
 
 
LOGBOEK G-nest – 4 april 1998 
 
We begonnen eind maart met temperaturen. Op 2 april begon de temperatuur langzaam te dalen. 
Op 3 april ineens een graad lager. Dat betekende dat er binnen 24 uur een geboorte te verwachten 
as. We hebben Dinie Hammers in Markelo gebeld. Een vriendin die ons, samen met man Jan, de 
liefde voor de newfoundlander heeft bijgebracht. Zij wil ons wel helpen bij ons eerste nestje.... 
 
Voor de zekerheid de nacht van 3 op 4 april opgebleven. Bonny's ademhaling is 
sneller en zwaarder. Ze hijgt uitbundig. Om 2.00 uur 's nachts gaat ze slapen. 
Om 7.00 uur 's morgens begint ze te piepen en te graven in de werpkist. Ook zijn er weeën. Ze 
verliest slijm in de vorm van een 'prop'. Dinie Hammers gebeld, die om half acht bij ons is.  
 
Om 7.36 wordt de eerste geboren. Hij is er al voordat we het goed en wel in de gaten hebben. Hij ziet 
er goed uit en weegt 630 gram. 
 
Bonny krijgt een uur later opnieuw weeën, die niet echt doorzetten. Even later, om 8.45 uur, wordt 
de tweede pup geboren. Ze ademt niet en lijkt nèt dood. Ze ziet er verder normaal uit. Navelstreng is 
normaal van kleur. Dinie probeert haar terug te halen in het 'rijk der levenden'; helaas tevergeefs. Ze 
blijft dood. 't Heeft waarschijnlijk te lang geduurd, voordat ze eruit kwam. Ze woog, net als de eerste 
pup, 630 gram. Onze dochter Jolynn is heel erg teleurgesteld: dit zou onze pup zijn. 
 
Groot is de vreugde, als om 9.06 uur de derde pup, een teefje, wordt geboren. Ze heeft wat 
vruchtwater binnengekregen, maar voor de rest ziet ze er goed uit. Ze weegt 660 gram. Na goed 
masseren begint ze normaal te ademen. Gelukkig, "onze" pup is er. 
 
Bonny graaft nog even in haar werpkist, maar gaat daarna liggen dutten. Er komt af en toe een lichte 
wee, maar er schijnt geen geboorte meer te komen, hoewel we menen dat er nog pups in zitten. We 
leggen de puppies aan en gaan enkele malen achter het huis met haar lopen, in de hoop dat de 
bevalling doorzet. Er gebeurt nagenoeg niets meer. 
Op aanraden van Dinie bellen we om 10.15 uur onze dierenarts, want dit is een uitzichtloze situatie: 
de weeën komen niet door. 
Iets voor elf komt dierenarts Anton Vos. Hij bekijkt de pups en is er goed over te spreken. Hij 
onderzoekt en bevoelt Bonny uitgebreid. Volgens hem zitten er geen pups meer in. Hij geeft om 
11.00 uur penicilline en exotocine: tegen ontsteking en om de baarmoeder te laten 
samentrekken/schoonmaken. Als er dan nog pups in zitten, komen die er uit. 
Hij laat twee spuiten met exoticine achter, die we om 13.00 en om 15.00 uur moeten geven. We 
kunnen bellen als we het niet vertrouwen, maar volgens hem is het werpen gedaan. 
Zijn diagnose over de doodgeboren pup, na deze bekeken te hebben: 't lijkt een normale pup, alleen 
is ze dood. Vermoedelijk is de periode tussen het loslaten van de placenta en het geboren worden te 



lang geweest. Daardoor heeft de pup geen voeding en zuurstof meer gehad. Aangezien de 
navelstreng normaal van kleur was, goed doorbloed, moet dit de oorzaak zijn. De pup ziet er namelijk 
voldragen en gezond uit. Was nu zelfs nog een beetje lauw. Pups die voortijdig zijn overleden, zijn 
dan al in staat van ontbinding: de haren zijn uitgevallen, etc. 
 
Om 12.00 uur de pups gevoed. Bonny drinkt regelmatig water. 
 
