Gustje
12/27/2012 12:09:39 AM

Hallo
De beste wensen voor 2013 en veel geluk met de fokkerij, wij zijn alvast tevreden van ons hondje GUSTJE .
Bedankt voor je mailtje maar één hondje is genoeg, onze GUST is eentje met karakter maar wel een schatje . Hij is
nu 1 jaar en 8 maand en heeft mooie kleuren , daarom heb ik een foto bij gedaan . Groetjes Frank en Ingrid

Van de Vyver
11/14/2012 6:42:54 PM

Hey Ronny, tis maar eens om te zeggen dat ons Kato,een york die nu bijna 8 mnd is,heel flink is, ze is superbraaf
en lief, wel ne kapoen, ze weegt 2.5kg, tis een droom van een hondje, bedankt, Petra en Ivan Gavere

Angelique Debys
11/7/2012 11:01:16 PM

Beste Ronny en Martine
Heel erg bedankt voor dit lieve wondertje, geboren 12/07/2012. Zowel de dierenarts als de juf op de hondenschool
noemen ons Mali "een spring in het veld". Een lieve filou die gezond en gelukkig door het leven gaat. Sinds een
tweetal weken plast zij in haar plasbakje bij ons op het appartement. Iedereen is jaloers op ons mooi
"teddybeertje".
Trotse eigenaars van Mali, Mathieu Sturm en Angelique Debyser

Sabine Mariën
11/7/2012 5:12:12 AM

hey daar,
Ik ben daarstraks met Chanelleke naar de dierenarts geweest voor haar inenting ze is nu 3 maanden.
Ze kreeg een dikke 10 op 10 daar alles tip top in orde ze vonden haar heel mooi en kerngezond!!!
Het gaat prima met haar ze is heel lief en zit vol deugnieterij!!We zouden haar echt niet meer willen missen.
groetjes vanuit Zoersel

blocmans nadine
10/25/2012 1:00:06 AM

DAG MARTINE.IK BEN LOEKI UIT MECHELEN EN BIJNA1 JAAR! BEN IN SUPER GEZONDHEID EN KRIJG
HERTEVLEES MET PATATJES IN BLIK EN BROKJES DOOR MIJN GEVOELIGE DARMEN.ZE NOEMEN MIJ
NE LUXE VOGEL!19 NOVEMBER IS HET MIJN VERRJAARDAG EN ZAL DAN EEN FOTO VAN MIJ
STUREN.DADA!

guy&sonia
10/2/2012 4:50:12 AM

Hallo daar , met ons Ramboke alles goed , zo lief en houd van spelen en knuffelen ,we zouden hem niet meer
kunnen missen ,iedereen zegt dat hij ongelofelijk mooi is , echt een postkaart, hij is ondertussen ook al een half
jaartje op de wereld.
Hopelijk mag hij héééééél oud en gezond blijven, dank aan Ronny en Martine voor alles nog.
Groetjes van Guy & sonia uit Waarschoot

DE WILDE LAMPER
9/19/2012 10:24:44 PM

HALLO
We hebben onze maltezer indy nu reeds een week bij ons en we hebben er al veel plezier aan . hij vraagt reeds om
buiten te gaan voor zijn behoeftes . hij is speels en zeer vriendelijk.ik denk dat we er veel plezier zullen aan beleven
groetjes

Fam. Dillen
9/12/2012 7:02:24 PM

Op 26 december 2011 hebben wij onze "Ollie" (Yorkje) bij jullie uitgekozen. Een super warme ontvangst,goede
uitleg en vooral een schat van een hondje ....sliep van de 2de nacht door, en is een lief en speels hondje. Gaat
overal graag en braaf mee naar toe ....zelfs mee op vakantie geweest;heel braaf in de auto.Ook qua gezondheid
geen problemen.
Nog geen moment spijt gehad van onze hartsvriend !!!!

Fam Depoortere
8/17/2012 9:20:17 PM

Met droefheid wil ik melden dat onze lieve Chicco Malthezer vorige week is overleden. Bedankt Ronny voor deze
10.50mooie jaren die we met hem mochten beleven in alle gezondheid.
2/3/2002

Van Herpe Geert
7/29/2012 7:10:23 PM

Hoi,hier Whiply terug van vakantie. Het was een heel leuke tijd. Ik heb veel gewandeld, een ganse dag buiten
vertoefd, en vooral veel honden ontmoet. Ik was heel flink, zowel in de wagen als bij de vele activiteiten die mijn
baasjes gedaan hebben. Ik krijg een dikke pluim van hen .

Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Familie De Swae
7/25/2012 5:50:46 AM

Hallo,
ik ben Jacky. Een grote, speelse, leuke en lieve york.
Ondertussen al 1jaar.

Buedts Eddy
7/3/2012 6:01:34 AM

Hier ben ik nog eens, Toke het yorkske. Binnenkort ga ik ook zoals Whiply mee met de auto naar het buitenland.
Met de auto rij ik dolgraag mee. Ik ben erg sociaal, superleuk, grappig, slim, braaf, aanhankelijk, kortom alles wat
je wensen kan. De titel ELITEFOKKER doe ik alle eer aan !

Van Herpe Geert

6/25/2012 2:24:09 AM

Ik ben Whiply en wordt bijna 10 maand. Ik ben sedert 7 maanden bij mijn baasjes en heb het hier echt naar mijn
zin. Ik speel graag buiten, ga graag wandelen en luister heel goed. Ik ben een echt pluchen beertje. Straks mag ik
mee op reis met de wagen, mijn eerste grote ervaring.
Ik ben de lieveling van iedereen.

Familie De Gend
4/25/2012 6:02:59 AM

Laïka is geboren in Oktober 2001.
Binnenkort dus 11 jaar.
Buiten de veel voorkomende ouderdomsproblemen (reuma)is Laïka nog steeds het zonnetje in huis.
Superlieve meid,heel gezond.Nog altijd even speels als toen ze een pup was.
We hopen nog heel veel jaren van haar te mogen genieten.
Bedankt Ronny voor deze prachtige meid!

Loeki
4/25/2012 3:44:19 AM

Hallo ik ben Loeki, ik ben geboren op 19 november 2011 en ben net in mijn puberteit .
Ik woon in Mechelen en
ben al de schat van alle klanten in het kapsalon dat mijn baasje heeft. Iedereen is jaloers op mijn baasje en ze
willen mij allemaal meenemen omdat ik zo schattig ben .
buiten mijn plasjes te doen. Veel groetjes uit Mechelen.

. Er is zoveel te zien binnen dat ik soms vergeet om

segers helene

4/10/2012 12:48:25 AM

Met ons hondje Flor gaat alles prima .
Hij is nu bijna 1 jaar bij ons en kunnen hem niet meer missen .

Priscilla De Cl
3/20/2012 5:19:08 PM

Op 12/09/11 kwam Blue in ons leven en ik kan beamen dat hij alles is wat we ons ooit wensen konden. Hij blinkt
uit in al zijn vormen van schoonheid, netheid, speelsheid en is zo ontzettend lief en aanhankelijk. Menig harten
heeft hij al veroverd en is ieders lieveling. Kortom, hij is een voorbeeld van de kwaliteit die door jullie wordt
gehanteerd. Oneindig veel bedankt voor deze liefde in mijn leven. Hij is mijn alles, mijn kindje.
(Zellik)

Priscilla D.C.

Shana
3/14/2012 10:50:17 PM

Nog altijd supergelukkig met ons matlhezertje Fleur. Wij hadden een mini gevraagd en het is een minitje!
Ze is intussen 11 jaar (van 2001). Een pracht van een hondje!
Dikke merci!

Karlien
3/7/2012 6:27:27 AM

Twee weken geleden haalden wij onze lieve Zenna af, een lief, prachtig maltezertje. Ze was bijna onmiddellijk
zindelijk en sliep na 5 nachten perfect door. Ik zou ze nu al niet meer willen missen. Ik ben benieuwd wat de
dierenarts erover gaat zeggen... maar ik ben er gerust in als ik de goede referenties van Ronny hoor en lees. Vele
groeten ook aan Martine, die geduldig alle informatie gaf. Voor ons is dit een allereerste hondje en we zijn er
superblij mee.

