Jorke
Een verhaal
over de eerste 14 levensweken van een
gecrowdfunde, zwarte labradorpup

Op 11 februari 2018 verrasten familie en vrienden
Elly door haar een labradorpup als verjaardagscadeau
te geven. En ook John kreeg zijn deel hiervan. Met dit
verhaal over de eerste levensweken van Jorke willen
Elly en John alle crowdfunders bedanken voor hun
aandeel in Jorke.

[13-02-18 15:51:02] John:
Lieve mensen. Geweldig Geslaagd. Jullie
aanwezigheid zorgde voor gezelligheid. En
bovenal: jullie hebben bijgedragen aan de
aanschaf van een Labrador-pup. De pup is
daardoor ook een beetje van jullie. Elly
denkt na hoe ze jullie op te kan houden van
de pupse ontwikkelingen: foto’s, en verhaaltjes. Ik heb geweldig genoten van deze
actie … binnen 3 dagen geregeld. Dankjewel.

Fragment uit de Whatsappgroep
“Ssst … verrassing?”

Een half jaar nadat Elly en John hun Labrador-reu Storm hadden laten inslapen, vroegen ze
zich regelmatig af “willen we weer een hond”. Argumenten tegen waren ondermeer dat het
niet hoeven uitlaten van een hond zo z’n voordelen heeft: bijvoorbeeld dat je rondom de uitlaattijden niet thuis hoeft te zijn. En ook geld speelt een rol: geen voer, geen dierenartskosten,
geen verzekeringskosten. Aan de andere kant: een hond zorgt voor beweging van z’n baasjes,
een hond is gezellig in huis, met een hond kom je dagelijks buiten. Elly en John wikten en wogen. Met name John kwam het nog regelmatig voor dat hij beneden kwam en dacht “Even letten op Storm … oh nee, Storm is er niet meer.”.
In maart 2017 vonden Elly en John een “herplaatser”, een bruine Labrador in Bussum. Niet
naast de deur, maar met een in Naarden wonende dochter (Daphne) en haar gezin (Johan en
de kinderen Stan en Jens), voelde het dichtbij. Met de eigenaresse werden afspraken gemaakt, Elly strooide de as van Storm uit op de Gasterse Duinen. Bij het puntjes-op-de-i zetten
met de eigenaar, bleek de Labrador aan iemand anders verkocht te zijn … voor een hogere
prijs. De teleurstelling bij Elly en John was groot.

Een Labradorpup door crowdfunding als verjaardagscadeau
Het is zondag 4 februari 2018. Nog enkele dagen en het is maandag 12 februari 2018. Elly besluit haar verjaardag te vieren met gezin, familie en vrienden. In Whatsapp maakt zij de groep “Taart en Soep” aan. Ze
stuurt een uitnodiging: “Op 11 februari vier ik mijn 67e verjaardag. Omstreeks 14.00 uur
snijd ik mijn verjaardagstaart aan en vanaf 17.00 uur is er hartige taart met soep. Kom
je ook van taart en/of mijn soep genieten? Laat dat dan even weten ivm de catering. Hopelijk tot zondag!”. Het wordt waarschijnlijk een drukke middag: vrijwel iedereen antwoordt met een be-

richt dat zij komen om taart en soep te eten.
Het is maandag 5 februari 2018. Wakker geschud door Elly’s Whatsapp-oproep, realiseert John zich dat hij
nog een verjaarscadeau cadeau voor Elly moet vinden. Elly heeft vaker (meer dan tussen neus en lippen in)
gezegd dat ze sierraden altijd leuk vind. John heeft echter geen idee in welke richting hij moet zoeken.
Dinsdag 6 februari 2018. John weet de oplossing: hij gaat een Labrador kopen voor Elly. Hij struint Marktplaats af naar herplaatsers. En naar puppies bij fokkers. De prijzen van grown-up’s en puppies variëren tussen €400 en €650. Ook heeft John contact met de Nederlandse Labrador Vereniging (NLV). In eerste instantie met de vraag of zij ook een adres hebben waar een gezonde Labrador-pup beschikbaar is. Het contact
loopt iets anders dan verwacht. De NLV adviseert om geen herplaatser te kopen: de achtergrond van zo’n
herplaatser en de reden van herplaatsing kunnen op een teleurstelling uitlopen. Dit strookt met het advies
van een bevriende plaatsgenoot, fokker van Springer Spaniels. Zijn advies is om een pup te kopen die vrij is
van heupdysplasie (HD), ellebogendysplasie (ED), vrij van oogafwijkingen en vrij van epilepsie. En dat is redelijk goed te verwachten als beide ouders van een puppy die kwalificatie hebben, af te lezen uit de stamboom. John’s speurtocht verlegt zich naar door de NLV erkende fokkers.
John benadert een aantal fokkers met de vraag of zij een puppy ter beschikking hebben. Het is schrikken:
een puppy met stamboom (lees: vrij van afwijkingen) kost al gauw meer dan €1.000. John overlegt met
Daphne. Hij vraagt zich af of het niet vreemd is om Elly’s gasten/vrienden te vragen of zij een bedrag willen
doneren voor de aanschaf van een puppy. Daphne is daar helder in: het is een geweldig idee! Daphne en
Johan zeggen onmiddellijk toe ook een bijdrage te leveren, beiden gunnen Elly en John een Labrador.
Op woensdag 7 februari 2018 heeft John beet: een kennel in Noord-Brabant heeft drie blonde Labradorreutjes beschikbaar, ze zijn 21 januari 2018 geboren. Het contact stokt want John’s vragen naar afwijkingen
worden niet beantwoord. Om het er niet op aan te laten komen, gaat de zoektocht verder.