Om 14.00 uur de pups opnieuw gevoed. De reu wil niet drinken en voelt slapper aan dan de teef. 
Dinie gebeld. Ze denkt, dat de reu nog een vol gevoel heeft. Adviseert niets verder te ondernemen, 
want de zuigreflex is goed. Hij moet de volgende keer wel goed drinken. Ze wil voor in de avond nog 
even voorbij komen. We moeten voor de volgende voeding de pups even wegen. 
 
Om 16.00 uur drinken beide pups volop. Voor het voeden de beiden gewogen: reu 670 gram, teef 
700 gram. Ze zijn dus 40 gram aangekomen sinds de geboorte. Ze zijn warm genoeg en we besluiten 
om slechts één platte kruik in de mand te leggen, zodat ze, als ze het te warm krijgen, naar een 
minder warme plek kunnen rollen. 
 
En inderdaad vindt je ze, vlak voor je ze wilt gaan voeden, naast de kruik. Ze hebben dus duidelijk na 
de voeding behoefte aan extra warmte, maar hebben daarna genoeg aan elkaar. Ook doordat de 
mand in een soort hutkoffer staat, wordt het al gauw aangenaam warm. 
Om 23.00 uur een bak met brood en karnemelk klaargemaakt voor Bonny. Ze ruikt eraan, maar eet 
er niet van. Het enige dat ze graag eet is Rodi kompleet: dat pikt ze weg tussen brokken of brood. 
 
Om 23.30 uur de pups opnieuw, vlak voor het drinken, gewogen. Reu 690 gram, teef 720 gram. Ze 
drinken naar hartelust, en er is genoeg. We zorgen ervoor, dat afwisselend de linker-rij en dan de 
rechter-rij tepels gebruikt worden, door Bonnie de ene keer op haar linker- en de andere keer op 
haar rechterzij te laten liggen tijdens het zogen. Ze doet het als moeder erg goed: houdt de puppen 
mooi schoon en is rustig tijdens het zogen. 
Het gaat dus goed met 's spul. De navelstrengetjes zijn ingedroogd en keihard. Die zullen binnenkort 
wel afvallen. 
A propos: puppy-poep vindt Bonny maar niks. Maar daarvoor hebben we keukenrol paraat.... 5 april: 
Het loopt allemaal lekker. De puppies drinken goed en hebben tussen de voedingen door de 2 uur 
rust wel nodig. Meestal slapen ze nog half als je ze op wilt nemen om te laten drinken bij Bonny. 
Vanmorgen woog het reutje 710 gram en het teefje 730 gram: een teken, dat de voeding goed is, 
want ze zijn goed aangekomen sinds de geboorte. Dat wegen is een hele toer, want ze zijn erg 
beweeglijk. We wikkelen ze in een stofdoek, zodat ze tenminste 1 seconde rustig liggen; genoeg om 
het gewicht af te lezen. 
De temperatuur van Bonny gaat weer naar de 'normale' kant toe, ten teken dat alles ook met haar 
goed is. 
 
6 april: Te vroeg gejuichd...? Aan het eind van de middag waren de pups onrustig en sabbelden op 
elkaar. De pups gewogen: ze zijn de gehele dag bijna niet aangekomen! Bonny blijkt nagenoeg geen 
melk meer te geven. Wat nu? Om 21.00 uur met 't hele handeltje naar de dierenarts. Deze was goed 
te spreken over de pups. Die konden nu d.m.v. een maagsonde gevoed worden, omdat de komende 
paar dagen geprobeerd zal worden de melkgift van Bonny weer op gang te krijgen met injekties 
exoticine (0,6) ca. 15 tot 30 minuten voor het voeden. Dit drie maal daags proberen. Daarnaast 
antibiotica i.v.m. een dreigende baar-moederontsteking (= oorzaak afname melkgift). Voorstel van 
dr. Vos: de pups 8x per dag 30 cc puppymelk geven via een sonde. 
 
7 april: Voeden met een sonde gaat prima. Erna en tussendoor leggen we de pups aan bij Bonny. De 
melkgift komt niet op gang: een enkel druppeltje is het resultaat. 