Beets Nathalie
3/6/2012 7:57:20 PM

Hallo,
Mijn ouders zijn 2 weken geleden Chari en Lyna komen halen .Wij zijn Lyna een dag later gaan ophalen bij mijn
ouders aan zee en ze doet het super goed !!!Ze komt goed overeen met ons senior poedeltje Layka en de zusjes
Chari en Lyna zijn dolblij als ze met elkaar kunnen spelen .Lyna slaapt uren als ze samen geravot hebben !We zijn
heel blij dat we de 2 zusjes hebben zodat ze mekaar toch paar keer per week nog kunnen zien ! Bij de dierernarts
kregen ze een 10 !!
Groetjes familie Beets

velghe sibbe
3/3/2012 9:47:03 PM

gisteren onze lieve lookie komen halen wij zijn bij jullie zeer goed ontvangen en lookie is het al goed gewoon bij
ons hij is zeer lief en aangankelijk overal volgt hij ons wij zijn zeer te vrede

de groeve
2/20/2012 2:42:03 AM

Snoopy onze kleine maleser vrijdag afgehaald.
superleuk. hij is het al goed gewoon, eet en drinkt goed en speelt al heel flink.
groetjes,
isabelle, martijn, marie en lowie

hilde bulcke

2/16/2012 1:20:29 AM

Nog altijd supergelukkig met Lotje. Ze is intussen viereneenhalf jaar. Dierenarts vol lof over haar.
Hilde

de groeve
2/12/2012 1:29:57 AM

wil even reageren: wij hebben vorige week ons 2de maltezertje uitgekozen .we hebben terug voor ronny gekozen
omdat we zo tevreden zijn.
Malo hebben we van okt 09.
wij hebben het moeilijk gehad om hem zindelijk te krijgen, maar dat was alleen maar onze fout.
laatst is Malo aangevallen door een grote hond en sindsdien is hij vrij angstig bij andere honden, maar de enigsten
die er iets aan kunnen doen zijn wijzelf.
opvoeden doe je zelf en je mag je eigen angsten niet projecteren op je hond.

vermeren
2/10/2012 7:35:30 PM

Zielig.Tijdens ons telefonisch contact met Ronny was hij enkel razend dat wij een opmerking in zijn gastenboek
genoteerd hebben. Dit is zijn enige bekommernis ! Mijn website, mijn website.....
Hij heeft idd de lijst doorgezonden en ging ook zorgen voor een persoon die langs ging komen om de angsten te
constateren. Geen reactie tot nu toe.
Wij hebben sinds jaren honden en weten echt veel over opvoeden. Wanneer je inzit met je hondje wil je enkel t
beste en daarom de therapeute.

Van Herpe Geert

2/8/2012 10:28:28 PM

Even reageren.
Wij hebben eind oktober een puppy-malthezer gekocht van 12 weken. Whiply is zeer sociaal en aktief. Het

zindelijk zijn is ondertussen goed, hij wandelde direct zeer goed mee aan de leiband en hij luistert goed.
Enkel het meerijden met de wagen vond hij niet plezant, maar dat hebben we hem met oefenen geleerd, net zoals
het zindelijk worden, het luisteren en al de rest.
Wie een puppy koopt weet dat je het diertje zelf moet opvoeden, en dat dit niet de taak van de fokker is.

Ronny zelf

2/7/2012 2:38:41 AM

Ik de fokker heb de eigenaars van alle broertjes en zusjes van uw hondje gecontacteerd,en geen van alle had
klachten van welke aard ook. Net zoals alle andere klanten die ik sinds meer dan 20 jaar gelukkig maak met mijn
pups. Ik heb ook al die tel nrs door gestuurd naar Mevr.Vermeren. Trouwens Mevr.Rutten Arlette de advertentie
hieronder heeft het zusje van haar.Wanneer men reeds een hondengedragstherapeut inzet bij een pup van 15
weken,stel ik me de vraag of er geen probleem is bij de opvoeding

Ronny zelf

2/7/2012 2:30:20 AM

Naar aanleiding van het bericht hieronder in mijn gastenboek(nl Mevr.Vermeren) wens ik als volgt te
reageren:Mevr.Vermeren heeft me nooit gebeld!
Wat betreft de ‘socialisatie’ van de hond, denk ik niet dat het de verantwoordelijkheid is van de Fokker om met
elke pup op stap te gaan om te wennen aan het verkeer en elke mogelijke situatie waarin deze zou terecht kunnen
komen. Zelfs de duurste pups met stamboom worden op deze manier niet voorbereidt op de verkoop, dan zou een
pup nog veel duurder

Arlette Rutten
2/5/2012 9:02:27 PM

Dag Ronny,
Op 28 december ben ik mijn Georga (mijn lieve Yorkshire) bij U komen halen, wat een plezier, nooit had ik
gadacht dat het zo gemakkelijk zou geweest zijn om met dat hondje OVERAL heen te gaan, zowel aan de leiband
dan in zijn reiszakje. Hij is zeer sociaal, proper en ook heel lief met mijn 6 kleinkinderen. Deze mededeling juist
om u te zeggen "Dank U Ronny" en nog heel veel succes. Groetjes uit Sint-Pieters-Leeuw.

Vermeren
2/5/2012 12:18:21 AM

Op 26 december kochten e bij jullie een yorkshire,teefje van inmidels 15 weken oud. Jammer genoeg bleek bij de
dierenarts dat enkel het absolute minimum aan vaccinaties werd toegediend. Bijkomend hebben wij een erg
angstig hondje. De hondengedragstherapeute heeft onze vrees bevestigd. Het hondje heeft geen socialisatie gehad

met verkeer, auto, fietser enzovoort. Zijn dus nu al in therapie met het hondje.
Allesbehalve een fijne ervaring met deze aankoop.

Myriam

1/24/2012 4:02:56 AM

Hallo Ronny,
Op 2.1.2012 hebben wij een mini-maltezertje bij u aangekocht en afgehaald. Op 20.1.2012 zijn we naar de
dierenarts geweest. Een dikke proficiat gekregen voor wat hij een pracht van een puppy noemde. Alles in orde met
het diertje : kerngezond.
Luna is een speels, lief rakkertje en nu reeds 100 % proper. Zij is zeer sociaal. Wij zijn zeer tevreden en maken
volop reclame voor uw hondjes. Wij komen zeker nog bij U langs wanneer we een hondje willen aanschaffen.
Groetjes Myriam.

Schepers Katty
1/6/2012 5:44:39 AM

beste Ronny en vriendin,
wij hebben bij jullie ons suske gehaald zo een drietal weken geleden.Wij zijn die mensen uit zonhoven (limburg).
Wat zijn we blij met hem en de kinderen zijn zot van hem en hij van hun.Het is een zeer lief beestje en is intussen
al onmisbaar in ons gezin,hij gaat trouwens overal mee naar toe en zit dolgraag in de auto.We willen jullie van
harte bedanken en ook een dikke proficiat van de dierenarts die heel lovend was.Groetjes uit zonhoven fam
Vaes

Van Herpe Geert
1/4/2012 8:56:25 PM

Beste wensen voor 2012 .
Whiply is zeer lief, speels en luistert goed maar kan ook soms koppig zijn. Het zindelijk worden is nog niet altijd
goed, maar het lukt al redelijk.
Alvast bedankt, we kunnen hem niet meer missen.
We wensen jullie nog veel succes met de fokkerij. Jullie zijn de naam van elite fokker zeker waard.

