Jane Update nr. 8 6 februari 2013
Meiden met ballen
Wij wonen in Brabant. Brabanders zijn niet bang. Brabanders zijn stoer en zo had een aantal jaren
geleden de regionale TV 8 ook een stoer programma: Acht met ballen. Met Barbara. Een stoere
meid. Blond, blauwe ogen, en meestal een strakke spijkerbroek.
http://members.home.nl/weerlicht.boz/tvcaps/pics01/barbarasti.htm
Barbara deed stoere dingen. Barbara was niet bang, en deed dingen die de meeste jongens niet
zouden durven. Sprong uit een vliegtuig, zwom in een bad met haaien. Kortom : een meid met
ballen.
Ook wij hebben meiden met ballen in ons nest. Meiden die dingen doen, die de jongens niet durven.
In de hoofdrol: Roze en Geel.
Zaterdagavond; wat uitgebreider eten , een mooie eendenborst, stukje zalm vooraf. Geknabbel aan
je teen. Wat is dat? Plots twee stoere meidenpups die eigenwijs door de kamer heensjouwen alsof ze
nooit anders gedaan hebben. Onze mannen kijken wat verstoord op uit hun slaapje. Pfff nee he…. Ja
hallo, dat zijn wij, Roze en Geel. Wij wonen hier ook. Wie ben jij? Een teckel? Goh wat vervelend
voor je. Wij worden later lekker groter dan jij. Kijk, ik trek aan jouw poot, dat durf ik best.
Waar komen die nou vandaan? Een blik op de bench. Aan de andere kant van het poortje een rij met
jaloerse jongenskopjes: tja, wij snappen het ook niet: ze waren ineens aan de overkant…..

Jaloerse jongenskopjes achter het poortje
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Even uitproberen: Roze en Geel gaan terug in de bench. Maar niet voor lang. Met ware
doodsverachting werpen ze zich over het hekje en schuiven over hun bolle buikjes naar beneden.
Hans snapt dat de jongetjes hier toch wat terughoudend zijn, inmiddels lijken ze allemaal hun
balletjes te hebben, dus enige voorzichtigheid is geboden.
Darcy vindt dat puppengedoe maar niets. Hij straalt afstandelijkheid uit, kijkt verveelt in het rond,
negeert zijn kroost volkomen. Kom vooral niet bij mij in de buurt, ik heb geen idee wie jullie zijn en
wil al helemaal niets met jullie te maken hebben. Of zou hij juist zo doen, omdat hij zichzelf maar
moeilijk een houding weet te geven?
Harry daarentegen, vindt het helemaal geweldig. De afgelopen weken heeft hij zich ontpopt als de
grote (half)broer, die graag met zijn kleine broertjes en zusjes speelt. Beurtelings verdwijnen een
poot, een staart, ja zelfs een heel hoofd tussen zijn grote tanden: het ziet er gevaarlijk uit, maar het
gebeurt met veel aandacht en voorzichtigheid.

Grote broer Harry speelt met broertjes en zusjes
En Bingley? Bingley is Bingley, lief, aan de ene kant nieuwsgierig, maar ook een beetje
terughoudend, bang om dingen fout te doen, maar met een hart van goud. Heel voorzichtig waagt ie
zich af en toe in de bench, om even snel weer te verdwijnen.
Inmiddels hebben alle pups zich de truc met het poortje eigen gemaakt. Als we even vergeten het
deurtje goed in het slot te doen, werpen ze zich over de rand, de kamer in. De in de haast door Hans
aangebrachte plankjes en schotjes vormen geen onneembare belemmeringen, hoogstens wat extra
ongemak. Ze willen de wereld verkennen, en vinden alles even interessant en fantastisch. Een
schoenveter, een teen, een rondslingerende handveger, het hout van de open haard, en niet te
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vergeten die elektriciteitssnoeren van die computers…wat kun je daar lekker je scherpe tandjes in
zetten!
De voedselvoorziening heeft inmiddels ook weer een nieuw stadium bereikt. Vier maal daags. Twee
keer vlees met pap, twee keer vlees met vlees……..de blikken Pal , de Carnibest, kipfilets, gekookt
gehakt. Het vliegt er doorheen, het is maar goed dat er weer ruime bestellingen zijn afgeleverd.
Wat naar binnen gaat moet er ook weer een keertje uitkomen. Het poep en pies ruimen komt af en
toe onze neus uit. Gelukkig heeft Susan van meet af aan geprobeerd ze te leren dat op een krant of
het matje te doen. Dat scheelt een hoop, hoewel het soms ook nog wel fout gaat. Dus ook de
schoonmaakindustrie Unilever vaart er wel bij!
Met de gewichten gaat het ook goed. Het spul zit nu zo n beetje tussen de 3500 en ruim 4000 gram.
Mooie gewichten, voor mooie jongetjes en meisjes. Nog een week of drie, dan mogen ze naar hun
nieuwe baasjes toe, zij krijgen dan de zorg voor eten….poep en pies……
Groet
Hans en Susan

De wereld verkennen met mams

Meer foto’s op www.tussocksmanor.nl
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