Frederic

FREDERIC DU SOURIRE DOUX

03-01-2006 - 26-10-2013

Onze lieve, vrolijke en enthousiaste Freek is er niet meer.

We hebben met heel veel verdriet afscheid van hem moeten nemen op een hele korte tijd.
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Op een gegeven moment liep hij een beetje stijf met zijn nek en wij dachten dat hij een
kou had gevat, maar het bleef maar duren, dus een afspraak met de dierenarts gemaakt.
We konden de andere dag komen, maar de andere dag was onze Freek totaal verlamd.
We schrokken ons dood. Eerst werd nog gedacht aan een nekhernia, maar een scan
wees uit, dat hij een tumor in zijn nek had en die tumor drukte het kraakbeen tussen zijn
nekwervels uit tegen het zenuwgestel, vandaar zijn verlamming. Opereren was technisch
mogelijk, maar de kans dat onze Freek hier goed uit zou komen was zeer gering. Toen
hebben wij dus een van de moeilijkste beslissingen uit ons leven moeten nemen. Hij was
relatief nog zo jong en vol leven. Onze Freek had de dierenarts nog nooit gezien,
behalve bij de jaarlijkse entingen. Hij was echt een hele fijne hond om te hebben. Zelfs
tijdens zijn verlamming en zijn pijn bleef hij alles nog heel levendig volgen. Memories.
Zoveel herinneringen komen nu boven. Onze Freek had mooie grote oren, maar die had
hij alleen maar voor de sier, luisteren was niet zijn sterkste punt. Ik herinner mij een dag
aan de kust. Freek liep de pier op en hoe we ook riepen hij weigerde om terug te komen
en sprong aan het einde van de pier pardoes in zee. Ons hart stond stil, maar gelukkig
besloot hij niet naar Engeland te zwemmen en om te draaien om naar ons terug te
zwemmen. Dat was wat anders toen we een keer met hem aan een groot meer waren en
Freek begonnen was het meer over te zwemmen. Ook daar hielp roepen en fluiten niets.
Onze Freek zwom gewoon door. Een New Foundlander heeft hem toen terug gehaald. Als
Freek maar een gaatje zag of vond was hij weg. De wijde wereld in, zijn horizon
verbreden. Op een dag liep hij zo maar op zijn eentje een vrij grote winkel binnen waar hij
op zijn gemak liep rond te snuffelen. De eigenaar zag hem en daar hij geen portemonee
of briefje bij zich had om aan te geven wat hij moest hebben heeft de eigenaar maar
besloten om de dierenopvang te bellen. Daar hebben wij hem later op de dag, na
urenlang vergeefs zoeken, gevonden. Hij zat heel vrolijk met de medewerkers van de
dierenopvang te spelen en vond het geloof ik eigenlijk nog te vroeg om hem al op te
komen halen. Onze Freek hield ontzettend veel van mensen. Hij kon urenlang op je
schoot blijven zitten als er maar aan hem gefriemeld werd en dat gaf hij ook met zijn poot
aan. Gewoon doorgaan baasje. Onze Freek had een hart van goud en wij missen hem
vreselijk en zullen hem nooit of te nimmer vergeten. Voor anderen was hij
waarschijnlijk alleen maar gewoon een mooie bull, maar voor ons was hij alles.
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Clubmatch H.B.C. te Lieshout
d.d. 22-10-06

Fokkersklasse

1 uitmuntend,
beste reu,
beste in show

Show Eindhoven
d.d. 04-02-07

Jeugdklasse

4

uitmuntend

Jubileumshow H.B.C.
d.d. 17-05-07

3/8

Frederic

Jongehondenklasse
(26 inschrijvingen)

uitmuntend

Show Lommel
d.d. 10-06-07

Jongehondenklasse

2 uitmuntend
Res.C.A.C.

Show Brussel
d.d. 24-06-07

Jongehondenklasse
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2 uitmuntend

Show La Louviere
d.d. 08-07-07

Jongehondenklasse

1 uitmuntend

Jongehondendag St.Katelijne Waver

d.d. 21-10-07

Jongehondenklasse
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1 uitmuntend

Winner Amsterdam
d.d. 24-11-07

Openklasse

3 uitmuntend

Dogachtigenshow
d.d. 09-12-07

Openklasse

4 uitmuntend
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Jubileumshow Odense, Denemarken d.d. 08-03-08

Openklasse (26 inschrijvingen)

uitmuntend

Stamboom:

CH.I.B. FR.99 NED.
SJENG V.D.MESTREECHTENEERKES
CH.I.B. NED.
BREUR V.D.MESTREECHTENEERKES
MAIKE V.D.MESTREECHTENEERKES
ZJEF DU SOURIRE DOUX
CH.I.B.96 FR.B.LUX.NED.95
MATTIE V.D.MESTREECHTENEERKES
UBALOU DU SOURIRE DOUX
UNIQUE DU SOURIRE DOUX
FREDERIC DU SOURIRE DOUX
UNIC DE LA PARURE
CH. NED.
AEGIDIUS LE BEAUTETE
UNBARI DE LA PARURE
BELINDA DU SOURIRE DOUX
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CH.I.B.99 FR.NED.98
UMBERTO DU SOURIRE DOUX
PERLE BLANCHE V.ï¿½T GOIRLES HOFKE
LONIE V.ï¿½T GOIRLES HOFKE
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