Joke Danneels
12/21/2011 9:44:33 PM

Dag Ronny ,
'JOPKE' maltezer is nu 1 maand bij ons . Het is onze eerste hond. Hij is al 2 maal naar de dierenarts geweest en
daar vertelden ze dat ze het zien dat hij van een goeie fokker komt!!! Volledig gezond verklaard !!
Er zijn geen problemen meer met zindelijkheid.
Hij is lief , speels en heel flink .
We kunnen hem niet meer missen !!!
Bedankt en de Beste Wensen voor 2012
Groetjes uit Zwevezele
Joke en Jopke
Johan en Rita

Van Herpe Geert
11/23/2011 6:22:39 PM

Even laten weten dat de eerste avond en nacht met Whiply zeer goed mee gevallen zijn. Hij voelde zich direct thuis
bij ons. Zoals je zei is hij zeer lief, speels en luistert hij al redelijk goed. De eerste nacht heeft hij heel goed
doorgebracht. Het is echt een supertoffe hond. Alvast bedankt.

martin
11/20/2011 2:19:20 AM

Hallo Ronny,
Met onze seppe gaat alles goed, hij is enorm actief maar zeer lief. We hebben hem nu 2 maanden en zouden hem
niet meer kunnen missen. Hij is een echte kapoen. groetjes uit Brugge Kristel en martin.

R.Bakker

11/19/2011 6:06:18 AM

Hallo, via deze weg wilde ik even laten weten, hoe Sammy en Romy het maken, Nou prima. Deze twee zijn
inmiddels goed bevriend met elkaar,Nogmaals bedankt voor al het goeds dat u voor de hondjes en voor ons heeft
gedaan.
groetjes van Fam. Bakker en Fam. van der klij uit Nederland

Mia en Mayka
11/11/2011 12:45:15 AM

Beste Ronny,
Ons Mayka is nu 9 maanden geworden, ik ben er enorm content van, ze is wel energiek, als ik thuisben volgt ze me
de hele dag, is superlief en heel mooi. zindelijk zijn lukt niet altijd.
Ze heeft ondertussen al twee kappersbeurten achter de rug, hier thuis kammen en borstelen heeft ze niet zo graag
maar het moet.
Ook wil ik vermelden dat ik betaald heb voor een echte mini-maltezer en dat dat ook zo is, ze is echt een mini !!!
Dus dank u !!!
Groetjes uit Desselgem van Mia en Mayka

Van Ooyen Marc
9/13/2011 4:40:44 AM

hallo
bijna mag ik 1 kaarsje uitblazen,nl op 13 september.zie ik er niet schattig uit,ben pas naar het kapsalon geweest.De
eerste maanden van mijn puppy leven heb ik doorgebracht bij mijn pleegbaasjes.Die hebben me zindelijk en
manierties geleerd.Nu nog mag ik soms in het week-end naar mijn pleegbaasjes. volgens hen ben ik een
ondeugend en dominant hondje,
Vele hondengroetjes.
van pruts en mijn pleegbaasjes

Meubis Rita
7/29/2011 11:17:42 PM

Hallo Ronny,
Hier een berichtje uit Gingelom van Rita & Luc. Met onze kleine Linka is het uitstekend. Een zotte meid die
ondertussen voor de eerste keer naar de kapster geweest is. Nu gaan we ze nog een beetje geduldig leren zijn op
school want het is een hevig speels en lief hondje.
Bedankt en nog veel Groetjes Rita & Luc

Robby -Jessica

7/2/2011 6:29:43 AM

Hallo Ronny,
zondag 26 juni 2011 zijn we bij u een puppie komen halen.
wij zijn dat koppeltje van maaseik.
We wouden jullie graag laten weten dat we zeer tevreden zijn over onze nieuwe aanwinst in ons gezinnetje,
delhia hebben we haar genoemd en ze maakt het super goed. ze heeft geen last gehad van heimwee of stress.
Ze is zelfs al zo goed als zindelijk. ze is heel nieuwsgierig en wilt overal bij betrokken worden.Een beter huisdier
konden we niet vinden. Hij is gewoon Perfect een zalig beestje

ghislain

6/2/2011 3:15:01 AM

de eerste 6maanden hyperkenetisch
maar dat valt het mee (Grapje)
Het is vandaag precies 2jaar dat ik me hondje heb(paulintje)
Ze is lief,schattig,speels,
EEN ECHT DROOMHONDJE !!

Ann
5/16/2011 4:41:24 PM

Hallo Ronny,
Baloe is hier al helemaal thuis. Hij woont nu twee weken bij ons en kan het erg goed vinden met onze drie
zoontjes. Zijn beste vriendin is onze kat en elke dag groet hij beleefd de konijnen en de kippen. Baloe is een
droomhond! Dankjewel!
Benjamin en Ann, Robin, Simon en Noah

JOHAN HARINCK
5/13/2011 6:19:01 PM

Dag Ronny,
Sedert 3 maart is Paulientje ( maltezertje ) bij ons.
Elke dag kleurt ze onze dag.
Bedankt voor ons lief ,vrolijk en gezond meisje,
die ieders hart steelt.
Bedankt Ronny

Groetjes
Fam Harinck en Paulietje

guchez jacques

5/9/2011 12:39:18 AM

Uw vriendje york is zeer mooi en zeer vriendelijk. Wy hebben onze photo nog niet zien op de lijst. De naam van die
honden is Ruby.Mevrouw Van Melchebeke

Luc Verkroost
4/3/2011 6:54:06 PM

Beste Ronny,
Ons mini-maltezertje Loewieke, bij u gekocht op 26/02/2011, heeft zich zeer snel en goed aangepast aan zijn
nieuwe omgeving. Hij heeft zijn volgende inentingen gekregen, en onze dierenarts heeft hem volledig in orde en
heel gezond verklaart. Loewieke is zeer speels, lief, schattig en we kunnen hem niet meer missen. Wij gaan u zeker
aanbevelen als elitefokker!!
Familie Verkroost uit Ranst

Nele
3/28/2011 7:06:19 PM

Hallo!
Mijn Yorkshire Lou is nu vier maand, en ik vroeg me af of ik hier soms broertjes of zusjes van Lou kon vinden.. Hij
is bij Ronny geboren op 12/11/2010..
Groetjes!!

Shauni
3/9/2011 8:50:05 PM

Hallo !
We hebben een hele tijd geleden 2 maltezertjes bij u gekocht en ze zijn nog steeds gezond ! Ze stellen het hier
goed.
De oudste is Gismo ; 7 Jaar op 16 Juli.
De jongste is Snoopy ; 6 Jaar op 15 Maart.
We zouden niet meer zonder kunnen !

Vele groetjes uit Berlare.
Eddy, Karina, Jennifer & Shauni ...

3/4/2011 5:26:20 PM

Wij hebben onze Yorkshire nu een 8-tal jaar, moet zeggen, superlief hondje en nog nooit ziek geweest.

Geert De Meyer
2/15/2011 11:42:26 PM

Beste Ronny
Bedankt voor de lieve, speelse, mooie en gezonde york Toby die wij op 29/01/2011 bij u hebben gekocht.
Onze dierenarts vond het alvast een gezonde puppie.
Verder wensen wij u ook nog te danken voor de vlotte service en de tips.
Groetjes
Mieke, Geert, Gilian en een poot van Toby

maho andre

1/23/2011 12:34:19 AM

ronny, bedankt voor het lieve yorkje dat we bij U hebben
gekocht op 11.11.2010, het is een echt schatje en volgens
de dierenarts zeer gezond, vanaf de eerste dag waren
er geen problemen met zindelijkheid en eten, bedankt
voor al de goede raad die we meekregen.Wij maken
zeker reclame van uwe website aan al onze vrienden
die ook geinteresseerd zijn in een hondje
andre en ria uit hoegaarden

Els en Hans
12/26/2010 8:28:09 PM

Heel erg voor onze Gust! Hij doet het ongelooflijk goed, heeft een schitterende eerste nacht gehad, en is
superbraaf

