Dushi de Dwergschnauzer (3)
Het vrouwtje, ons beste vriendinnetje Joke en ik gaan regelmatig gezellig samen een wandeling
maken. Ik loop dan lekker te struinen, te snuffelen, jaag de vogels het water in en ik kijk of er andere
hondjes zijn waar ik mee kan spelen. Ik maak me dan eigenlijk nooit zo heel druk om het vrouwtje. Ze
is altijd wel in de buurt en ik weet dat ze me in de gaten houdt. Ik heb tenslotte niet voor niks al die
gehoorzaamheidscursussen met haar gevolgd.
Ik hou haar ook wel in de gaten, hoor. Tussendoor….als ik ff tijd heb. Maar ik heb het nou eenmaal
heel erg druk als we aan het wandelen zijn.

Laatst is het vrouwtje heel erg stout geweest… en Joke ook. Ik was heel even met een hondje aan het
spelen. Echt heel even maar, want dat stomme beest vond me blijkbaar niet leuk genoeg, want hij liep
heel snel door. Tsssss, dat geloof je toch niet? Maar goed. Ik draaide me dus om, om naar het
vrouwtje en Joke te lopen… zijn ze gewoon helemaal foetsie!! Echt helemaal weg gewoon. Ik zag ze
nergens meer. Je moet het niet door vertellen, hoor. Maar ik raakte toch wel een beetje in paniek. Ik
ging ze overal zoeken. In de bosjes, in de sloot en toen ik goed om me heen keek, dacht ik dat ik ze
aan de overkant zag staan. De overkant was hartstikke ver weg, want er zat en heel weiland tussen. Ik
begreep eigenlijk ook niet dat het vrouwtje zo snel aan de overkant kon zijn, want normaal loopt ze
nooit zo snel. Dus ik begon keihard te rennen. Want soms heb ik wel een grote mond, maar eigenlijk
vind ik het maar helemaal niks zonder het vrouwtje. Maar ook dat mag je niet doorvertellen, hoor.
Want dan ben ik geen stoere meid meer.
Eenmaal aan de overkant aangekomen zag ik een groepje mensen, maar Joke en het vrouwtje
stonden er helemaal niet bij. Ik begreep er inmiddels geen sikkepit meer van. Waar waren ze nou?
Nadat ik een paar minuten bij die wild vreemde mensen had gestaan, hoorde ik ineens iets
bekends…. DUSHIIIIIIIIIIII. Ik keek op en ja, hoor. Daar liep het vrouwtje, helemaal aan de andere kant
van het weiland. Ze kwam, half in tranen, naar me toe en ik rende weer dat hele roteind terug naar de
andere kant van het weiland. Wat waren we blij om elkaar weer te zien! Een stukje verder stond Joke.
Zij was ook zo opgelucht dat we elkaar weer gevonden hadden.

Ik heb wel even een hartig woordje met het vrouwtje gesproken, hoor. Dat ze wel een beetje op moet
letten in het vervolg. Maar ze zegt dat het 1 groot misverstand is geweest. Toen ik naar het hondje

liep, liepen het vrouwtje en Joke net een bochtje om. Ze hadden niet gezien dat ik naar het hondje
liep. Ze dachten dat ik achter hun aan liep. En ik dacht juist weer dat zij mij in de gaten zouden
houden. Toen ze door hadden dat ik niet met hun mee was gelopen, zijn ze terug gelopen, maar toen
stond ik inmiddels al aan de andere kant van het weiland. Dus zij schrokken zich ook rot en ze zijn me
ook gaan zoeken en roepen. Op een gegeven moment zag Joke een zwart bolletje aan de overkant.
Tsja…dat kan er natuurlijk maar 1 zijn. Mijn neus, ogen en oren werken super goed. Maar toch was de
afstand te groot, waardoor ik ze niet gelijk heb horen roepen. Het vrouwtje is hier zo erg van
geschrokken, dat ze een fluitje heeft gekocht. Een heuuuuuul hard fluitje. Ik denk dat ik dat geluid 4
weilanden verder ook nog kan horen. Ze wilde me leren dat ik naar dat fluitje zou luisteren en gelijk
zou komen als ik het hoorde. En dus hebben we geoefend. Als het vrouwtje floot moest ik gelijk naar
haar toe komen en dan kreeg ik een overheerlijk koekje. Nou…..na 3 keer oefenen had ik het door,
hoor. Het vrouwtje heeft gelijk 2 fluitjes gekocht. Dan heeft Joke er ook 1 als we samen gaan
wandelen. Dus als we voortaan gaan wandelen is het, het vrouwtje, Joke, ik… en de fluitjes. En de
koekjes, natuurlijk. Want daar draait alles uiteindelijk om. Want ze kunnen wel lekker hard met hun
fluitjes gaan fluiten. Maar zonder koekje vind ik er natuurlijk geen zak aan.

Zo hèhè… en nu even een lekker tukkie na zo’n heftig avontuur. Allemaal een dikke lebber…
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