Du Sourire Doux

Dafne

Dafne du Sourire Doux, 19-11-2004 - 21-02- 2015.

Onze Dafne is er niet meer. Geheel onverwacht is ze er tussenuit gepiept. Zomaar. Totaal onverstelbaar, niet te geloven
en onbegrijpelijk. Ze had 's avonds gewoon gegeten, haar hondenkoekje opgepeuzeld met de rest. Daarna gaan ze
allemaal naar buiten, zo ook Dafne. Als ze dan uitgestoeid zijn en alles gedaan hebben komen ze weer naar binnen en
gaan dan meestal rustig in hun manden liggen en dan is het voor ons etenstijd.
We waren net begonnen en ik kijk opzij naar de honden en voel meer dan ik iets zie dat er met Dafne iets niet in orde is.
Ik kniel bij haar neer, ze zucht en ze is weg. We schrokken ons werkelijk bijna dood.
Onze Dafne, nooit ziek, altijd een rustige, heel evenwichtige en opgewekte bull geweest. De moeder van ons Femke,
haar dochter Hummelke en daaruit zijn weer onze Judith en Jupiler geboren en Judith's dochter Misha, mijn mischatje en
troetelbull.
Al deze dingen zullen voor altijd in onze herinnering voort blijven leven als we aan onze Dafne denken. Ze was ook altijd
een mooi showhondje in haar jeugd en een lieve, oude dame in haar latere leven.

Jongehondendag H.B.C.
11-09-05 puppyklasseplaatsing 2Dogachtigenshow 2005 puppyklasseplaatsing 2
zeer veelbelovendShow Bleiswijk
06-11-05 jeugdklasse2 uitmuntendClubmatch Belgie
19-02-06 fokkersklasse1 uitmuntendShow Gent
26-02-06 intermediaire 1 uitmuntendShow Lommel
11-06-06 openklasse 1 uitmuntend res.C.A.C.Show Brussel
24-06-06 intermediaire 3 uitmuntendShow La Louviere
08-07-06 intermediaire 1 uitmuntend res.C.A.C.Show Liege
23-07-06 intermediaire 1 uitmuntend res.C.A.C.
res.C.A.C.I.B.Jubileumshow H.B.C.
d.d. 18-05-07fokkersklasse
30 inschrijvingenuitmuntendShow Lommel
d.d. 10-06-07openklasse3 uitmuntend
Show Brussel
Show La Louviï¿½re
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d.d. 24-06-07openklasse

2 uitmuntend

d.d. 08-07-07openklasse

1 uitmuntend
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