Groetjes,
Els, Hans, de kindjes en natuurlijk Gust

Stijn & Davina
12/20/2010 6:07:55 PM

Hallo,
Ons "Flosken" is nu juist 7maand en we zouden ze voor geen geld ter wereld meer kunnen missen. Superleuk en
gezond beestje! Via deze weg willen we jullie dan ook bedanken en ook onze beste wensen voor het nieuwe jaar.
Via mail stuurden we alvast wat fotootjes door.
Mvg,
Stijn & Davina

Ronny & Kathy
12/17/2010 6:22:37 AM

hallo Ronny
ik wou je nog eens bedanken voor onze mooie en lieve stroebel die we nu 2 jaar hebben en niet meer kunnen
missen
ze is gezond en nog nooit ziek geweest dus we zijn zeer tevreden en je zal dan ook binnenkort mensen die we
kennen op bezoek krijgen voor een yorkje, we gaan morgen onze stroebel nog eens tonen bij die mensen want dit
is onze beste reclame , ik zou zeggen blijf zo verder doen en je zal ons zeker nog zien
Groetjes Ronny & Kathy uit Boekhoute

margaux
12/1/2010 4:35:29 AM

hallo,
we zijn super blij met de aankoop van Filou!
Het is een echt schatje!!
vele likjes, Filou! ( Margaux)

marcel nulens
11/23/2010 6:22:27 AM

Ronny, een dikke proficiat, je hebt ons twee heel gezonde,
mooie en vriendelijke Yorkshire pups verkocht. Veel likjes
van Tommeke en Rikske. Wij hebben ze laten nakijken door
onze dierenarts en uit zijn naam moeten we je ook proficiat
wensen, het is heel raar dat hij zulke kerngezonde pups
kan onderzoeken. Ze zijn 100 % in orde. Wij houden je wel
regelmatig op de hoogte, zodat je de hondjes kan blijven
volgen.
Bedankt Ronny.
Marcel en Maria uit Wommelgem - 22.11.2010

Ronny zelf
11/17/2010 8:53:45 AM

Beste allen,
Ik Ronny zelf (elite fokker),
Met deze laat ik weten dat mijn site voor bijna 10 maand onbeschrijfbaar is geweest (door vernieuwing van de
site) blijkbaar zijn alle teksten van al mijn positieve klanten verloren gegaan, waar zij en ik allemaal ook héééél
véééél spijt van hebben, maar vanaf nu zou alles moeten opgelost zijn.
We doen ons liefhebberij zeker perfect verder.
mvg Ronny Lenssens elite fokker

steegmans

10/31/2010 9:14:14 AM

BESTE RONNY
We hebben zeer goed nieuws te melden
Deze week is ons angel wat we vorig jaar met nieuwjaar zijn bij u komen halen voor de eerste keer moeder
geworden
De papa ( snowy ) die we al over 2 jaar zijn komen halen is enorm fier op zijn gezinnetje ik wil je bij deze
ongelooflijk bedanken voor deze 2 lieve hondjes we hadden ons geen betere en lievere hondjes kunnen wensen en
dit is allemaal aan u te danken ik raad bij deze dan ook iedereen aan om een hondje bij u te kopen BEDANKT!!!!!

Fam. De Gendt
8/23/2010 10:13:09 PM

We kochten in oktober 2001 Laïka aan bij u,een Yorkshire Terrier.
Ze is al bijna 10 jaar onze trouwste vriend en hoop toch nog enkele jaren erbij te kunnen doen.
De reacties van Tony en Kathy zijn inderdaad overdreven!
Duidt op weinig kennis.
De hondjes zijn zeer gezond en zijn mits de juiste opvoeding de braafste dieren.

Sophie
12/23/2009 12:56:06 AM

Hoi Ronny
We hebben zo'n jaartje geleden ons Laictje (yorkshire) bij u gekocht en ze stelt het super goed, samen met de
andere hondjes. Ze heeft al een fotoshoot achter de rug, waarbij ze het super gedaan heeft! Een echt showbeest!
We kunnen haar niet meer missen. Vele groetjes Sophie Verhamme, uit Kortrijk

silvia
11/21/2009 4:27:43 PM

hallo Ronny, toevallig kwam ik op je site' terecht. elf jaar geleden kochten we een maltezer puppy bij jou. wat een
schat van een hond, heel lief, nooit gebeten, heel sociaal, heel zindelijk allé een tophondje. in maart is clio
overleden en ik kan je zeggen we missen ze hier allemaal. bedankt om dit lieve hondje aan ons te verkopen,
bedankt voor de elf mooie jaren, je bent terecht tot elite fokker gekozen. proficiat, silvia

simoens nakita

11/18/2009 7:53:35 PM

onze lieve muze geboren 25/02/05
we hebben er echt veel plezier aan
thx voor ons zo'n lief hondje te bezorgen

Dominique Verca

10/5/2009 11:41:57 AM

Nogmaals bedank voor onze Chloé, we stellen het heel goed,
ze gaat inderdaad vlug buiten om haar behoeftes te doen,
alles verloopt naar wens ..

Emmy
10/2/2009 8:11:22 PM

Dit is onze mooie fleur. Ongeveer 4 maanden geleden bij jou gekocht. Ze is super!! Heel speels en heel erg lief !!!

Evelien
9/25/2009 11:24:35 PM

Hallo,
Wij zijn heel tevreden hoor met onze mini-yorkshire!
Ze is misschien wel eens wat luidruchtig maar ze is toch zo een schatje! ondertussen is ze al een jaartje van in mei
ze

Annick Mestdach
8/17/2009 12:32:11 PM

dag Ronny,
onze maltezer Chess is sinds gisteren 1 jaar bij ons en we zouden hem niet meer kunnen missen. Hij is een echte
speelkameraad voor de kinderen en 's avonds ligt hij bij ons in de zetel. Hij heeft veel energie maar is anderzijds
ook heel rustig.

JELENA

8/14/2009 2:36:20 PM

LIEVE HONDEN

mark
7/12/2009 6:59:50 PM

hallo ronny
ik heb al veel plezier gehad aan mijn puppy.
overal waar ik kom zeggen ze wat een mooi hondje

dierenarst zegt hij is helemaal in orde
ik zal zeggen doe zo voort
--------------- --------------- --------------- --------------- ----------

Danny Mertens
6/22/2009 2:21:27 PM

Hallo Ronny, hebben ons yorkske bij u op 17 juni komen afhalen en kunnen u nu al zeggen dat het een schat van
een hondje is. Heeft zich ongelooflijk snel aangepast en zoals je vermoedde heeft hij zelfs de eerste nacht niet
geweend.
Iedereen vindt hem prachtig. Kunnen hem niet meer missen.
Bedankt voor uw goede raad en om ons zo'n lief en gezond hondje te bezorgen.
Danny Mertens - Ellezelles

Nadine

5/25/2009 12:40:10 PM

Blij met Myrtille? Meer dan blij, zo'n lief ding, braaf en rustig, wij kunnen er overal mee naartoe, op restaurant
blijft ze mooi op haar kussentje, ze is al mee op reis geweest, iedereen is verbaasd dat zo'n jong hondje (4 maand)
zo braaf is... maar thuis is ze speels, een ganse dag in de weer, waar ik ga is ze ook, ze luistert al goed naar haar
naam, zit als ik het vraag en nu leer ik haar liggen op bevel. 't is een slimmeke. ze is hier heel erg gelukkig, en wij
ook! Groetjes

Ann Reinquin

5/13/2009 5:41:49 PM

2 jaar geleden zijn wij Trixie bij Ronny gaan halen. Ze is super mooi; volledig volgens de rasstandaarden; super
lief en vooral heel gezond. Wij hebben er nog geen moment spijt van gehad en ik zou iedereen aanraden om bij
Ronny een hondje te gaan kopen. Je vindt er een vriendje voor het leven! Ann

mauricette

4/16/2009 12:16:00 PM

hallo ronny ,by deze hebben we al veel leute aan onze tarzan gehad (die we op 4oktober hebben gekocht) het is een
schatje maar ook een deugeniet maar ik zou hem niet meer kunnen missen, en hy is ook lief met onze york die we
al hadden

