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Sweet as candy
Nog maar anderhalve week geleden werden ze geboren, elf
kleine bruine balletjes. Behoorlijk aan de maat allemaal, de
lichtste 370 gram, de zwaarste bijna een pond. De schrik zat
er even goed in, toen het er op leek, dat mams weinig
voelde voor moederlijke taken. Gelukkig bleek het meer
onvermogen dan onwil, en toen ze eenmaal even doorhad
dat die werpkist vol gefriemel toch echt van haar was,
kwamen de moederlijke gevoelens als vanzelf.
Het is een goed moedertje. Laat zich de kaas niet van het brood eten, en is graag bereid om een al te
opdringerige pup doortastend (maar met liefde) terecht te wijzen. Het overkwam reutje blauw, toen
deze als een Duitse herder zijn alleenrecht claimde op de achterste (dikste) tepel, en het overkwam
teefje Rood, die meende met aanhoudend gekrijs een voorkeursbehandeling te kunnen afdwingen.
Zo doen we dat hier niet in het C-nest!
Ja, het C-nest. Dat betekent traditiegetrouw stamboomnamen met een C. Voor de aanstaande
baasjes die nu plots hun droomnaam als Kevin, Ricardo, Sjofanna of Kelly in rook zien opgaan: geen
paniek: het gaat hier om de stamboomnamen, die de Raad van Beheer conform voorschrift (wat zou
het anders een zootje worden) binnen tien dagen, tegen betaling van de daarvoor bepaalde
registratiekosten, mits voldaan aan de daarvoor opgestelde specificaties, dus niet langer dan 30
karakters, inclusief spaties en leestekens, digitaal van de fokker wil ontvangen.

Hans houdt van koken, Susan van lekker eten. Een mooi huwelijk dus, alle dagen op een roze wolk,
nooit eens een keer een verschil van mening, laat staan dat er hier weleens met een deur geslagen
wordt. Over de namen raakten we het dus snel eens, de C van culinair en sweet-as-candy.
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Voor de jongetjes……… Chocolate Chip, Caramel Fudge, Cinnamom Treat, , Coconut Dream en
Chestnut Crumble.
Voor de meisjes…….Cupcake Delight, Cardemom Flavour, Cherry Pie, Coffee & Cream, Cheesecake
Honey, en Cotton Candy.
Voor degenen die niet goed opgelet hebben op school en die niet weten wat nu in godsnaam Cotton
candy is: je tanden vallen ervan uit, suikerspin!
De namen die het deze ronde niet gehaald hebben zijn overigens Curryworst en Croky chips, maar
we denken niet dat jullie dat erg vinden.
Het gaat goed met ze: dik in de 800 gram, goede eters, soms flinke krijsers (is s nachts niet altijd even
fijn als je op je matrasje er naast ligt) , lekker in hun vel en met een torenhoog knuffelgehalte.
Deze week gaan de oogjes open!

Lieve groet
Hans en Susan
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