Aan het eind van de middag met de dierenarts overlegd: overgaan op flesvoeding. In principe 7x 30 
cc moet voldoende zijn. Als ze niet willen drinken kun je altijd met de sonde bijvoeden. 8 april: 
Aanvankelijk moeten ze erg wennen aan het flessen. Soms lijken ze te moe/verzadigd. We besluiten 
het aantal voedingen te verminderen, want ze komen meer dan voldoende aan. Elke 4 uur 30 cc lijkt 
ons prima. We houden immers de gewichten in de gaten. 
 
9 april: Geen bijzonderheden te melden. O ja, het reutje heeft nu zijn flesje ook leeggedronken! 
Reutje heet vanaf nu "Guido". Het voedingspatroon bevalt ons zo prima en (nog belangrijker) de 
pups gedijen goed. Dit houden we zo. 
 
10 april: De tussenwand uit de mand weggehaald, zodat ze nu genoeg bewegingsruimte hebben. Aan 
weerszijden een warme kruik. We houden de temperatuur in de gaten van de pups. Loopt allemaal 
lekker. Afkloppen.... 
 
12 april: Bonny geeft nog steeds een lichte afscheiding. Jolynn heeft 's nachts mee geholpen de pups 
te voeden. 
 
13 april: Gwendolynn loopt rond te piepen. Harde buik. Buikje gemasseerd. Ze blijven onrustig die 
nacht en sabbelen op elkaar. Is Bonny's melk nu werkelijk op? 
 
14 april: de eerste pasjes gezet. 
 
15 april: eerste wormkuur. Geen wormen gevonden in de ontlasting. 
 
17 april: de oogjes gaan iets open. M.n. bij Gwendolynn. Guido heeft het zo ook goed genoeg... 
 
21 april: voor 't eerst (nutrix)pap geprobeerd. Lekker! En lekker knoeien. 
Moet maar gauw een standaard maken met echte voerbakjes... 
 
22 april: "waar is de pap, ga weg met die fles!" Verder er mee door huis gelopen om ze de grote 
wijde wereld te laten zien... 
 
Vanaf 25 april geen warmtelamp meer aan, maar de kamertemperatuur op zo'n 20° laten staan. 
We mengen de nutrix nu met bambix. Dat geeft niet zo'n geknoei en vult beter. 
 
In de werpkist vanaf 1 mei geen slaapzak/dekbed er meer in. Is niet nodig, want ze lijken het 
daarmee te warm te hebben. 
 
2 mei: voor het eerst naar buiten! Gwendolynn vindt het prachtig en onderzoekt meteen de 
omgeving. Guido zit op z'n gat en denkt zoiets als: wat moet ik hier? Is dit nou leuk? Ik vindt er niets 
aan! 
 
3 mei een ren gebouwd, zodat de pups een eigen stukje hebben èn de groten niet worden lastig 
gevallen door "tepelzoekende achtervolgertjes". Werkt prima. De oude salontafel doet dienst als 
"uitvalsbasis" en biedt de nodige schaduw. Ze krijgen ook een waterbak buiten en maken daar 
dankbaar gebruik van. 
 
De pups zijn graag buiten. Erger nog: naar binnen is een crime. Maar we willen ze 's nachts niet 
buiten hebben, dus verplicht in de werpkist. 
 
Op 4 mei hebben ze heerlijk aan een stukje peer gesabbeld. Voor het eerst wat brokjes geprobeerd: 
fijngemalen en gemengd met pap. Dat smaakt best! 



 
DE LAATSTE MAAND... 
Op 6 mei een klein stukje banaan laten proeven. Dat is lekker, zeg! De pups gaan nu naar 5 
voedingen per dag. Dat gaat goed. Ze eten goed en spelen veel buiten. Nemen ook veel tijd om te 
slapen. 
 
8 mei: wormkuurtje. We vinden wormpjes in de ontlasting van zowel Guido als Gwendolynn. 
 
Vanaf 11 mei naar vier voedingen per dag: 2x brokjes en 2x pap. 
 
13 mei: diner geprobeerd. Smaakt prima. Dat blijkt echter eenmalig, want de diner schijnen ze op de 
een of ander emanier niet echt lekker te vinden. Dan liever brokjes en pap. 
 