Guest
2/28/2009 3:49:47 PM

hallo Ronny
Ik heb al veel plezier gehad aan mijn puppy. ze noemt Zoé. iedereen hier in huis is erg blij met haar. Ikzelf ben in
de wolken enwil je bedanken dat ik ons Zoé bij U heb gekocht.
Groetjes fam: vanderhaegen- de vetter vanuit Mariakerke bij Gent

Karla
1/21/2009 10:00:37 PM

Mijn Toby word nu bijna 2 jaar , en ik ben zeer tevreden over onze mini maltezer. Zowel qua karakter alsook qua
uiterlijk. De hond is tot nu toe altijd zeer gezond geweest. Ik heb op ronny zeker niets aan te merken. Vriendelijke
ontvangst. En als men vragen heeft na de aankoop van een hondje kan men hem altijd om raad vragen. Voor mij
mag men hem zeker en vast een elitefokker noemen!!!!!! Indien ik een tweede hond zou kopen, ga ik er zeker terug
weer één bij Ronny kopen.

tony
1/15/2009 2:59:00 PM

Ik begrijp sommige reacties hier op mijn reactie, maar ik zeg maar wat ik meegemaakt heb, 't kan ondertussen al
véééél beter zijn (met ronny zijn werkwijze), maar als ze mij éénmaal proberen te bedotten, dan heeft die persoon
gedaan voor mij.
Ik moest reageren ,want ik vind dat men met zo'n werkwijze niet waard is om elitefokker genoemd te worden.
MVG

Petra
1/9/2009 2:48:47 PM

dag Kathy
We zijn heel tevreden met onze Gucci. Op 16 aug 2008 hebben we hem gekocht. Ik vond de prijs correct. Wij
kunnen vergelijken want dit is onze 4de yorkshire, voorheen steeds elders gekocht, fokker nu met pensioen. Ook is
hij nog niet ziek geweest en heeft onze dierenarts hem gezond bevonden bij de eerste controle.Indien u graag
contact met ons opneemt of Gucci wil zien,geen probleem, Ronnie heeft onze gegevens. Eén ding wil ik echter nog
kwijt... schoonheid zit vanbinnen

Natalie& Nick
1/8/2009 9:15:02 PM

Daar ik af en toe sedert wij onze Bijou bij Ronny aangekocht hebben en die ondertussen 10 maand is geworden ,
weet ik echt niet hoe sommige mensen , zo een reactie durven in dit boek schrijven. Dit is namelijk een regelrechte
schande !!! Zo onbeschoft te zijn. Voor Ronny werd namelijk van onze dierenarts een grote pluim gegeven, want
die vond onze bijou een perfecte Yorkshire. Ik denk dat vooraleer een steen te smijten naar Ronny men best eens
nagaat of je erzelf wel iets van kent

Sophie
1/5/2009 11:30:34 PM

Sorry dat ik het zeg, maar Tony en Katy jullie reactie is erover!
en Katy dat je zegt dat het straathonden zijn zou ik intrekken want iedereen die mijn yorkske ziet zegt dat het een
mega mooike is, en heb al veel mensen gehad die ook ééntje willen kopen bij ronny omdat ze nog nooit zukne
mooike hebben gezien en zo'n kleintje.
En Tony iedereen kan eens missen en dan nog is dat nu een reactie om in een gastenboek te plaatsen.
Jammer dat jullie er zo over denken.

tony
1/4/2009 5:07:45 PM

Ik kan katy alleen maar bijtreden, ik ben versteld dat ronny elitefokker is. Wij zijn ooit langs geweest, pupjes te
zien gekregen, vader?? liep rond in huis. Op vraag om moeder te zien, redelijk wat tegenwerking, uiteindelijk heeft
ronny toe, maar wilt moeder?? niet laten lopen, na veel aandringen toch in de tuin laten lopen... en wat raad je,
het zogezegd moedertje was een reu. Gevolg: gewoon vertrokken ,elitefokker?? Komaan é

christel
1/4/2009 4:49:45 PM

hey RONNY
Kyra is nu al 3 maanden bij ons en het is een schatje .
Het is iedereens beste vriend en ze is zo mooi .
Bedankt voor onze lieve schat .
Gtj Christel en familie uit Deinze .

helma

12/22/2008 5:56:07 PM

Hallo,hier komen groetjes uit Nederland
Vanaf deze kant wensen wij julie fijne kerstdagen,
en een goed jaar voor 2009
en heel veel succes met de honden
groetjes van helma en een pootje van Donna

linda

12/21/2008 12:55:25 PM

Dag Ronny,
Wij zijn gisteren achter een york geweest zijn naam is Nero mijn moeder was heel blij .Nero is heel actief is een
deugeniet
bedankt Linda

ELLY
12/15/2008 1:07:11 AM

HOY RONNY,
MIJN MINIMALTHEZERTJE, DIE NU 5,5 JAAR IS, IS VOOR MIJ MIJN TROUWSTE VRIENDIN. VANDAAR
DAT IK HAAR "COPINE" GEDOOOPT HEB;
IK MOET JE BEDANKEN VOOR MIJN 'COPINEKE", JE HEBT MIJ IN ALLE EERLIJKHEID EEN GEZOND EN
MOOI HONDEJE VERKOCHT. IK DURF AAN IEDEREEN DIE OP ZOEK IS NAAR EEN PUPPY JOU NAAM
DOORGEVEN. MET VRIENDELIJKE GROETEN, ELLY VAN DEN MEERSSCHAUT, DEINZE

Sophie Verhamme
12/8/2008 4:03:14 PM

Beste Ronny en vriendin,
Wij hebben bij jullie onze mini york gekocht enkele maandjes geleden. We willen jullie laten weten dat Laicy een
zonnetje in huis is. Ze is het beste maatje van onze Duitse herder Teef en onze maltezer. We zijn met onze drie
meiden samen naar zee geweest. En het spelen op het strand duurde voor Laicy niet lang genoeg. Ze wou nog wat
blijven.
Dank u voor dit prachthondje!! Grts uit Kortrijk

Govaerts willy
11/29/2008 1:02:37 PM

ons gesprek ging zojuist over ons prachtminimaltezerke en hoe zou het gaan met Ronny , en hebt u nog echte mini
maltezerkes , Ronnu zeer vriendelijke groetjes uit Tienen Willy Govaerts

Shirley Pauwels
11/12/2008 5:38:22 PM

Dag Ronny, Iet meer dan 2 jaar geleden hebben ik een maltezer bij jou gekocht nl. Bieke. Al die tijd ben ik druk in
de weer geweest met haar én met resultaat. Ze heeft 2 weken geleden haar BREVET gespeeld op de hondenschool
De Bewaker. Ze zit nu in de groep om wedstrijden te spelen. Voorlopig doet ze het nog heel goed. Ik ben echt trots
op haar. Bedankt voor dit speelse en leergierig hondje Bieke. Gr Shirley

Lindsay
10/27/2008 1:54:22 PM

Beste Ronny
Onze Pucky is 1 jaar geworden op 06/10. Het is een hele lieve York. Je vertelde toen we hem kwamen kiezen over
een reu zonder teelballen die je gekocht had bij de perro cortes. Wel, onze Pucky heeft nu nog altijd geen
teelballen. Ondanks dit zijn we toch heel blij met ons hondje. Ik zou niet meer zonder hem kunnen.

Kristine
10/27/2008 12:48:48 PM

Hallo Rohny,
Ons Sientje (yorkshire) is nu 5,5 mnd en is een echt schatje. (Zie foto's)
We hebben er alle vriendschap van en ze is heel gezond en ongelooflijk speels. Ons vorige Yorkske is gestorven in
mei en was 14j. We dachten dat er geen meer waren die haar konden evenaren, totdat ons Sientje opdook. Ze komt
ook heel goed overeen met onze poes Felix. Is echt de moeite om te zien hoe ze met elkaar spelen en samen slapen
in de zetel. Nogmaals we zien haar doodgraag !

