
In Memories of Chintz of great pleasure 

18-12-2003- 15-8-2017      

 

Onze kampioen en vooral een vriendin 

voor het leven  

“Onze Prinses” 

 

Hoe kwam Chintz in ons leven eigenlijk ons gezin. 

Na jaren golden Retrievers gehad te hebben, werden mijn ouders verliefd op de Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever. (Toller) 

Na even zoeken kwamen we uit bij de fokster Els, waar we onze reu DJ of Great Pleasure gekocht 

hebben. Dit ras beviel ons zo goed dat we de dochter van Chintz genaamd Indra ook een goed huisje 

gaven. (Indra had een hartruis, bij ons eraan geopereerd en nog vele jaren bij ons gebleven) 

 DJ Links en Indra recht 

Indra is echt een pittige dame, geeft zelf aan wat ze wel en niet wil. 

DJ en Indra waren gek op een paar druppeltjes bier in een schaaltje water en een likje slagroom. 

 

Indra was ondertussen al een paar jaartjes bij ons toen haar Moeder Chintz met pensioen ging. 

Els was op zoek naar een fijn huisje voor haar kampioen. Dus Chintz kwam bij ons en haar dochter 

wonen (2003). Chintz was weer blij om Indra te zien en het klikte goed tussen haar en DJ.  

 

Chintz is altijd een rustige gezellige hond geweest, ze lag graag op de bank te slapen of in een mand 

met een lekker dik kussen. In de zee was het alleen pootje baden “want stel dat je haar nat werd 

zeg”  Chintz bracht in de jaren door af en toe een bezoekje aan haar vorige huis, wat was ze door het 

dolle heen als ze Els en Cor weer zag. Ze wist ook precies de weg op de boerderij, mooi om te zien. 



 

Chintz ontpopte zich in een hond die mee ging naar stal (was paarden gewend) tot therapie hond in 

het verpleeghuis. Daar was een mw. die bijna nooit meer sprak en alleen het nodige liep achter de 

rollator, na een tijd was ik Chintz kwijt en die mw. met Chintz aan de riem kletsend tegen haar over 

de afdeling te wandelen. Ik heb het personeel nog nooit zo verbaasd zien kijken. Deze bezoeken deed 

ze samen met DJ en Indra. 

Chintz heeft ook een keer gedacht in de Delfse hout dat het kroos in de sloot ook gras was dus ze liep 

door en lag in de plomp met het resultaat helemaal groen. Ook een keer uit de riem ontsnapt en in 

de sloot gelegen, moest ze door de brandweer eruit gehaald worden want we konden er niet bij. (dit 

deed ze toen het vroor) dus moest ze in de folie en in een warm bad met daarna lekkere warme 

dekens. 

Logeren deed ze ook graag, de bengaal(kat) lag graag onder haar dikke staart lekker warm en bij mij 

lekker op de bank. 

Na verloop van tijd kwamen er nog meer honden bij ons die een huisje zochten, hier werden we ook 

gast gezin voor. 

  v.l.n.r Indra, lemon, Chintz, Jersey en DJ 

Chintz vond het erg gezellig al die honden in haar huis, ze was een goede opvoeder voor de jonge 

honden. Deze daagde haar veel uit, waardoor ze ook meer ging spelen, wanneer nodig zette ze hun 

op hun plek. 

 

Vele weekenden en vakanties hebben ze op de camping in Renesse doorgebracht 

  

Je merkt na een tijdje dat de honden allemaal wat ouder worden. 



Zo ging het in april van dit jaar niet goed met Indra. Ze werd mager, veel drinken en hijgen. Na een 

bezoek aan de dierenarts werd vast gesteld dat Indra Nierfalen had in best wel ernstige maten. We 

hebben met elkaar aangekeken tot wanneer Indra aan gaf dat het goed was. 

Zoals Chintz bekend staat is ze tot het einde een goede moeder en steun en toeverlaat geweest voor 

dochter Indra 

 Indra is op 5 april 2017 overleden op 11 jarige leeftijd. 

 

De roedel werd iets kleiner, Chintz was inmiddels al 13 jaar en hobbelde met haar artrose rustig 

door. DJ volgt haar met bijna 13 jaar op de voet. Perla heeft ondertussen ook een plekje gevonden bij 

ons. 

 

Toch komt er ooit een dag dat je ook van je vriendin afscheid moet nemen, deze dag volgde een paar 

maanden na Indra. (Chintz heeft zondag 13 -8 nog een mooie dag gehad genieten van alles op de 

camping, lekker rollen in het zand en weer als wandel maatje voor mijn nichtje) 

Afgelopen dinsdag  15-8-17 werden mijn ouders op de camping gewekt door hard gepiep van Chintz. 

Haar naar buiten gelaten te hebben zakte ze door haar achter poten heen. (gedacht misschien 

verkeerd van de bank gesprongen ofzo of een hersenbloeding??????, maar ze deed geen stap meer 

dus meteen naar de dierenarts gegaan in Zierikzee. Deze gaf aan dat het een aantal dingen kon zijn. 

Om dit goed te zien zou ze een MRI scan moeten (deze zijn erg duur en niet zeker of ze haar konden 

helpen). Arts heeft haar aan een infuus met ontstekingsremmers gegeven en het moest eind van de 

middag verbeterd zijn. Helaas was dit niet het geval, het ging met Chintz snel bergafwaarts. Toen 

mijn ouders kwamen lag ze al aan de zuurstof. Dus besloten om onze vriendin te laten gaan. (we 

willen niet dat ze pijn had). Chintz is 13,5 jaar geworden. 

Chintz is net als Indra gecremeerd en we hebben allemaal een aandenken uitgezocht voor ons zelf. 

 

Lieve schat; bedankt voor alle liefde en mooie jaren die je ons allen gegeven hebt. We zijn blij je in 

ons gezin gehad te mogen hebben. 

You are always in our hearts 

Lieve Els en Cor; bedankt dat we voor al deze schatten van jullie een gast gezin mogen zijn. 

 

Melanie van der Ham 

Chintz heeft jaren een mooi en fijn plekje gehad bij Aad en Carla en het gezin.   


