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Lieverdjes
De wekker hoeft niet te gaan, uitgerust worden wij wakker, de zon schijnt zelfs als het regent. Vrolijk
kijken wij elkaar aan. We schieten onze ochtendjassen aan en lopen naar de woonkamer. Gapend
worden 9 bekjes geopend en gaan 9 paar oogjes open, het ruikt naar een zoete puppylucht. We zien
dat ze honger hebben en lopen naar de keuken om het eten klaar te maken. Een mooie dag is weer
begonnen.
De wekker gaat veel te vroeg , wat verward kijken we elkaar aan, regent het? Laat jij de honden uit of
doe jij de puppen? Laat mij de puppen maar doen. Ik schiet mijn oude kleren aan en loop naar de
woonkamer. 9 pups staan uitgebreid te dansen in het kunstwerk dat ze vannacht hebben gemaakt.
Gescheurde kranten en uitgesmeerde poep ligt overal waar je kijkt. Gelukkig begin ik te wennen aan
de walm. Nu eens kijken hoe ik dit ga aanpakken. Eerst maar eens de puppen in de afgesloten
werpkist. Terwijl ik de eerste pup oppak om in de kist te zetten smeert hij zijn poeppoot aan mijn
gezicht af. Hij kijkt me glunderend aan; fijn hé de dag is weer begonnen….
Onderstaande foto is niet geschikt voor mensen met een gevoelige maag of kleine kinderen
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Het gaat goed met ze.
Afgelopen woensdag heeft een team van deskundigen ze beoordeeld. Dat betekent voelen,
neerzetten, betasten, meten, discussiëren, redeneren, het eens zijn, het oneens zijn, oplopende
stemvolumes, colleges, sterke verhalen uit de oude doos.

Het gezelschap zou zo aan kunnen schuiven bij De Wereld Draait Door en moeiteloos een
programma kunnen vullen. Niet alleen amusant, maar zeker ook leerzaam. Wat dacht u van het
volgende?
“Het handvat moet op gelijke hoogte zitten als het boeggewricht. Als dat klopt, dan ligt de schouder
minder terug en heb je een betere voorborst”.
“Een beetje overknockled”
“Een teef met veel body en bone, mocht iets meer elegantie tonen”
Zo passeren alle hondjes de tafel. Een voor een worden ze in de showstand neergezet. Niet allemaal
zijn ze daar even gecharmeerd van en sommigen laten dat in geluid en gedrag ook duidelijk merken.
Anderen accepteren gelaten hun lot, of hebben er zelfs al plezier in om de wereld met hun looks te
verleiden. Kopjes worden naast elkaar gehouden, kontjes met elkaar qua bespiering vergeleken.
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Uiteindelijk ontstaat er toch op onnavolgbare wijze een soort van consensus. Twee reutjes zijn
absolute showtypes, terwijl de dames zich zelfs alle vier kwalificeren om in de toekomst de
hondenshows onveilig te maken. De deskundigen (en zeker Susan) zijn tevreden: het is een prachtig
nest.

Mij maakt het allemaal niet zo uit. Zelfs nadat keurmeester Wil me drie keer heeft uitgelegd waarom
de ene beslist meer hoeking heeft dan de ander, ben ik nog steeds niet in staat het verschil te zien. Ik
zeg ja, ja , terwijl ik eigenlijk nee, nee bedoel.
Hoewel zeker niet ongevoelig voor vrouwelijk schoon, zijn ze voor mij allemaal even mooi. Wat mij
vertedert is de manier waarop ze in de wereld staan. Nieuwsgierig, onbevangen, levenslustig en
allemaal bereid om onvoorwaardelijk liefde te geven aan hun baasjes.

Lieve groet
Hans en Susan
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