Nadine

10/24/2008 12:09:17 PM

Hoi Kathy, ik weet niet op grond van wat u zo'n uitspraak doet, maar ik kan u helaas niet volgen. In augustus
kocht ik hier een minimaltezer, en ben vol lof over mijn hondje. Hij komt WEL overeen met de rasstandaard, is
gezond, heeft nog nooit diarree gehad (waar ik met m'n vorige maltezer problemen mee had), heeft het perfecte
zijdeachtige spierwitte haar, is echt wel volledig in orde. Daarbovenop heeft hij een prachtig karakter. Dus stel
tevreden mensen niet teleur met zo'n uitspraak.

Kathy
10/22/2008 8:15:50 PM

Een SCHANDE dat u zich elitefokker noemt!!!
Jouw yorkshires & maltezers voldoen NIET aan de rasstandaard en zit er uit als gewone straathondjes...
Dit ruikt naar geldaftroggelarij...

boel christine
10/16/2008 12:15:24 PM

hey
dolce is nu een jaar geworden en wordt vandaag gecastreert.hij is geweldig.zou er graag een tweede bij willen,maar
wacht nog wa af.ofwel een maltezer of jork.hij brengt terug leven in mij
bedankt groetjes

Guest
10/1/2008 8:26:40 PM

Hallo, Wij hebben ons tobeke op 16 augustus bij u gekocht. Ik was zeer wantrouwig in het begin maar ik moet
zeggen: het is een héél actief kereltje, een duiveltje en een schatje. Eigenlijk hadden wij hem quismo moeten
noemen want hij lijkt wel het schatje van de gremlings!
Alvast bedankt. Enkel spijtig dat hij zó bruin ziet aan zijn snoetje. Iemand hierover tips?

kelly

10/1/2008 3:20:39 AM

hallo, ik heb in mei een yorkshire gekocht bij je.
We hadden al één van 2jaar bij ons. Maar ik krijg mijn pup maar niet zindelijk!!!! Heb je tips voor
mij: spruitje1987

Christa - Geel
9/24/2008 2:27:01 PM

Ja, ons Zipke is een half jaar geworden op 22 september, juist op die dag is hij zijn eerste melktand kwijt.
Het is onze schat, hij amuseert zich met ons klein poesje, verstopperke spelen, pakkertje spelen. De ene keer wint
hij, de andere keer ons Mieke. Schoon om ze bezig te zien. Een gezond bazeke, alleen spijtig dat zijn waterkraantje
nog niet altijd dicht is,

Belinda

9/11/2008 9:20:18 PM

zaterdag 30 augustus zijn Frulleke en Prutske bij ons komen wonen (2 mini yorkjes)... ze doen het super en we
zijn heel content, nu hebben we drie yorkjes van bij u en ik zou nooit meer elders eentje kopen
groetjes Belinda (uit eeklo)

chris

8/22/2008 11:58:31 AM

zaterdag 19 augustus hebben wij ons debra en klein lief en schattig yorkske bij jou komen halen ons heel gezin is
heel gelukkig met haar ,iedereen vindt haar ook en heel mooi hondje en we zijn dan ook heel fier op haar en dat
dank zij jou ronny groetjes van ons debra uit sherpenheuvel

hemschoote Kare
8/17/2008 7:15:11 PM

Wij hebben 2 weken geleden Felientje afgehaald ( mini-maltezertje ) en hebben er al veel plezier aan gehad . Ze
voelde zich onmiddellijk thuis en zag op slag een vriend in onze golden retriever .Ze is heel nieuwsgierig en speels
om dan 's avonds in een diepe slaap te vallen en 's anderendaags weer fit voor een dag vol ontdekkingen ....

helsen gwenny
8/16/2008 6:34:55 PM

ik heb een mini puppyyork gekocht bij jullie hy is nu bijna 8 maand oud en weegt 1kilo 100 gram hy is echt heel
klein gebleven.prutske noemt hy. ben er content mee. ik heb er een foto bij gedaan! groetjes

Esther
8/13/2008 12:11:40 AM

Heey...Ik heb van bij jullie een mini-maltezer...Zita het is een echt schatje...Xxx Esther :)

Nadine
8/7/2008 11:45:34 AM

Hoi, op 5 augustus 2008 kwamen we een mini-maltezertje uitkiezen. Het werd een klein reutje en hebben hem
Tobias genoemd. Het is een schat van een hondje, piepklein en o zo mooi.. Deze nacht (nacht 2) heeft hij héél goed
geslapen, we hebben hem niet gehoord. Hij voelt zich goed in z'n velletje en is een echt speelvogeltje.
We zijn zéér tevreden met ons pupje, we kunnen hem al niet meer missen.
Groetjes vanuit Roeselare en likjes van Tobias!

laura en marcia

6/24/2008 11:40:51 PM

hoi,
ik heb op 19 mei een mini-malthezertje gekregen voor mijn verjaardag.
ik was echt verrast!!!!
hij is héééél leuk.
we hebben er al veel plezier aan beleeft.
zijn naam is swiffer.
groetjes van laura en marcia
veel likjes van swiffer

Vandevyvere
6/13/2008 12:26:07 AM

Hallo, November 2004 kochten wij bij u Babette, een malthezer. Wij zijn heeeeel blij ermee. Ze blaft amper, bijt
niet, is altijd welgezind, gaat graag mee met de auto, slaapt bij ons, kortom tis een droom van een hondje. Je krijgt
er echt mega veel vriendschap van. Je hebt ons van je beste kweek gegeven. We zouden haar niet meer kunnen
missen

veerle fackaert
6/1/2008 10:07:41 PM

hallo ronny
bedankt voor onze chanel het is een lieveke , maar heeft ook de kenmerken van een terrier, beetje eigenwijs .
een dikke pluim voor je inzet en de kwaliteit die je brengt
een aanrader ik zal je bij iedereen aanprijzen
groetjes vanuit herzele (Ressegem )

haverals
5/18/2008 10:03:03 PM

Beste Ronny,
Hierbij enkele foto’s van onze MAX. geboren op 09/10/2007
Wij zijn erg tevreden over het vakkundig advies dat we in december hebben gekregen.
Je had gelijk, hij is ondertussen uitgegroeid tot een fantastische pup van 7 maand, 1,800 kg en super lief.
Blaft niet, bijt niet, is dikke vriendjes met onze twee kinderen en de twee poezen.
PS : Het hondenkapsalon “Sister Dogs” te Antwerpen heeft inmiddels uw gegevens gevraagd en ontvangen.
Bedankt voor onze beste vriend

Vanhee Nick
5/13/2008 1:31:03 PM

Dag Ronny,
Bedankt voor ons bijouke die we bij U vorige week afgehaald hebben. het is een hele lieve, maar met een eigen
willetje al , heel speels en een enorme deugniet . Een enorm plezier , vanaf de eerste nacht gaat ze 's avonds in
haar mandje , na 2 keer terug uitgekomen gaat ze vanzelf er terug in en blijft ze in de mand tot de wekker begint te
spelen.
Onze dierenarts zei dat het een zeer mooie en verzorgde puppy was. Dus een dikke proficiat.

Martine

3/27/2008 9:17:33 PM

Ronny
Hierbij een foto van mijn lieve yorkshire (Pruts). Het is een zeer lief, slim en aanhankelijk beestje. Je hebt zeer
schone hondjes. Als je wil mag je haar fotootje gerust op je website plaatsen zodat al uw klanten ze kan

bewonderen.
Groeten - Martine

Hilde

3/19/2008 3:40:43 PM

Ronny,
In oktober 2007 heb ik een mini maltezer bij jou gekocht. Lotje is echt een schat. Bedankt!

boel christine
3/12/2008 11:39:35 AM

hallo,ben over een paar weken een hondje komen halen hij was al4maand.maar was verkocht als hij binnen kwam
hij kwam direct naar mij en voelde hem direct op zijn gemak.
hij heeft terug iets in mij op doen leven,na de dood van mijn man.ik heb hem een paar weken en hij is altijd bij
mij.voel me niet meer eenzaam. bedankt alvast.