De Whatsapp-Groep “Ssst … verrassing?”
Ondertussen, omdat het nu vrijwel 100% zeker is dàt er een puppy gaat komen, maakt John een Whatsappgroep aan: “Ssst … verrassing?”.
• [07-02-18 23:22:35] John: Zoals gewoonlijk ... ben ik op het laatste moment op zoek
naar een kado voor Elly. Moeilijk dat dat is, vreselijk.
• [07-02-18 23:23:25] John: Wie kent Jaap, Daphnes zwarte Labrador die bij ons 49 weken
per jaar op vakantie was?
• [07-02-18 23:24:06] John: Wie kent Storm, onze eigen Labrador, ondeugend, lief, humorvol.
• [07-02-18 23:25:23] John: Storm is al weer meer dan twee jaren overleden. Elly en ik
zijn al meer dan een jaar aan het overwegen om weer een Labrador te nemen.
• [07-02-18 23:27:51] John: Dan weer ja, dan weer nee, dan weer ja. En nu komt het: ik
heb heel erg misschien een blonde Labradorpup (geb.: 18-1-2018) op het oog.
• [07-02-18 23:30:44] John: Mocht jij niet weten wat jij Elly wilt geven … dan zou je
heel erg misschien kunnen overwegen om Elly geld te geven om die blonde rakker te kopen.
• [07-02-18 23:31:31] John: Let wel: het is een suggestie! En waarvan ik op dit moment
ook nog niet eens weet of die pup voor ons beschikbaar komt. Zeker is dat ‘ie tot
half-maart bij zijn moeder blijft.
• [07-02-18 23:32:31] John: Ach … nu de eerste stap gezet is … die Labrador, bruin,
zwart of grijs: die komt er!
• [07-02-18 23:34:59] John: (En of je nu wel of niet aan deze crowdfunding mee doet:
aaien mag j’m altijd, je mag er mee uit wandelen (als ‘ie groot is en beter luistert)
of … een keer een weekend bij je logeren.)
• [07-02-18 23:35:54] John: Ik hou jullie op de hoogte. En uh … mondje dicht tegen Elly.
Ssst.

Nog diezelfde avond, reageren de eerste vrienden positief op de Whatsapp-oproep.
Donderdagmorgen 8 februari 2018: Elly doet haar ogen open. Ze zegt twee dingen tegen John: “Goedemorgen” en “Weet je wat ik gedroomd heb? Dat ik een puppy voor mijn verjaardag krijg.” Met een ijzeren
blik negeert John haar opmerking. Het bevestigt John dat de aanschaf van een puppy (voor Elly) een goede beslissing is.
Een bijzonder leuke reactie geven Monique en Ruud:
• [08-02-18 09:48:04] Monique en Ruud: Haha, wat heb je haar in je slaap verteld???? Wij
doe mee, hoor! Idee: kunnen we ook een dubbele inzet doen vooruitlopend op jouw verjaardag in mei?
• [08-02-18 09:48:54] Daphne: Goed plan!! Hoeven we daar ook niet meer over na te denken.
• [08-02-18 09:52:02] Stephan: Goed idee Ruud ik doe mee
• [08-02-18 09:55:50] Quita en Fré: Leuk, leuk, leuk, wij doen mee!
• [08-02-18 10:18:11] John: Geweldig … ik doe ook mee. Alhoewel nog niet jarig … ik vind
het een schitterend idee van Ruud/Monique om een voorschot op mijn cadeau te nemen.

Op donderdag 8 februari 2018 ontvangt John een e-mailbericht van Harm-Jan Groenhof, eigenaar van
“Fan ús waarm nêst” uit Friesland, uit daar waar God verdween, Jorwert: “Goede morgen, Er is nog een
reutje beschikbaar. Voor meer informatie kunt u bellen met 06.…” Telefonisch informeert John
naar de te verwachten uitstraling van hun puppies. Het blijken zwarte Labradors te zijn. Harm-Jan Groenhof
antwoordt dat zij als kennel terug willen naar een Labrador met een stevige uitstraling. Dat is juist wat Elly
en John zoeken, zo’n grote lobbes zoals hun eerste Labrador Jaap ook was. De prijs was even schrikken:
€1.250. John probeert nog iets van de prijs af te krijgen … maar de kennelhouder geeft aan dat de genoemde prijs reëel is: dekking, dierenarts, inentingen, chippen, registreren in het stamboek, etc.. Dat er
niets van de prijs af kan, is voor John geen belemmering.
John informeert de deelnemers aan de Whatsapp-groep.
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•[08-02-18 10:21:46] John: Ik heb een optie, tot vanavond
18:00 uur, op een reu. Oet Fryslan. Moeder Frys, vader Oldambt. En dan plaatsen in Drenthe. 3 Januari geboren.

Nog voor de optie verlopen is, belt John met
de kennelhouder en bevestigt hij de koop van
de pup. Woensdag 28 februari 2018 mag de
pup het nest verlaten, da’s exact acht weken
na de geboorte.
•[08-02-18 12:14:33] John: Zojuist heb
ik voor Elly (en sinds Ruud’s suggestie ook voor mij) een Labradorreutje
gekocht.

Uiteraard informeert John de kennelhouder
uit Noord-Brabant dat hij afziet van een blond
reutje.

Die donderdagochtend (8 februari 2018) weet
Elly nog van niets. Dat John geheimzinnige
telefoontjes buitenshuis en in de garage voert, ervaart ze als normaal, met
haar verjaardag in zicht. Zelf is ze druk bezig met de voorbereidingen voor het
bakken van appeltaarten, het bakken van quiches en het maken van soep.
• [08-02-18 12:22:57] John: Ik stel voor, dat degenen die mee
willen doen door geld te schenken, een enveloppe vol schrijven met één- of tweelettergrepige reu-namen (eventueel opgeleukt met Labrador- en hondendingen). Kom achterom.
Ik zet achter het huis een doos neer op tafel … en doe maar lekker geheimzinnig naar
Elly … zodra het huis vol zit, geven we haar die doos (taak van Stan en Jens).

Op vrijdag 9 februari 2018 maakt John een afspraak met Harm-Jan Groenhof om de pup te komen bekijken: maandag 12 februari 2018 is een geschikt moment: het is ook nog eens Elly’s verjaardag. In de hun
gezamenlijke agenda zet John neer dat zij naar een horecagelegenheid in de voormalige Blokhuispoort te
Leeuwarden gaan. Het is niet de meest voor de hand liggende keus: Elly heeft het niet zo op gevangenissen en huizen van bewaring.
[10-02-18 08:57:31] John: Wat mij betreft het laatste bericht in dit bombardement. (A)
Jouw enveloppe (met daarop de kandidaatnamen voor de pup geschreven) in het doosje op de
ronde tafel achter het huis leggen. En: ssst!!! (B) Stan en Jens geven omstreeks 15:00
uur het doosje aan Oma/Elly. (C). Als het doosje niet meer op de tafel staat … dan kun je
je enveloppe zelf aan Elly geven.
[10-02-18 08:58:31] Daphne: Ik hoop dat Stan en Jens het zo lang stil kunnen houden.