16 mei: zes weken oud en naar de dierenarts voor onderzoek en puppy-enting. Dierenarts was heel 
erg tevreden over de pups. Jammer dat Gwendolynn's gebit op dit moment een overbeet van een 
halve centimeter toont. 
 
17 mei: voor 't eerst vlees geprobeerd: elk een schijf (ca. 100 gram) Rodi compleet. Waaauw! Als een 
stofzuiger de bakjes leeggegeten. We besluiten 1x per dag een halve schijf Rodi per pup toe te 
voegen aan diner. Misschien dat ze dan de diner willen eten. 
Vergeet het maar. Dat smaakt nergens naar. Rodi over de brokjes is heerlijk! Evenals karnemelk met 
brokjes. 
 
18 mei: gechipt door de Raad van Beheer. De "chipper" was goed te spreken over de pups en de 
omgeving waarin ze worden grootgebracht. 
 
19 mei: Een spannende dag. Fotograaf Wilco van Dijk kwam namens Bonzo een reportage maken van 
de pups. We zijn "op locatie" gegaan bij de gracht tegenover Gudula en bij de vijver bij het 
hertenkamp. De pups vonden het machtig interessant, want ze kenden eigenlijk nog weinig gras. 
's Middags kwark met vruchtjes geprobeerd. Dat is ook lekker! Met name Guido is verzot op zuivel. 
 
20 mei: We laten de diner voor wat het is en geven als laatste voeding pap, eerste voeding brokjes 
met karnemelk, tweede voeding brokjes met rodi, derde voeding brokjes met karnemelk. 
Als toetje hadden we zelf yoghurt met stukjes perzik erdoor. De pups ook enkele eetlepels laten 
proeven. Dat is lekker. Wat dat betreft zijn ze erg makkelijk met eten: ze willen alles proberen. 
 
DE LAATSTE WEEK 
De pups gedijen goed. Nu ze goed geënt zijn, gaan ze overal mee naar toe: het verkennen van de 
wereld is nu ècht begonnen. 
We hebben het geluk, dat er een grote kermis is. Daar kunnen ze alle indrukken van licht en geluid 
opdoen. Ook gaan ze mee naar het bos, op visite bij vrienden, zodat ze lekker in de tuin kunnen 
ronddollen. Ook wennen ze aan het riempje. 
 
Op 31 mei gaat Guido weg, een nieuw leven tegemoet. 
 



 

GEWICHTEN VAN DE PUPS (de eerste maand): 

 reu  teef 

4/4 07.36 uur 630   

09.06 uur   660 

16.00 uur 670  700 

23.30 uur 690  720 

5/4 09.00 uur 710  730 

6/4 07.30 uur 800  840 

20.00 uur 810  870 

7/4 07.00 uur 860  850 

18.00 uur 960  980 

8/4 21.00 uur 1.090  1.080 

9/4 20.30 uur 1.140  1.210 

10/4 20.30 u 1.290  1.340 

11/4 20.30 u 1.380  1.420 

12/4 20.30 u 1.550  1.560 

13/4 20.30 u 1.740  1.720 

14/4 20.30 u 1.920  1.920 

15/4 20.30 u 2.000  2.060 

16/4 20.00 u 2.1  2.3 

17/4 20.30 u 2.300  2.350 

18/4 21.00 u 2.420  2.420 

19/4 21.30 uur 2.500  2.540 

20/4 21.30 uur 2.620  2.660 

 

Vanaf nu gewichten in kilo’s 

21/4 21.30 uur 2.7  2.7 

22/4 21.30 uur 3.0  2.8 

23/4 21.30 uur 3.0  3.3 

24/4 21.30 uur 3.4  3.4 

25/4 21.30 uur 3.4  3.6 

26/4 21.30 uur 3.6  4.0 

27/4 niet gewogen 

28/4 niet gewogen 

29/4 21.30 uur 4.0  4.0 

30/4 niet gewogen 

 

1/5 niet gewogen 

2/5 21.30 uur 4.5  4.5 

3/5 niet gewogen 

4/5 19.00 uur 4.6  4.6 