Roger
1/10/2008 4:13:58 PM

Hallo Beste Ronny.
ik moest de groeten doen van ,
mijn lieve trouwe snoepie ,
groetjes Snoepie & Roger

Yves en Karla
1/10/2008 3:03:56 PM

Op 3 oktober 2007 zijn wij Toby, onze maltezer, bij u komen halen. Hij is zeer lief, speels,gezond, aanhankelijk,
maar kan ook goed alleen zijn. Op twee dagen tijd was ons hondje zo goed als proper. Hij doet zijn behoefte in een
kattenbak. Wij zijn zeer tevreden met onze Toby. BEDANKT RONNY!!!

vanderbeke gee
12/9/2007 11:42:24 AM

we beleven mooije tijd met filou ons hondje van bij u groetjes geert&marleen en yorkshire filou
lendelede 6/12/2007.

Katrien

11/20/2007 12:41:24 AM

Op 4mei 07 ben ik Prinses(mini maltezer) bij u komen halen, en ze is dan ook echt een PRINSES! Elitte fokker is
dus voor mij ELITE! Bedankt Ronny,en voor iederen die graag een maltezertje wilt...jullie mogen mij altijd een
mail sturen en ik wil ook graag foto doorsturen van mijn Prinses.Ik wil jullie ook nog vertellen dat ze heel snel
proper was en ze superlief is, ze gaat elke dag mee naar mijn kantoor!

feyen fernanda
11/12/2007 11:50:09 AM

Mijn yorkske is overleden op 30/11/07 na 11 jaar.
Veel verdriet natuurlijk. Via Woef bij ik aan uw adres geraakt wat me direkt veel vertrouwen gaf na het zien van
uw webside.
Wij zijn die mensen van Retie die al verschillende keren gebeld hebben.
Wij zijn zeker van plan bij u een nieuw yorkske aan te schaffen.
Werden wel al adressen in de buurt doorgegeven maar
toch wil ik wachten alhoewel heeeeel moeilijk tot we tot bij u kunnen komen om te kopen.
Mijn gsm nr 0477/673588 of 014/370073dank

rudy

11/7/2007 12:01:46 AM

beste ronny, heb je hondjes bekeken, ze zijn schattig.
ben zelf op zoek naar een zeer klein teefje(yorkie)
zijn erop dit moment puppys, waaronder een klein teefje?
ik heb namelijk zelf al een klein reutje, en hij had graag een
speelkameraadje.bvd. rudy

Millecaen Marc
11/4/2007 7:04:10 PM

hey ronny, we hebben 4jaar geleden deze yorkshire gekocht met de naam kenji. het is een echte waker hehe wij
zouden binnen 6 maand terug en hondje kopen bij u . alvast bedankt groetjes

Tamara
10/24/2007 5:16:22 PM

Beste Ronny,
Op 1 september 2004 kocht ik bij u een Yorkshire pup, die ik Trixy naamde.
Ik wou een Yorkshire die klein bleef en dat kreeg ik.
Ondertussen is Trixy uitgegroeid tot een klein, mooi, geoznd, pittig hondje met een eigen willetje. Ze weegt amper
2,5 kg.
Verder wil ik nog kwijt dat Ronny echt aan te raden is als fokker.
Ronny biedt kwaliteit en je krijgt precies het hondje dat je wil.
Tamara

Muylaert Annie
10/14/2007 3:27:13 PM

Hallo Ronny, Hierbij laat ik weten dat mijn Yorksken die ik bij jou heb gekocht 2 maand geleden heel mooi en
gezond is , ze heeft wel een eigen willetje maar dat heb ik graag ,daarmee laat ze zien dat ze een eigen karakter
heeft.Ik ga je adres warm aanbevelen aan mensen die het echt menen een hondje in huis te halen.Ik ben er in elk
geval heel tevreden mee het is een schatje en ze komt heel goed overeen met mijn ander yorkshire., ze spelen veel
en ravotten van hier naar daar.Groetjes
Annie

Anja
10/4/2007 7:21:51 PM

Hallo,
Ik ben op zoek naar een maltezer pup. Kan je me laten weten wanneer er zo vlug mogelijk terug pups ter
beschikking zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar een rue.
Alvast bedankt !

filip

9/24/2007 4:53:45 PM

hallo
mijn ouders zijnop zoek naar een yorkshire puppie nadat hun vorige gestorven is na 14 jaar. Heb je in de nabije
toekomst puppie's te koop ?
mvg

lisa
9/13/2007 7:18:34 PM

ik zou graag ee mini matezertje hebben wat is u prijs en hebt u er momenteel? ik ben er echt zot van !

Peggy VW
8/17/2007 2:22:44 PM

2 jaar geleden heb ik Beau bij je gekocht en heb er nog geen seconde spijt van!!!hij is o zo lief en schattig...en tot
nu toe nog geen problemen met zijn gezondheid...
groetjes

en heb ook al meerdere mensen doorgestuurd naar je!!!!

peggy

Margo V.a.

8/15/2007 9:42:39 PM

Hey Ronny ! Wij kochten in maart een Maltezertje bij jou. Ze is nu dus 7 maanden en is een echt schatje ! We
zouden ze niet meer kunnen missen !!
van ons ZOË een pootje !

Het is een heel mooi en aanhankelijk hondje ! Groetjes uit blanden , en

Guest
7/25/2007 1:56:13 PM

Dag Ronny,
Bedankt voor mijn allerliefste hondje.
Iedereen is verzot op mijn "Boke"!!! Ik kan hem niet meer missen...
Liefs Angelik.
Nogmaals bedankt voor mijn mini maltezer die ook echt mini is. Jij bent 100% vertrouwelijk!

Marina Janssens
7/9/2007 9:16:31 PM

Hallo Ronny,
In april kochten wij een mini-malthezer bij jou.
Luna stelt het uitstekend, ze is lief, mooi en was rap proper.
Als wij aan het wandelen zijn worden we steeds aangesproken door mensen die dan zeggen dat het zo een mooi
hondje is.
Groetjes, Marina

linda

7/9/2007 12:22:34 AM

ik heb uw yorkjes gezien op uw site en vind ze heel mooi. heeft u momenteel pupjes of verwacht u er binnenkort?
zo ja hoeveel vraagt u voor een teefje? groetjes,linda

Anja
7/2/2007 9:07:24 PM

hallo, ik kreeg uw adres door van Nancy uit Lede. Ik ben op zoek naar een mini-maltheser puppie. Heb je er
momenteel ? Zo ja wat kosten ze.
Anja

Anja
7/1/2007 7:54:25 PM

Wat kost een York bij u

vera hillegeer
6/20/2007 11:13:24 PM

hallo kira ons yorkske maakt het uitstekend.een echte deugniet en van niks bang.ze is inmiddels bijna elf weken
.ze is ook al proper.we zijn heel erg tevreden over kira.

Belinda

6/6/2007 9:15:30 PM

Hallo
Mini is nu bijna een maand bij ons en ze is echt een droom. Heel mooi, lief en sociaal hondje.
bedankt !!

Marina Mironov.