De agenda van Elly en John is de dagen voor Elly’s verjaardagsfeest druk gevuld: donderdagavond 8 februari 2018: “Samen Koken Samen Eten” in het plaatselijke dorpshuis, vrijdagavond naar de verjaardag van
een vriendin in Noordlaren en zaterdagavond een gezellige avond in Zwolle met de familie van John.
Al die drukte komt John goed uit … hij moet erg z’n best doen z’n mond niet voorbij te praten. Hij is enthousiast (zoals gewoonlijk) over de aanschaf van de pup en ze moeten dingen gaan regelen: de keus voor
de dierenarts, de aanschaf van de bench, het uitzoeken van het speelgoed van Storm. Soms kan hij net bijtijds zijn tong afbijten.

Elly’s verjaardag
Zondag 11 februari 2018. Zo tegen 14:00 uur arriveren de eerste gasten. Op de tafel achter het huis, onder
de overkapping, staat een (bij Elly passende) kleurrijke doos. De enveloppen gaan in de doos. De gasten
komen met lege handen binnen en met felicitaties. De vraag van Daphne en John is, of Stan en Jens de
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spanning over de komst van het jonge hondje bij zich kunnen houden.
En hetgeen er gaat komen, niet verraden.
Om 14:30 uur blaast Oma Elly samen met Stan en Jens twee (!) kaarsjes op de zelfgebakken appeltaart uit. Koffie, thee en taart gaan rond.
Stan en Jens kunnen zich gelukkig stil houden. Elly vraagt zich af wat
die kleurige doos op de tafel achter het huis voor betekenis heeft.
John heeft haar “verboden” in de doos te kijken. De spanning stijgt.
Om drie uur is het tijd dat Stan en Jens het doosje aan Elly te geven.
Elly pakt de eerste enveloppe, leest de namen op de enveloppe,
opent de enveloppe en haalt er geld uit. Het dringt nog niet door bij
Elly. De tweede enveloppe bevat een kaart, ook met namen er op,
vergezeld van geld. Bij de derde
enveloppe begint het Elly te dagen:
ze realiseert zich dat het de bedoeling is dat ze van het geld een puppy
gaat kopen. Dan geven Stan en Jens
elk een enveloppe aan Oma Elly.
Nog geheel overdonderd opent ze
een enveloppe. In de enveloppe steekt een kaart met daarop de foto van
een volwassen Labrador. “Reina Fan ‘E Kooi-Fenne, moeder van ???”. Ze
opent de tweede enveloppe, weer een kaart met een foto van een volwassen Labrador: “Max, Oldamster Labrador Heem Dark Moon, vader van
???”. Elly reageert met “Krijg ik een puppy?”. Het is gelukt, denken Daphne en John: ze huilt, net als Daphne’s Oma dat ook deed als iets haar
ontroerde. Ook John houdt het niet droog. Samen genieten Elly en John
van dit emotionele moment in de luwte van de keuken.
De verjaardag is heel erg gezellig. Op tafel liggen zo’n 20 kaarten en enveloppes met ongeveer 125 namen voor de nieuwe pup. De appeltaart
valt goed in de smaak. De quiches en soep vinden hun weg. Het is druk.
En vooral: heel erg gezellig!

Op kraamvisite
John heeft een afspraak gemaakt met “Fan ús waarm nêst” op maandag 12 februari 2018 om 14:00 uur.
Jorwert, onder de rook van Leeuwarden, ligt ongeveer een uur rijden vanaf Gasteren. In de buurt van Jorwert ziet John een reclamebord hangen met daarop prominent aanwezig de naam Feiko.
John, Westerkwartierder van geboorte en de Friese taal verstaand,
oppert dat hun puppy een Friese naam gaat krijgen. Het zal het
begin blijken van een lange zoektocht.
Kennel “Fan ús waarm nêst”, is gevestigd in een tussenwoning.
Het gezin Groenhof bestaat uit Harm-Jan en Marije en de kinderen
Jorn (7) en Sido (4). Het gezin heeft twee Labrador-teefjes: Reina
(roepnaam: Siska) en Wyke. Reina heeft op 3 januari 2018 vier pups
gekregen: een teefje en drie reutjes. In de eerste contacten tussen
John en Harm-Jan was er nog sprake van de beschikbaarheid van 1
reutje. Echter, gegadigden voor twee puppies trokken zich terug waardoor Elly en John plotseling de keus
kregen uit drie reutjes. Eén reutje genoot al snel de voorkeur: een puppy met als naam Tjas en herkenbaar
aan een gele halsband. Tjas kenmerkte zich door een wit vlekje op de borst. Harm-Jan en Marije vertellen
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over hun kennel. Moeder Reina (Siska) heeft nu twee nestjes
gehad en dit nest zal waarschijnlijk ook de laatste zijn. De
tweede labrador (Wyke) is een dochter van Reina (Siska); zij
heeft dezelfde vader heeft als Tjas en zijn broertjes/zusje. De
familie Groenhof heeft ooit in Scandinavië gewoond en
heeft daar kennis gemaakt met hondenvoer, dat zij graag in
Nederland promoten: Oliver’s.
Op vrijdag 16 februari 2018 zal een hondenkenner middels
een aantal test uitzoeken wat de waarschijnlijke karakter-eigenschappen de puppies zullen hebben; op grond daarvan
zullen Elly en John besluiten of Tjas de definitieve keus
wordt of een van z’n broertjes. Tot slot tekent Elly de overdrachtspapieren voor het reutje. Als ophaaldag staat 28 februari 2018 om 09:00 uur genoteerd; de pup heeft dan een
lange dag om te wennen aan zijn nieuwe woonplek. Bij vertrek laten Elly en John een handdoek achter;
deze doek neemt de nestgeur aan waardoor de pup bij z’n eerste nachten in Gasteren iets herkenbaars
heeft.

