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Nieuwsbrief     juli 2018, deel 2 

De geboorte: 

In de periode na de geboorte, maar ook tijdens de dracht, gaven wij Natsumi veel rust, 

regelmaat en een schone omgeving. Zij voelde zich prettig en veilig in de kraamkamer en gaf 

geen kik tijdens de bevalling. Met een overzicht van telefoonnummers waren wij er helemaal 

klaar voor, maar Natsumi bracht zonder hulp op 20 juni 2018 haar pups ter wereld:  

 de eerste pup/reu in normale ligging om 14.40 uur, 330 gram, placenta opgegeten 

 de tweede pup/reu in normale ligging om 14.50 uur, 370 gram, placenta opgegeten  

 de derde pup/teef in stuitligging om 15.06 uur, 310 gram, placenta opgegeten 

Echter bij de hond is een stuitligging ook een normale positie om geboren te worden.           

De eerste pup/reu had veel vruchtwater naar binnen gekregen, één van ons heeft het slijm 

uit zijn bekje leeggezogen. De ademhaling kwam niet goed op gang en wij hebben 

uiteindelijk zijn lichaam, met het hoofdje naar beneden, zachtjes heen en weer geschud.     
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Uiteindelijk waren er twee handen  nodig aan beide zijkanten van de ribbenkast waarmee      

we lichtelijk pompende bewegingen maakten om de ademhaling te stimuleren. Gelukkig 

waren wij er meteen bij en heeft hij het ademen goed opgepakt. Daarna werd de tweede reu 

geboren, hij kon direct goed ademen. Het teefje werd niet veel later geboren en ook bij haar 

verliep alles vlekkeloos. 

Na enige uren hebben wij goed de pups gecontroleerd op o.a. gehemelte, navelstreng etc.  

Natsumi controleerden wij op eventuele beschadigingen,  achterblijvers en haar 

lichaamstemperatuur, etc.  

Twee dagen later op 22 juni viel bij alle drie de pups de 

navelstreng eraf.  
 

Op 28 juni hebben wij de geboorte aangemeld bij de Raad van Beheer en waren wij verplicht 

om direct de stamboomnamen door te geven. Wij hebben na goed overleg gekozen voor: 

Eerste pup, Kenichi Kinchairo ; eerste gezonde zoon, volmaakt levendig 

Tweede pup, Kenji Yamamichi ; tweede gezonde zoon, bergpad  

Derde pup, Mitsuko Yuna ; kind van het licht, de krachtige 

Eerste nestnaam Atae ; wat gift betekent 

de kennelnaam Natsumisou ; geboren uit Natsumi 
 

Voeding na de geboorte: 

In de eerste week heeft Natsumi de pups optimaal gevoed namelijk om de twee of drie uur. 

Elke dag controleerden wij de gewichtstoename en zagen de pups tussen de 30 en 60 gram 

per dag groeien.  

In de tweede week om de 3 tot 4 uur en begonnen de pups al waggelend te lopen.  

Natsumi eet nu per dag wel 3 tot 5 maal zoveel meer dan normaal (15o gram). 
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’s Morgens 100 gram gekookte vis, ’s middags 110 gram farm food vlees en verdeeld over de 

dag 300 gram brok met af en toe wat lekkers zoals een gekookt ei met schaal , rauwe 

gerookte zalm of en een gekookt runder mergpijpje. 

Omdat de pups al goed actief zijn, hebben wij op  

1 juli de stangen uit de werpkist gehaald.   

Op 3  juli keken de pups de wijde wereld in en 

nam het gehoor toe.  

In de derde en vierde week geeft Natsumi om de  

4 tot 5 uur melk. 

Op 14 juli mogen de pups voor het eerst 

gaan spelen in het rennetje maar 

‘s nachts slapen de puppy’s weer in de 

werpkist. En dan blijkt dat ze hun behoefte 

al grotendeels op de trainingsmat doen. 

Super! 

 

Nazorg van de pups: 

Op 6 juli worden de pups voor de eerste keer ontwormd (1 ml per 1 kg), daarna op de leeftijd 

van 4, 6, 8, 10 en 12 weken. Natsumi krijgt voor deze keer nu samen met de pups ook een 

ontwormingstablet.  

De pups worden elke dag gewogen, veel aangehaald en ook moeten ze leren stil te zitten om 

bijvoorbeeld de nageltjes te knippen. Natsumi corrigeert de pups als zij te wild zijn.   

Zij laat hun daarom staand drinken zodat ze naast het drinken nu ook hun evenwicht 

moeten houden.   

 



Natsumisou Shikoku Kennel 

©  Natsumisou Shikoku Kennel   Helen ten Thije-Pos 

 

 

 

Vanaf 17 juli zijn wij de pups aan het 

afspenen omdat de melktandjes al zijn 

doorgekomen 

 

 

Wij laten ze wennen aan geweekte puppybrokken 

(15 mg per pup) omdat zij het voer nu beter kunnen 

verteren en de melkgift van Natusmi verminderd. 

De hoeveelheid wordt aangepast naarmate de pups 

meer behoefte hebben. 

 

 

     Op 19 juli zijn voor het eerst alle 

     nageltjes geknipt van de pups en     

     krijgen zij elke dag een kleine check  

     in de mond en onder de buik. 

 

 

 

De volgende dag (20 juli)  zijn ze ontwormd voor de tweede keer met het middel Drontal 

pup. Vanaf 23 juli mogen zij in de woonkamer op ontdekkingstocht en kunnen wij alvast 

beginnen met de opvoeding. Vanaf 6 weken krijgen de pups 4 maaltijden per dag. 
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Enting: 

De eerste puppy titer / enting wordt gegeven als de pups 6 weken oud zijn. Er wordt gekeken 

of de zij voldoende bescherming hebben tegen de hondenziektes. De tweede enting wordt 

gegeven op de leeftijd van 9 weken, tegen de ziekte van Weil en Parvo.  

Als de pups 12 weken oud zijn krijgen zij indien nodig een cocktail en pups die naar het 

buitenland gaan rond 15 weken een verplichtte Rabiës inenting met wormenkuur door de 

dierenarts.  
 

Chippen:  

De pups worden door een medewerker van de Raad van Beheer vóór hun leeftijd van 7 

weken gechipt en DNA geregistreerd en kunnen de pups worden overgeschreven naar de 

eigenaren. 
 

Beweging en training pup: 

Een pup mag 5 minuten per levensmaand worden belast. Per activiteit mag  dus een pup   

van  8 weken – 10 minuten en een pup van 12 weken - 15 minuten.  

Heel belangrijk bouw tussendoor rust in.  
 

Uitnodiging: 

Rasvereniging Nippon Inu organiseert op 7 oktober 2018 te Woerden van 10.00 – 17.00 uur 

een familiedag keuring.  

Graag wil ik jullie uitnodigen om hieraan deel te nemen want dan wil ik ons hele nest 

opgeven (zie link  https://www.nipponinu.nl/alle-items/101-evenementen/inschrijven-

evenement/2260-familiedag-keuring-2018)  

https://www.nipponinu.nl/alle-items/101-evenementen/inschrijven-evenement/2260-familiedag-keuring-2018
https://www.nipponinu.nl/alle-items/101-evenementen/inschrijven-evenement/2260-familiedag-keuring-2018
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Vlnr ; Kenichi Kinchairo,  Kenji Yamamichi,  Mitsuko Yuna 

 

 


