Cheops du Bois Tourbeux
De Egyptische koning Cheops (Chufu in het Egyptisch) werd geboren
omstreeks 2620 voor Christus en stierf in 2563 voor Christus.
Cheops liet de op een na grootste piramide bouwen, namelijk die van Gizeh.
Met dit grafmonument, dat zich dichtbij de hoofdstad Memphis bevond,
creëerde hij voor zichzelf een gedenkteken voor de onsterfelijkheid als de
Godkoning.
Naar deze Egyptische koning is Cheops genoemd. Hij werd geboren op 13 mei
2003. Zijn vader is Verdi de la Tuile au loup en moeder is Xitchou du val des
Marais. Als kleinste van het nest kwam hij voor zichzelf op, een kleine
opdonder, voor de duvel niet bang.
Cheops is een tolerante reu geworden, die echter geen andere reuen duld in
zijn harem. Hij heeft graag controle, maar laat zich ook graag verwennen.
Hij is klein gebleven met een schofthoogte van 67cm.
Cheops heeft 2 nesten verwekt , een met Varenne en een met Zayroizaya.
Van beide combinaties zijn standvastige pups gekomen, een enkeling
behaalde zijn GPH examen.
op werkgebied behaalde Cheops leuke resultaten:
° test sociabilité,
°BH (begeleidingshond).
Regelmatig zijn we op wedstrijden te vinden geweest, hij behaalde op een
kampioenschap wedstrijd een mooie derde plaats.
In zijn jonge jaren kreeg hij nog een nieuwe jeugdige begeleider waar hij
regelmatig mee op wedstrijd was te vinden. Samen hadden ze lol, kon Cheops
hem om de tuin leiden, maar vooral de leermomenten voor de jeugdige
begeleider waren enorm.
Geshowd werd er ook met behoorlijke resultaten.
Helaas na twee nesten is het dan gedaan met Cheops zijn mannelijkheid en
zijn show carrière , een prostaatvergroting met vergiftiging van nieren en lever
hebben ons doen besluiten deze stap te nemen.
Nu (2016) mogen we nog steeds van deze kleine beer genieten, hij geniet van
zijn jonge en minder jonge dames, laat zich bedienen en verzorgen.
Werken doet hij nog steeds maar dan aangepast aan zijn leeftijd, speuren
wordt een pretpakket en gehoorzaamheid een lolletje om hem te bewegen en
actief te houden.
Cheops heeft sinds jaren een maatje, een soul mate, een dame van een ander
ras, Ishta, als ze mekaar maar ruiken roepen ze op mekaar. Mooi om te zien
We hopen hem nog heel wat jaartjes bij ons te hebben.