De stamboom van Tjas
• Moeder. Reina Fan’e Kooi-Fenne. Moeder is geboren op 19 maart 2012. En heeft haar vorig (en eerste)
nest op 15 februari 2016 gekregen. Moeder is vrij van de afwijkingen (ogen, heupen, ellebogen, epilepsie). Als exterieurkwalificaties heeft zij ZG (zeer goed).
• Vader. Maxx. Oldamster Labrador Heem Darkmoon. Vader is geboren op 11 december 2011. Vader is
vrij van de afwijkingen (ogen, heupen, ellebogen, epilepsie).
En het belangrijkste: vader en moeder zijn vrij van afwijkingen. Uit het feit dat Reina slechts twee nestjes zal
krijgen, is af te leiden dat de familie Groenhof met recht de naam “kennel” verdient in plaats van “fokker”.

Het karakter van de pup
Op vrijdag 16 februari 2018 heeft een hondenkenner een aantal tests gedaan: hoe reageert de pup als er
iemand binnen komt, als iets op de grond valt, als er een deur dicht valt. De hondenkenner concludeert dat
Tjas een rustige, zelfverzekerde en ondernemende pup is; hij blijft rustig
zitten kijken als er een boek valt, als er een deur dicht slaat en stoort zich
niet aan een stofzuiger die aan staat. Daarmee kiezen Elly en John definitief voor het reutje dat voorlopig de naam Tjas draagt.

Voorbereidingen
Elly en John hebben nog ruim veertien dagen om zich voor te bereiden op
de komst van de pup.
• De doos met speelgoed van Jaap en Storm verhuist van de zolder naar
de woonkamer. Kapot speelgoed gaat in de vuilniscontainer. Een riem,
een follow-me, een borsttuig, de veiligheidskoppeling, kauwdingen …
alles gaat in de wasmachine. De pup krijgt schone dingen.
• De halsband van Storm is te groot, dus daarvan besteld Elly op internet
een nieuwe. Deze arriveert samen met de eveneens nieuwe bench en
bijbehorende deken op Zandkampen 8.
• Links en rechts navragend, besluiten Elly en John de pup aan te melden bij dierenartsenpraktijk De Roldertoren in Rolde. Elly Hartzman is een van de dierenartsen/eigenaren; wij kennen haar: zij heeft jaren
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geleden onze labbie Jaap laten inslapen. John maakt een kennismakingsafspraak op vrijdagmorgen 2
maart 2018.
• Elly vindt op internet een puppy-cursus in Smilde, De Hondenspecialist. Het is een kleinschalige, professionele hondenschool in Bovensmilde. Ervaren, geschoolde instructeurs geven de cursussen. Zij hebben
jarenlange ervaring hebben met het opvoeden van honden en mensen. De trainers geven de lessen niet
uit hobby, maar zij zien het als hun beroep. Zaterdag 24 februari 2018, nog voor de komst van de pup, is
de eerste les.

De naam van de pup
Elly heeft zo’n 115 suggesties voor namen ontvangen. John’s idee dat de pup een Friese naam moet krijgen, elimineert helaas een groot deel van de aangedragen puppienamen. Met name Elly zoekt op internet
naar Friese namen.
Op donderdag 22 februari 2018 resteren 21 namen: Dorus, Douwe, Drys, Durk, Feiko, Haije, Jannes, Jelle,
Joast, Jorke, Kasper, Kobus, Nelis, Piebe, Pieter, Sjoerd, Taco, Tinus, Tjas (stamboomnaam), Tjeerd, Willem.
Roepend alsof de pup al in huis is, elimineren Elly en John vervolgens nog eens 14 namen. Resteren uiteindelijk: Dorus, Douwe, Joast, Joris, Jorke, Kobus en Tjas.

Puppycursus
Op zaterdag 24 februari 2018 melden Elly en John zich (zonder pup) voor een theorie-ochtend bij De Hondenspecialist (<www.dehondenspecialist.nl>, gevestigd langs de Smildeger Hoofdvaart. Roel Huizingh van
De Hondenspecialist is een gepassioneerde hondenkenner. Hij hanteert een eigen methodiek, die in de
verste verte niet lijkt op hetgeen Elly en John 15 jaren gelden met Storm geleerd hebben. Af, blijf, hier en
zit vindt hij niet belangrijk, sterker nog: het is in zijn ogen onzin om een pup dat al bij te brengen. De puppy-cursus geeft aandacht aan …
• … het socialisatieproces dat plaats vindt tussen de 8e tot en met de 16e levensweek. In die periode laten Elly en John zoveel als mogelijk de pup kennis maken met omgevingsprikkels: het verkeer, een winkelcentrum, een roltrap, een trein, paarden, reizen in een bus, zitten in een kroeg; je kunt het niet zo gek
bedenken of het is goed voor een pup om die ervaringen op te doen;
• … dat de pup gaat luisteren naar z’n naam door hem te belonen met een lik paté, smeerkaas en soortgelijk lekkers;
• … los lopen door niet vanuit huis met hem te gaan wandelen maar hem eerst mee te nemen in de auto,
de bolderkar of de fiets; hiermee breng je de GPS van de pup in de war en zal hij heel sterk de neiging
hebben bij Elly en/of John te blijven (en te leren luisteren naar z’n naam); dit moet een bijdrage gaan
leveren aan het niet-trekken aan de riem;
• … de bijtrem aanleren door, zodra de pup je bijt, onder luid “AU” te zeggen je arm terug trekken en te
stoppen met spelen;
• … het (niet) trekken aan de lijn; de oprolautomaten zijn hierbij uit de boze; de pup moet leren dat hij Elly
en John in de gaten houdt; het reageren op z’n naam is hierbij voor de pup erg belangrijk;
• … de zindelijkheid van de pup; het advies is de pup meteen uit te laten zodra hij wakker wordt, gegeten
heeft, in de kamer gepoept of gepiest heeft;
• … en tot slot: laat de pup een aantal nachten op de slaapkamer slapen; hierbij hoort onder andere dat
de pup moet leren om in de bench te zijn … zonder dat het de bench als strafplaats ziet, integendeel:
de bench moet de veilige plek voor de pup zijn.
Na deze theorie-ochtend zullen nog 4 instructie-ochtenden volgen.
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Eindelijk is het zover …
Dinsdag 27 februari 2018 lijkt het er op dat Elly en John de naam van de pup hebben vastgesteld: Douwe.
Op de koudste 28 februari sinds jaren (het is in Gasteren -9graden Celsius), vertrekken Elly en John om
08:00 uur uit Gasteren. Onderweg hebben ze het nog even over de naam voor de pup: Douwe. John herhaalt de naam een paar keer en concludeert: “Nee, Douwe is niks.
Douwe lijkt te veel op douwen.”. Bij afslag 16 Wirdum/Wijtgaart van de
A32 (Leeuwarden-Heerenveen-Zwolle), zo’n 5 kilometer voor Jorwert,
besluiten Elly en John dat de naam voor de pup Jorke zal zijn. Het is
een verwijzing naar Jorwert, waar hij geboren en gedurende 8 weken
getogen is. Maar bovenal: het lijkt een Friese naam.
Gedurende een gezellig uurtje wisselen Elly/John en met kennelhouders Harm-Jan/Marije de zakelijke formaliteiten uit: invullen van overdrachtspapieren, uitleg van het dierenpaspoort, de betaling en het in
de auto zetten van 2-maal Oliver’s puppy-voer en 48 staven diepvriesvlees. De twee broertjes en het zusje van Jorke hebben inmiddels ook
hun weg gevonden naar nieuwe baasjes. Over Jorke zegt Harm-Jan dat
het een stoere, nieuwsgierige en ondernemende pup is.
Om 10 uur vertrekken Elly en John naar Gasteren. Elly stuurt, Jorke zit
bij John op schoot. Jorke piept, is erg onrustig. In mensentaal concluderen Elly en John dat hij z’n moeder, z’n broertjes en zusjes mist. Jorke klimt tegen John’s schouder op,
drukt z’n snoet tegen het raam. Deze autoreis is z’n eerste ervaring na het verlaten van z’n nest. Halverwege
de reis valt Jorke in slaap.

