Hally Black Frizz de la Freya

Hadiya is mijn roepnaam, ik werd geboren in Frankrijk in een heel klein dorpje dat
zelfs de navigatie niet kende. Na dikke 8 u rijden stonden wij op de stoep, een hele
meute beaucerons stond ons op te wachten van groot naar klein. Iedereen vond
die nieuwe mensen leuk. Help!!! Weg hier!! moet ik hebben gedacht toen ik die
lange man en die vreemde vrouw zag. Veilig ver weg gestopt, eerst kijken of ze te
vertrouwen zijn en steeds korter bij komen om vervolgens bij de fokster en haar
dochter op schoot te kruipen, een mensen hondje.
Hadiya is geboren op 8 mei 2012, haar mama Fizzie du Royaume Dugazana is een
noir en feu, haar papa CH.Django blue du Serment des Brumes is een harlekin.
Hadiya betekent ¨geschenk¨ in het Swahili, zij kwam bij ons wonen na een zware
periode in ons leven.
In de paar dagen dat we in de regio bleven waar wij haar hadden opgehaald bleek
al snel dat het hard weglopende pupje voor de duvel niet bang was. Ze paste zich
direct aan de nieuwe situatie aan en voelde zich thuis.
Eenmaal thuis en geacclimatiseerd werd er gestart met haar opleidingen, het
bleek al snel dat Hadiya een multi talent was en overal inzetbaar. Tijdens de
trainingen bleek dat zij een onuitputbare bron van energie was en zich gaf tot het
uiterste. Bij elke discipline wat we met haar doen is zij altijd overenthousiast en
prettig om mee te werken, alhoewel de blauwe plekken ontelbaar zijn van haar
enthousiasme na elke training. Ondertussen behaalde ze haar BH
(begeleidingshond) en trainen we voor het UV (uithoudingsvermogen). Ook
werken we met schapen en speuren we. We hebben doelstellingen voor ogen die
door haar enthousiasme haalbaar moeten zijn.
Op dogshows maakte ze een enorme start als klein meisje, een tijdje hebben we
haar stop gelegd omdat haar enthousiasme te veel de overhand nam, dit hebben
we met trainen onder controle gekregen. Haar comeback in de showring maakte
ze in augustus 2016 met een schitterend resultaat gelijk een BOB (beste van het
ras). We zijn nu regelmatig op shows terug te vinden.

In april 2015 kreeg Hadiya haar eerste nest, voor haar een geschenk, geheel op
eigen wijze verzorgde ze haar pups heel goed, een enorm nest voor een kleine
meid als zij. Ze had maar liefst 10 pups.
Voor Hadiya staat werken als eerste peiler in het leven, dat houden we ook zo!
Later meer over deze sportieveling.

