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De dag begon net als altijd om zes uur. Ja, ons baasje is er elke dag vroeg bij. 

Nadat we gegeten hadden begon onze wekelijkse borstel en kam beurt. Dat is 

een heel gedoe hoor met vijf honden. Na het borstelen moeten Ringo en ik 

eventjes wachten totdat het baasje klaar is met het verschonen van het cavia 

verblijf. Dat zijn van die leuke piepbeestjes maar daar mogen wij niet mee 

spelen. Flauw he. Na een half uur is het baasje klaar en kunnen wij aan onze 

eerste wandeling van die dag beginnen. Zonder al te veel problemen, ja wij zijn 

niet altijd even lief voor de honden in de buurt, komen we na een uur weer thuis. 

Kort na de middag mogen wij met de auto mee. O ja dat was ik bijna vergeten 

het is vandaag “ Oldertjesdag “. De leukste dag van het jaar volgens onze 

baasjes. Na een kort en voor onze begrippen rustig ritje ( ik heb maar een keer 

geprobeerd om voorin de auto te komen )komen we in Milheeze aan. Welkom 

geheten door ongeveer dertig blaffende Schnauzers. Dat is gaaf. Wij mogen 

meteen in het omheinde bos en kunnen ons ontzettend uitleven samen met onze 

broertjes en zusjes neefjes en nichten. Na een tijdje mogen we allemaal op de 

foto waarna wij in groepjes naar het bos vertrekken. Bij de rust post krijgen we 

allemaal wat lekkers en kunnen we drinken. Het is een leuke wandeling en op 

het laatst kunnen we ook nog in het water spelen. Dat is helemaal te gek.  

Toen wij terug kwamen van de wandeling mochten we weer vrij lopen en spelen 

terwijl onze baasjes werden verwend met soep en broodjes. Na een tijdje gingen 

we weer naar huis moe maar gelukkig. In de auto was het wel verdacht rustig 

volgens onze baasjes. Het is ook nooit goed. O ja ik was het haast vergeten te 

vertellen. Weten jullie dat ik al een klein beetje beroemd ben? Ja echt wel. Er 

waren mensen die aan Jeanne vroegen “is Nytro er ook?”. Of die vroegen van 

is dat nu dat hondje dat in de mais zat. Wel leuk hoor beroemd zijn. 

Vandaag is het zondag dus ik moet weer naar de cursus. Ja, ik vind het nog 

steeds niet echt leuk. Maar het baasjes doet het graag dus vooruit maar. 

Vandaag is het weer examen dag dus is het baasje weer ontzettend gestrest 

Cool-it man relax. Het examen stelt toch niks voor het is gewoon les met twee 

extra toeschouwers. Veel gedoe om niks. Na het gezamenlijke gedeelte zijn wij 

het eerste aan de beurt voor het individuele gedeelte. Gelukkig dan zijn wij het 

eerste klaar. Dan kan ik weer rustig gaan liggen. Nadat iedereen aan de beurt is 

geweest is het wachten op de uitslag. Van de vijf die examen doen zijn er twee 

geslaagd, twee gezakt en eentje krijgt een her. Oh oh nu zal je het hebben. De 

examinator leest voor wat wij goed en niet goed deden en???? Geslaagd!!!! 

Baasje weer blij en ja natuurlijk ging hij verder. Maar zonder mij geen cursus 

denk daar maar aan baasje. Misschien als je heel lief voor mij bent dan….Nytro 



 

  