Thuis
Pas dan begint het opvoeden van Jorke. De vier belangrijkste dingen:
• Jorke aan z’n naam laten wennen door ‘m te belonen
met paté zodra hij zich bij Elly of John meldt;
• eten, drinken, piesen en poepen;
• spelen en slapen
• na het eten en na het slapen, gaat Jorke naar buiten:
het is de aanzet naar de zindelijkheidstraining.
Daphne, Johan, Stan en Jens reageren vanaf hun vakantieadres in Frankrijk. Stan zegt: “Best een mooie naam. Best goed bij een hondje passen. En ze hebben het kleed weggedaan zodat het puppy bij de bank kan zitten.”. Dat laatste slaat op het
vloerkleed, dat Elly en John uit de woonkamer verwijderd hebben … kan Jorke tenminste daarop niet piesen.
Diezelfde woensdagmiddag nog, komen de buurkinderen Obbe, Maas en Sylte langs, op kraamvisite. Ze
hebben een speeltje gekocht: een eland, zonder een piep of ritsel: vader Erik Meerman leek dat wel prettig
voor de baasjes van Jorke. Jorke ziet het meteen als zijn favoriete speeltje.
Enkele wapenfeiten uit de eerste dagen.
• Stan en Jens hebben op Elly’s verjaardag een lichtblauw speeltje gegeven, een soort octopus. Het is dat
speeltje dat Jorke als eerste vastpakt. Dan klinkt een piep. Oeps, geen speeltjes met een piep … dat
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•

•

•
•

ondermijnd het aanleren van de bijtrem. Met een vakkundige tik met een hamer legt John de piep in het
speeltje het zwijgen op.
De eerste veertien nachten slaapt Jorke op de slaapkamer van Elly en John. Alleen de eerste nacht gaf
Jorke te kennen dat hij moest plassen. Blootbeens (bij -9graden) leidde John Jorke naar buiten. Gelukkig was dit de enige keer.
Jorke heeft er moeite mee om in de bench te verblijven; het lukt eenmaal op een middag en ook een
keer op een avond; wel sleept hij een enkele maal z’n speelgoed in de bench. Aandachtig de cursus bij
De Hondenspecialist: geen dwang uitoefenen want anders wordt het een negatieve ervaring.
De stoel bij het voorraam vormt schijnbaar een veilig plekje voor Jorke. Als John in die stoel zit, nestelt
Jorke zich tussen de muur en de stoel.
Vijfmaal piest Jorke in de woonkamer; met linoleum is dat een kwestie van opvegen. Elly en John moeten nog leren welk signaal Jorke afgeeft ten teken dat hij z’n blaas moet legen. Na de avondmaal gaat
Jorke naar buiten.

Elly en John verwachten op grond van de eerste dagen een flinke kluif aan Jorke te zullen hebben. Hij is
niet alleen fors van bouw maar zijn ondernemende gedrag zal
boekdelen spreken.