5/31/2007 3:27:02 PM

Hoi Ronny.
Bijna een jaar geleden kochten wij een maltezerke bij jou.
Het Is echt een schat van een hondje!
Ze is uitgegroeid tot een prachtige maltezerke met zachte karakter!!!
En nog eens bedankt.
groetjes.
fam. Mironov(a)

Shirley
5/31/2007 2:49:43 PM

Dag Ronny,
In de eerste plaats wil ik u nogmaals bedanken voor de 2 schatjes die u mij heeft gegeven.
Bieke doet het heel goed op de hondenschool, samen met haar vriendje Sammy. Ze zitten ondertussen al in Groep
A. En natuurlijk mogen we onze Pruts niet vergeten, zij zit bij de Grote Pups. Ze kijkt heel hard op naar haar grote
zus, dus laat ze haar zeker niet kennen op de hondenschool. Dus zoals u zit, stellen ze het beiden heel goed en ik
ben heel tevreden!
Bedankt Shirley

stefan en col

5/29/2007 9:56:08 PM

wij hebben 3 weken geleden een yorkshire gekocht bij jullie
ze heeft de naam kiki gekregen en hebben het al diep in ons hartje gesloten
het is een verzorgt lief speels en gezond beestje
wij zijn dus enorm tevreden op alle gebied

ninja baetens
5/22/2007 4:41:00 PM

Hoi ronny,
Met prutske is alles ok hoor! Ze voelt zich al helemaal thuis bij ons,
We zijn héél tevreden, het is een pracht van een yorkje,
een dikke proficiat, je hebt alleen perfecte gezonde hondjes
ronny jongen, doe zo verder!!!!!!
tot later,
groetjes ninja & lisette

Georges en Rosi
5/19/2007 8:04:50 PM

Hallo Ronny,
ruim een jaar geleden kochten wij twee Yorks bij u.
Nike en Pruts. We zijn zeer tevreden en zullen u zeker aanbevelen bij vrienden en kenissen. U bent de naam
elitefokker meer dan waard.

cordonnier

5/7/2007 11:20:06 PM

hey ik heb een paar weken geleden een jorkschrike gekocht ze voelt aar al helemaal thuis en heef al veel vriendjes
gemaakt
ze heeft haar inenting al gekregen en heeft niet gehuild

de dierenarts is er zelf zot van ons tijake

thomas vansteen
4/26/2007 12:08:03 PM

hallo ronny
hoe gaat het met jou? met mij is alles goed
en met het hondje ook. Hij amuseerd zich te pletter met mij
sllu

christina

3/31/2007 1:51:05 PM

Hey ik heb ook een maltezertje gekocht bij jou
Het is echt een schat.
Zou het nog mogelijk zijn om foto's te zien van z'n nest?
Hij heet Boomer en we hebben 'm in april 2005 gekocht.

Ina Staessen

3/30/2007 3:42:32 PM

Ons Mobyke (malthezertje) is bijna 1 jaar (half mei) en ze stelt het hééél goed. Is echt een schat van een hondje!
Iedereen zegt dat het zo een mooi bolleke is. We zouden haar voor geen geld meer willen missen ..... zo
aanhankelijk en lief!

thomas vansteen
3/3/2007 4:59:30 PM

een paar maanden geleden heeft mijn moeder een maltezer gekocht bij u, hij is een grote kapoen waar je mee kunt
lachen en veel plezier mee hebt.
groetjes
thomas

van kelekom

3/3/2007 4:31:47 PM

hallo ronny,
ons stafke(maltezer)is nu tien maand oud,en de kapoen in huis.hij is heel slim en proper.zeer kindvriendelijk.
we zullen hem niet meer kunnen missen.
wat vond je van de laatste foto's die silke je doorstuurde?
groetjes uit liedekerke

rudy
2/18/2007 2:22:14 PM

hallo ronny
bedankt voor het mooie maltezerke
we zijn gisteren naar de dierenarts geweest
en het is heel gezond en ze heeft een pikuur gekregen

en 3druppeltjes in haar nek voor de luizen en nog wat
daaag

Evy en Inge
2/14/2007 4:44:34 PM

Hallo Ronny,
Gisteren zijn we onze twee yorkjes Lara en Mitsy hun spuitje gaan halen. Ze zijn ondertussen al 3 maanden en
doen het heel goed. De dierenarts zei dat ze perfect in orde zijn, hun uiterlijk, hun gezondheid en ook met de
registratie. Dit is iets wat hij niet van elke pup in zijn praktijk kan zeggen. Daarom proficiat Ronny en bedankt .

Els Mertens
1/21/2007 12:37:13 PM

Hallo, ik heb uw advertentie in de krant gelezen en wilde graag weten hoeveel een yorkshire kost bij u?

Orlanda
1/14/2007 12:04:18 PM

geachte meneer,
ik zou zeer graag weten hoeveel de kostprijs is van uw malthezertjes. En hebt u er ook al eentje die wat ouder is?
Zijn deze al zindelijk? En als we een klein hondje kopen hoe lang duurt het dan voordat deze zindelijk is.

marc vanraefelg

11/23/2006 7:29:26 PM

hallo ronny,15 maand geleden kochten wij een yorkschire terrier bij jouw,hij is uitgegroeid tot een prachtige
yorksje;hij heeft mooi zijdezacht haar een prachtig kleur en een formidabel karakter!!!als we ooit nog een
yorkschire kopen komen we beslist terug naar jou!!!want als je kijkt wat ze tegenwoordig verstaan onder
yorkschire's!we kunnen je hiervoor niet genoeg bedanken!!!(dank u wel voor de foto!)vele grz uit oudenburg,en
een pootje van marco

Christiane
11/16/2006 5:47:53 PM

Dag Ronny,
We zijn speciaal van Heist op den Berg naar jou toegekomen voor een yorkje wat nu ondertussen 'Rikske' heet.
Het gaat hier heel goed met hem en het is zo'n lieverdje, hij is hier heel gelukkig bij ons en we zijn heel blij dat we
tot bij jou gekomen zijn.
Ik heb enkele foto's van hem genomen. En nog eens bedankt, je hebt echt elite hondjes!
Met vriendelijke groet de familie Scheerens en Rikske

leen Vandeweerd

11/10/2006 8:47:32 PM

Beste,
Wij hebben 14 dagen geleden Patapoefje ( een Maltezertje) bij u gekocht. Deze week ben ik om zijn tweede spuitje
geweest en de dierenarts zegt dat het een zeer gezond hondje is. Wij zijn er zeer gelukkig mee. Hartelijk dank en
groetjes uit Gent van leen vandeweerd.

aerens didier
10/24/2006 8:38:36 PM

hallo ,hier meneer en mevrouw aerens uit eeklo,onze miniyorkshire is nu 1,5 jaar oud en we kunnen ze niet meer
missen, bedankt voor de goeie service we hebben bij jou een gezond hondje aangekocht , groetjes didier en petra [

devos martine
10/23/2006 3:11:50 PM

hallo ronny
ons maltesertje laika is nu 9 maanden .
wij zijn heel tevreden over ons hondje .
het is heel lief en en heel speels en zouden haar niet meer kunnen missen.
vele groedjes martine en laika

lanckriet Guido
9/8/2006 9:51:37 PM

Dag Ronny ,graag hadden wij u nog eens bedankt voor de goede kwaliteit van u yorkshir pupies dat u aan u
klanten verkoopt wij zijn zeer tevreden met onze spot zie hierbij een foto spot is hier op 13 weken oud het is een
schatje zeer braaaf en net als je de foto wil gebruiken dan mag dit van ons .
er staat een oortje heel recht volgens de dierenarts zal het niet meer lang duren voor zijn 2 staat veel groeten doe
zo voort groetjes de fam lanckriet assebroek brugge.

Betty
9/8/2006 12:42:12 AM

Beste,
Ik ben verzot op Maltezertjes. U web-site gevonden via Kapaza. Ik heb vooral van de foto's genoten. Zou heel graag
een Maltezertje in huis halen maar wacht de geschikte moment af om goed voor hem/haar te kunnen zorgen. De
groetjes aan al die lieve witte krullebolletjes.
Betty

Ina Staessen
8/8/2006 5:12:02 PM

Hallo Ronny
Ik heb op je website gezien dat er een gastenboek is toegevoegd.
Het is echt een héél lief en sociaal hondje! We zouden haar niet meer kunnen
missen.
Op de hierbij gevoegde foto's zal je wel zien hoe ze al is veranderd.

