geboren
7 NOVEMBER 2020

Voor het eerst echt spelen met een bal
COOPER 29 November 2020

Sweetties
COOPER 29 November 2020

Lekker!!!!
03DECEMBER 2020

Gewoon lief zijn
13 DECEMBER 2020

Buiten spelen
25 DECEMBER 2020

Tunnelvisie
27 DECEMBER 2020

Etenstijd

Spelen met mama Javi en Kestra NOG EVEN SPELEN MET MAMMA ALLEEN 
VOORDAT IK NAAR MIJ NIEUWE BAASJES GA. 02-01-2021

Op 1 en 2 januari vlogen ze uit.
De foto’s hieronder zijn bij de
 baasjes thuis. 

https://www.youtube.com/watch?v=a8qdgLMIvEo
https://www.youtube.com/watch?v=c_dtHUU6MCc
https://www.youtube.com/watch?v=FQHasYVSJuU
https://www.youtube.com/watch?v=oiX3LfYD1rc
https://youtu.be/q-S1_wvImNM
https://www.youtube.com/watch?v=Wu6hFB47vT8
https://www.youtube.com/watch?v=6kyE6yexK34
https://youtu.be/8trPReBQzK4
https://www.youtube.com/watch?v=5wvwPOG9AwY