15 April 2018
Jorke is inmiddels veertien weken. Enkele wapenfeiten uit het
hondenleven van Jorke en dat van Elly en John.
• Jorke heeft al in de bus gereisd (eerste een stukje van bushalte Annen-Rotonde tot de inrit van een 25 meter verderop gelegen tankstation van Stadman) en enkele weken later van P+R Haren naar Groningen Hoofdstation. Op (…)
het station heeft Jorke kennisgemaakt met een trein, zo’n
grote, stoere Koploper; de ruimte tussen het perron en de
entree van de trein was echter net een brug te ver: Jorke raakte tussen wal en schip en John kon hem
aan de riem “redden” van een vrije val naar de rails. Ook heeft Jorke een reis met een roltrap en een lift
gemaakt. En heeft hij over de markt in Assen gelopen en door het winkelcentrum in de Marsdijk te Assen. Het maakte allemaal op deze stoere pup geen enkele indruk.
• Maart en april 2018 staan in het teken van “Bijten”. Jorke bijt in de voeten, handen en armen van John
en Elly. Het hard roepen van “Au’ en het gebeten lichaamsdeel terugtrekken, maakt weinig indruk (en is
voor de gebetene niet prettig). Soms helpt het een speeltje te gooien of een kauwstaafje in de strijd te
gooien. Elly en John troosten zich met de gedachte dat die bijt-aanvallen tijdelijk zullen zijn.
• Op 28 februari 2018 woog Jorke 6,8kg. Vier weken later is dat bijna 10,4; een groei van bijna 1kg/week.
Ten behoeve van Stan en Jens staan er groeistreepjes op de Lundiakast: In diezelfde vier weken schrijft
Jorke’s schofthoogte een streepje dat de helft hoger ligt dan de eerste meting.
• Al snel besloten Elly en John dat Jorke’s GPS niet in de war gemaakt hoeft te worden. Bij Jorke is op
geen enkele zweem van angst te merken: hij heeft gedurende het uitlaten geen behoefte om naar huis
te willen. Weliswaar loopt Jorke als een echte Alpha voorop … maar dat doet hij zowel bij het begin van
z’n uitlaatrondje als op de terugweg.
• Zo’n pup is wel vermoeiend. ’s Morgens tussen 06:30 uur en 07:30 uur meldt Jorke zich, luid keffend.
Het is het signaal dat Jorke moet piesen en/of poepen. Aanvankelijk was John hierbij (terecht) de klos
maar na een paar weken hebben Elly en John afgesproken dat zij die taak per toerbeurt op zich nemen.
De taak bestaat uit het bevrijden uit de bench, de deur naar buiten openen en Jorke vrij rond laten lopen (piesen en poepen) in die prachtige English Garden achter Zandkampen 8.
• Jorke heeft op 27 maart 2018 één nachtje gelogeerd bij Tanja en Erik, de iets verderop (met hun kinderen Obbe (8), Maas (6) en Sylte (4)) wonende buren de Zandkampen. Vader en moeder hebben het geweten. Al het speelgoed van de vloer dan wel hogerop, de vloerkleden uit de kamer (Jorke is nog niet
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helemaal zindelijk), kinderen die vaak met de benen omhooggetrokken op de bank gingen zitten (Jorke’s tandjes zijn net
scheermesjes). Voorzien van uitgebreide instructies hebben ze
heel veel plezier aan Jorke beleefd. Maar hun conclusie: geen
pup met een gezin.
• Jorke is inmiddels drie maal bij de dierenarts geweest: een algemene checkup, een inenting en een wormenkuur. Dierenarts Jelly
Harzman vond Jorke een gezond en levendige pup. De dierenarts adviseerde om te stoppen met het bij de kennel gekochte
droogvoer en vers-vlees; het is niet duidelijk of de voor een pup
benodigde voedingsstoffen in voldoende mate aanwezig zijn.
• Jorke is dol op nieuwe dingen. De bijkeuken is favoriet 1, de gang
is favoriet 2. Zodra Elly of John de deur open doet, glipt de kleine deugniet door de deur en gaat op
jacht naar hoofddeksels, schoeisel, doekjes en ander voor het grijpen liggende ongein.
•Inmiddels is Jorke wel zindelijk. En met name Elly begrijpt de signalen van Jorke dat ‘ie naar buiten wil voor het doen van z’n behoeftes. Overigens, met enige regelmaat staat Jorke piepend en tegen
de (bijkeuken)deur opspringend … loos alarm, want eenmaal buiten gaat Jorke op jacht naar alles waarmee je kunt slepen, spelen
en in kunt bijten.
•John nam het wat onverstandige besluit om een babybadje in te
graven, onder de waterpomp, als opvang van het water bij gebruik
van de pomp. Hierbij was buiten Jorke gerekend. Zeer waarschijnlijk wordt deze labrador (zoals ook Jaap, in tegenstelling tot Storm)
een waterrat. Jorke spring met vier poten gelijk in het met water
