
Onze Labrador Retriever Senn (vrouwtje) komt uit het nestje Chanell (14 juli 2010). Toen we Senn 

ophaalden piepte ze natuurlijk wel een beetje in de auto, maar toch verliep de autorit prima. Bij 

thuiskomst hebben we haar zelf naar de deur laten lopen en voordat we naar binnen gingen deed ze 

haar plasje! Later heeft ze een enkele keer binnen geplast, maar dit was na één week helemaal voorbij. 

Ook eet ze vanaf het begin goed. 

 

Senn houdt ervan om met ons te spelen, maar vermaakt zich ook prima alleen. Ze ligt lekker in de 

mand en ’s nachts slaapt ze in de bench. Maar het liefst maakt ze een heerlijke wandeling door het bos, 

dat vindt ze helemaal geweldig! Op rustige paden laten we haar lekker los. Ze rent dan heel hard heen 

en weer, maar blijft altijd bij ons in de buurt.  

 

Vanaf dag één zit ze bij ons in de auto en dat gaat prima. Ze valt dan vaak in slaap. We zijn direct met 

een puppycursus begonnen in Zeijen en inmiddels hebben we deze met succes afgerond. Omdat dit erg 

leuk is beginnen we in januari met de basiscursus. 

 

Senn is erg enthousiast en luistert goed naar ons. Ze pikt snel dingen op en dat is erg leuk om te zien. 

Het is een hondje dat van gezelschap houdt en ligt soms lekker op schoot, waar ze dan zo van geniet 

(en wij ook natuurlijk!). Waar wij zijn, zal zij ook zijn en dat is zo gezellig.   

 

Senn eet veel van de grond, dat is lastig af te leren, maar we zijn er nog steeds mee bezig. In huis gaat 

dit wel goed. Ze mag pas eten wanneer ze het commando “toe maar” van ons krijgt. Dit werkt thuis 

perfect en we hopen dat steeds verder uit te kunnen breiden naar buiten toe.  

 

Het was afgelopen weekend wel even wennen voor Senn in de sneeuw, ze vond het zo vreemd! Maar 

nu vindt ze het leuk, dus ik heb even een foto gemaakt! (zie hieronder). Ze is nu ongeveer 4,5 

maanden oud. 

Dit was even een kort berichtje van ons. We hopen dat ook alles goed gaat met de andere pups! Het 

zou leuk zijn om meerdere referenties te lezen met foto’s! 

 

Groetjes, Tjeerd & Leonie uit Vries. 

 


