Olyx du Bois Tourbeux

Heyyyy, ik ben Olyx!!
Geboren ben ik op 13 april 2015, Ik heb 6 zussen en 3 broers, mijn mama Hadiya
(Hally Black Frizz de la Freya) had met Valentijn een rendez vous met papa Aaron
(Dakar Aaron Living next Door). Mama had zo haar eigen idee over het opvoeden
van ons, wij zijn daardoor zeer zelfstandig opgevoed. Mama was zeer bezorgd
over ons, verzorgde ons goed, vergis je niet! Ik heb een heel goede mama.
In het nest was ik al een buitenbeentje eentje met karakter zoals ze zeiden. Eentje
voor ons Leonie zoals ik zo vaak hoorde. Wie dat was….dat weet ik nu! Het is mijn
baasje, eindelijk een beauceron voor haar eigen. En ik maak het haar lastig, jaja ik
ben een beauceronneke met een gebruiksaanwijzing vind Leonie. Niks mis met mij
hoor, ik ben open, spontaan, nadrukkelijk aanwezig en voor de duivel niet bang, ik
lijk best wel op mijn mama. Tja een beauceronneke opvoeden is niet zo makkelijk.
Olyx leeft bij onze dochter Leonie, zij draagt verantwoordelijkheid over haar
opvoeding en opleiding, ze gaat weer mee naar show en maakte na een lange
afwezigheid weer haar debut in de showring. De eerste show van Olyx.
Het is een kleine opdonder die haar bazinneke goed om haar poot weet te
draaien. Olyx is volledig opgenomen in de groep en vind het zalig om hier bij ons
te zijn.
Olyx zal de komende tijd geshowd worden in binnen en buitenland.
De komende periode staat ook in het teken van opleidingen, ze heeft bewezen dat
ze in haar aders het bloed van beide ouders heeft lopen en dat ze heel goede
aanleg heeft voor schapen te drijven. Verder gaan we bekijken welke richting we
nog met haar opgaan, alle mogelijkheden zijn nog open.
Je kunt mij op de voet volgen op mijn eigen gedeelte op de site!!
Tot later!