gevulde badje, spetter-spatter, wat een lol. En wat een werk om ‘m
daarna weer droog te poetsen. Vooralsnog ligt het babybadje upside-down onder de pomp.
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GESPREKSGESCHIEDENIS WHATSAPP-GROEP
[07-02-18 23:17:23] U hebt de groep 'Ssst … verrassing?' gemaakt
[07-02-18 23:17:23] Luidkeels: een puppy!: Berichten die naar deze groep worden verzonden, zijn nu beveiligd met end-to-end encryptie.
[07-02-18 23:17:51] John: Even geduld. Ik moet nog twee personen toevoegen aan deze
groep.
[07-02-18 23:20:25] U hebt Mar , Quita en Fré , en Ilna en Lan toegevoegd
[07-02-18 23:21:18] John: OK. De laatste twee personen toegevoegd. Even entre-nous.
[07-02-18 23:22:35] John: Zoals gewoonlijk … 🤫 ... ben ik op het laatste moment op zoek
naar een kado voor Elly. Moeilijk dat dat is, vreselijk.
[07-02-18 23:23:25] John: Wie kent Jaap, Daphnes zwarte Labrador die bij ons 49 weken per
jaar op vakantie was?
[07-02-18 23:24:06] John: Wie kent Storm, onze eigen Labrador, ondeugend, lief, humorvol.
[07-02-18 23:24:29] Johan en Lidy: ik snap het niet zit je op de verkeerde app
[07-02-18 23:25:23] John: Storm is al weer meer dan twee jaren overleden. Elly en ik zijn
al meer dan een jaar aan het overwegen om weer een Labrador te nemen.
[07-02-18 23:25:58] John: (Goede appgroep. Even wachten, maak ik m’n verhaal af.)
[07-02-18 23:26:19] Johan en Lidy: ok maar wie heb je toegevoegd
[07-02-18 23:27:51] John: Dan weer ja, dan weer nee, dan weer ja. En nu komt het: ik heb
heel erg misschien een blonde Labradorpup (geb.: 18-1-2018) op het oog.
[07-02-18 23:30:44] John: Mocht jij niet weten wat jij Elly wilt geven … dan zou je heel
erg misschien kunnen overwegen om Elly geld te geven om die blonde rakker te kopen.
[07-02-18 23:31:28] Johan en Lidy: ok leuk gaan we doen
[07-02-18 23:31:31] John: Let wel: het is een suggestie! En waarvan ik op dit moment ook
nog niet eens weet of die pup voor ons beschikbaar komt. Zeker is dat ‘ie tot half-maart
bij zijn moeder blijft.
[07-02-18 23:32:31] John: Ach … nu de eerste stap gezet is … die Labrador, bruin, zwart
of grijs: die komt er!
[07-02-18 23:34:59] John: (En of je nu wel of niet aan deze crowdfunding mee doet: aaien
mag j’m altijd, je mag er mee uit wandelen (als ‘ie groot is en beter luistert) of … een
keer een weekend bij je logeren. 😂
[07-02-18 23:35:54] John: Ik hou jullie op te. En uh … mondje dicht tegen Elly. Ssst.
[07-02-18 23:36:32] Ilna en Lan: Wij doen mee, John. Mooi idee.
[07-02-18 23:36:46] Johan en Lidy: het is zo half maart. je kunt regelmatig even gaan
kijken hoe het groeit
[07-02-18 23:46:11] Mar: Ssst, dit is een overval kado. Moet Toch echt een beslissing van
twee zijn.
[07-02-18 23:46:33] Johan en Lidy: snap ik
[07-02-18 23:50:43] John: Mar: uiteraard.
[08-02-18 07:55:49] Els: Ik doe mee
[08-02-18 08:13:30] Daphne: Wij ook!
[08-02-18 09:11:42] John: Het tweede dat Elly vanmorgen zei: “Ik heb gedroomd dat ik een
puppy voor m’n verjaardag kreeg.” Het eerste was “Goedemorgen!”
[08-02-18 09:13:17] Els: Helemaal goed DOEN
[08-02-18 09:48:04] Ruud en Monique: Haha, wat heb je haar in je
slaap. Wij doe mee, hoor! Idee: kunnen we ook een dubbele inzet doen
vooruitlopend op jouw verjaardag in mei?
[08-02-18 09:48:54] Daphne: Goed plan!! Hoeven we daar ook niet meer
over na te denken. 🤪
[08-02-18 09:49:16] Janet: Wij doen mee voor kleiner bedrag omdat we
al een activiteit voor oa jullie verjaardag georganiseerd hebben,
maar we doen graag een bijdrage voor een logeer hond
[08-02-18 09:52:02] Stephan: Goed idee Ruud ik doe mee
[08-02-18 09:55:50] Quita en Fré: Leuk, leuk, leuk, wij doen mee!
[08-02-18 10:18:11] John: Geweldig … ik doe ook mee. Alhoewel nog
niet jarig … ik vind het een schitterend idee van Ruud/Monique om
een voorschot op mijn cadeau te nemen.
[08-02-18 10:21:46] John: Ik heb een optie, tot vanavond 18:00 uur,
op een reu. Oet Fryslan. Moeder Frys, vader Oldambt. En dan plaatsen
in Drenthe. 3 Januari geboren.
[08-02-18 10:22:43] John: 2018-02-08-PHOTO-00000036.jpg <bijgevoegd>
[08-02-18 10:22:52] Stephan: Aan de ouders kan nie liggen. Doen.
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Spannend 🐾 🐾
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
[08-02-18
idee
[08-02-18

