
Dag Wannes van de Woefkesranch, 
 
Bedankt voor je bericht. Ik was al een poosje van plan jullie te 
informeren, maar het kwam er niet van. Bij deze dus wel.  
 
Wij zijn heel blij met onze Beagle die inmiddels ruim 5 maanden 
oud is. Naam: Dibbes 
Hij is door ons opgehaald toen hij 8 weken oud was. 
Het heeft iets langer dan een week geduurd voor hij helemaal 
zindelijk was. 
Met eten en drinken ging het prima. (tja, een echte Beagle hè) 
Na 2 nachtjes een beetje huilen in de bench ging ook het slapen 
heel goed. 
’s-Avonds om 22:00 uur zijn laatste plasje, en sliep dan door tot ’s-Ochtends 8:30 uur zonder 
problemen. Hij is een echte uitslaper geworden. 
 
Overdag vergaten wij wel eens dat het nog een puppy was en raakte hij wel eens oververmoeid 
waardoor ie negatieve aandacht ging vragen. Net als bij mensenkinderen.  
Op tijd een poosje in de bench, dan ging het prima. 
Hij heeft van ons zijn eigen vaste speeltjes waardoor hij van andere spullen afblijft. (jullie advies) 
 
Na twee weken zijn we met hem op training gegaan bij een mevrouw die jachthonden traint. Niet om 
er mee te gaan jagen, maar wel om de strenge opvoeding te volgen. Vooral wij als baasjes hebben 
daar heel veel geleerd. Voor de Dibbes heel duidelijk waardoor hij nu al redelijk gezeglijk is. 
Het is een heel sterk hondje, heeft krachtige poten en een sterke eigen wil maar ook heel erg 
leergierig. Zijn neus is voortdurend aan de grond. (ja, Beagle) 
 

O ja. Drie weken geleden is tijdens het uitlaten iemand met zijn fiets 
over Dibbes heengereden. 
Daardoor heeft ie wat last gehad met plassen en een blaasontsteking 
opgelopen.  
Gelukkig hebben wij een hel goede dierenarts en na een kuurtje is alles 
weer in orde. 
 
Op het moment zijn we op vakantie met een camper en is de pub mee. 
Dat gaar heel goed. 
Iedereen die hem ziet ie direct verliefd op hem. Hij ziet er ook zo mooi 
uit. 
We hopen dat hij deze kleuren houd. Hij is namelijk nog erg donker van 
haarkleur. 
Wanneer is de kleur definitief?  
 

Nu wat antwoorden op jullie vragen. 
- Mijn vrouw wilde al wat langer weer een hond in huis. Gezellig en een extra reden om te 

gaan wandelen. 
- Ze heeft voor de Beagle gekozen omdat het een heel eigenwijs karakter heeft en hij ziet er 

erg leuk uit. Ook het formaat is heel mooi. 
- We hebben volwassen kinderen waardoor hij door mijn vrouw en mij wordt opgevoed. Dat is 

wel wat makkelijker dan met jonge kinderen. 
- We zijn op jullie kennel uitgekomen via wat zoeken op google door onze zoon. Hij zag dat 

jullie op dat moment een nestje hadden. 
- De website ziet er verzorgd uit en straalt vertrouwen uit. 



- Toen we bij jullie waren hebben we ons verbaasd over de properheid en de orde die jullie 
kennel uitstraalde. 

- Ook hebben we in alle rust kennis kunnen maken met de pub en kregen we zeer uitgebreid 
informatie over alle belangrijke zaken. Er werd echt de tijd genomen om ons te informeren. 
We kregen ook volop info mee met tips en dergelijke. Heel professioneel. 

Dat alles geeft vertrouwen. 
 
Al met al een dikke pluim voor jullie kennel en adviezen. 
 
Tot zover. 
Hartelijke groet, 
Jan en Hanneke de Ruiter 
 
 