10:23:22]
10:23:39]
10:24:24]
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10:24:45]
10:25:38]
10:27:37]
10:27:48]
10:28:15]
10:29:49]
10:30:28]
10:31:02]
10:32:50]
10:36:23]

Stephan: Mooi🐾
John: Plaatsing op woensdag 28 februari.
Stephan: En foto van pa
Stephan: En wat voor kleur??
Stephan: 🐾 🐾
Daphne: Tegelijk met Jens jarig!
John: De kans is heel erg groot dat het door gaat!!!
Daphne: Optie? Wat een flauwekul... Boeken! ❤
Stephan: JA DOEN!!!!!🐾 🐾 🐾 🐾 🐾 🐾 🐾 🐾 🐾 🐾 🐾 🐾 🐾
Ruud en Monique: En die blonde Labrador dan?
John: Two labbies is too much!
Stephan: Doen wat goed voelt!
Stephan: 🐾 🐶 🐾 🐕 🐾 🐩 🐾 🐺 🐾
Els: John ik ga ook mee voor jouw verjaardag tegelijk. Fantastisch

10:44:18] John: 2018-02-08-PHOTO-00000052.jpg <bijgevoegd>
[08-02-18 10:45:28] Daphne: Prachtig!!
[08-02-18 10:51:45] Johan: Wow!!!
[08-02-18 10:52:00] Johan: Mooi!!!!
[08-02-18 11:48:31] Anneke: Natuurlijk doe ik ook mee! Aan de uitgebreide versie.
[08-02-18 12:01:03] Lidy: 2018-02-08-PHOTO-00000057.jpg <bijgevoegd>
[08-02-18 12:09:00] John: Jammer dan: dat wordt dan een vriendje …
de pup is een reu.
[08-02-18 12:12:11] Lidy: Ģadverdarrie, nee toch!! Nou,we zullen
haar voorbereiden op deze vrienschapsdegradatie.🤣 🤣 🐶 woef!!
[08-02-18 12:14:33] John: Zojuist heb ik voor Elly (en sinds
Ruud’s suggestie 😂 ook voor mij) een Labradorreutje gekocht.
[08-02-18 12:16:21] Lidy: Gefeliciteerd met de gezins-uitbreiding!
🎀🚩🎈
[08-02-18 12:17:22] Daphne: Ik hang de vlag uit!!
[08-02-18 12:17:24] John: Voor wij Storm in huis haalden, hebben
Daphne, Elly en ik een maand lang elkaar met namen voor de pup bestookt. Elly hield zich
hierin geheel afzijdig. Op de dag dat we gingen kijken: Elly maakte haar keus welke pup
en gaf ‘m meteen een naam: Storm.
[08-02-18 12:22:54] Stephan: 🐾 🐾 GEFELICITEERD 🐾 🐾
[08-02-18 12:22:57] John: Ik stel voor, dat degenen die mee willen doen door geld te
schenken, een enveloppe vol schrijven met één- of tweelettergrepige reu-namen (eventueel
opgeleukt met Labrador- en hondendingen). Kom achterom. Ik zet achter het huis een doos
neer op tafel … en doe maar lekker geheimzinnig naar Elly … zodra het huis vol zit, geven
we haar die doos (taak van Stan en Jens).
[08-02-18 12:23:22] Stephan: Top
[08-02-18 12:26:38] Lidy: 👍
[08-02-18 12:28:34] Els: 😂 🤣
[08-02-18 13:34:30] Ilna en Lan: Haha. Super.
[08-02-18 14:13:50] Tikkel en Fietje: Goed plan, wij doen mee.
[08-02-18 14:25:29] U hebt de groepsafbeelding gewijzigd
[08-02-18 14:41:47] Mar heeft de groep verlaten
[10-02-18 08:57:31] John: Wat mij betreft het laatste bericht in dit bombardement. (A)
Jouw enveloppe (met daarop de kandidaatnamen voor de pup geschreven) in het doosje op de
ronde tafel achter het huis leggen. En: ssst!!! (B) Stan en Jens geven omstreeks 15:00
uur het doosje aan Oma/Elly. (C). Als het doosje niet meer op de tafel staat … dan kun je
je enveloppe zelf aan Elly geven.
[10-02-18 08:58:31] Daphne: Ik hoop dat Stan en Jens het zo lang stil kunnen houden... 😳
[10-02-18 08:59:01] Stephan: Heb je ook foto pup
[10-02-18 08:59:06] Stephan: ❓ ❓ ❓ ❓
[10-02-18 15:59:00] John: (Zou je de namen van de pup OP de enveloppe willen zetten.)
[10-02-18 16:00:36] Stephan: Wat is de naam van de vader??
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[10-02-18 16:00:45] John: Max.
[10-02-18 16:00:54] Stephan: Ok die dus niet
[10-02-18 16:01:04] John: Moeder heet dus Reina.
[10-02-18 16:01:11] Stephan: Ok
[10-02-18 16:02:19] Stephan: Één letter greep dus
[10-02-18 16:02:43] John: Of twee. Stor-rum!
[11-02-18 13:37:20] Ilna en Lan heeft de groep verlaten
[11-02-18 20:13:02] U hebt het onderwerp gewijzigd naar “Luidkeels: een puppy!”
[11-02-18 20:13:39] John: Morgen gaan we naar de pup. Dan zorg ik voor een foto. Keep
online.
[11-02-18 20:14:02] Stephan: Top
[11-02-18 20:15:46] Lidy: 🎈 🎈
[11-02-18 20:47:45] Ri-joh heeft de groep verlaten
[11-02-18 22:28:43] Els heeft de groep verlaten
[12-02-18 16:57:52] John: 2018-02-12PHOTO-00000092.jpg <bijgevoegd>
[12-02-18 16:58:47] Stephan: Wat een dikkerd
[12-02-18 16:58:52] Stephan: Haha
[12-02-18 16:59:40] Stephan: Konden jullie wel
zonder hem weg. Of was het huilen
[12-02-18 17:00:00] Daphne: Poepie!!
[12-02-18 17:01:31] Stephan: Naar hebben jullie er
een goed gevoel over
[12-02-18 17:20:08] John: 3 Reutjes en 1 teefje.
Teefje is toegezegd. Reutjes: keus genoeg. Iets
voor Luca?
[12-02-18 17:24:41] Lidy: Tja, wanneer je gaat
kijken, ben je verkocht! ❤
[12-02-18 17:24:46] Daphne: Waarom viel de keus op
Jas?
[12-02-18 17:24:54] Daphne: Tjas?
[13-02-18 14:44:12] Janet heeft de groep verlaten
[13-02-18 15:33:14] Ilna en Lan: Heel schattig. Inpakken en meenemen, en niet meer omkijken...
[13-02-18 15:51:02] John: Lieve mensen. Geweldig Geslaagd. Jullie aanwezigheid zorgde
voor gezelligheid. En bovenal: jullie hebben bijgedragen aan de aanschaf van een Labrador-pup. De pup is daardoor ook een beetje van jullie. Elly denkt na hoe ze jullie op te
kan houden van de pupse ontwikkelingen: foto’s, en verhaaltjes. Ik heb geweldig genoten
van deze actie … binnen 3 dagen geregeld. Dankjewel.
[13-02-18 16:39:40] Lidy: 😊
[13-02-18 16:40:07] Ruud en Monique: 👏 👏 👏
[13-02-18 17:44:52] Henk en Truus heeft de groep verlaten
[13-02-18 18:05:00] John: (Ik ga deze WhatsApp-groep opheffen. Elly neemt het op een andere wijze over. Bye-Bye!)
[13-02-18 18:05:32] U hebt Anneke Mohl verwijderd
[13-02-18 18:05:41] U hebt Stephan verwijderd
[13-02-18 18:05:45] U hebt Daphne verwijderd
[13-02-18 18:05:49] U hebt Tikkel en Fietje verwijderd
[13-02-18 18:06:00] U hebt Ilna en Lan verwijderd
[13-02-18 18:06:07] U hebt Johan verwijderd
[13-02-18 18:06:18] U hebt Ruud en Monique verwijderd
[13-02-18 18:06:40] U hebt Fré verwijderd
[13-02-18 18:07:04] U hebt Janet verwijderd
[13-02-18 18:07:11] U hebt Lidy verwijderd
[13-02-18 18:08:26] U hebt Han verwijderd
[13-02-18 18:08:31] U hebt Quita en Fré verwijderd
[13-02-18 18:08:35] U hebt Johan en Lidy verwijderd
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CROWDFUNDERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anneke
Daphne, Johan, Stan en Jens
Han en Janet
Henk en Els
Johan en Lidy
Lan en Ilna
Marjan
Quita en Fré
Ri-John en Kina
Ruud en Monique
Stephan
Tikkel en Fietje
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VOORGESTELDE NAMEN BIJ DE CROWDFUNDING
Alpha

Dex

Marein

Samson

Astor

Dolly Mohl

Mars

Schatje

Baas

Doris

Mass

Scoobiedoo

Banjer

Dribbel

Max

Scully

Bas

Eljohn

Mitch

Sjoerd

Beau

Fifi

Monster

Sproet

Beer

Flits

Pablo

Stennis

Bello

Floyd

Pelle

Taco

Bemmel

Geert

Pepper

Tido

Biels

Genogt

Perro

Tientje

Bikkel

Hannes

Pieter

Timo

Binkie

Hebbes

Pim

Tinus

Blackie

Henk

Pluto

Tjeerd

Bleefix

Jasper

Primo

Toby

Bobby

Jelle

Pukkel

Tommie

Boef

Joel

Puppie

Tommy

Bono

Joep

Raico

Topper

Boris

Joepie

Rakker

Tor

Boy

John

Rantantan

Tornado

Bram

Kaj

Rantontan

Vierpoot

Brett

Kasper

Rebel

Wander

Brick

Kaz

Rex

Willem

Brutus

Kees

Rhino

Wobbes

Buddy

Keessie

Rintintin

Wooody

Conan

Koos

Rover

Wuffie

Dax

Levi

Rowlf

Yan

Deugniet

Lubas

Runner

Zwabber

Devil

Lyon

Sam
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