
Het eerste jaar van onze ondeugd 

 
Vorig jaar 2014 kreeg wij de kans om een Riezenschnauzer uit Amerika in ons gezin te laten 

opgroeien, 18 oktober 2014 is Lagniappe de-Ward Rocky geboren. 

 

Nu was het lang wachten, veel skypen en appen om maar niks te missen van zijn puppydagen. 

16 weken wachten was toch wel erg lang de kinderen 12 en 14 konden niet wachten… 

16 Februari 2015 was het dan zover de papieren alles was in orde. Om half 9 s, morgens zou 

hij landen samen met zijn begeleider op Schiphol. 

Daar was hij dan, beetje vreemd en onwennig zetten hij zijn pootjes in Nederland. 

 

En dan kom je in een vreemd huis met 2 kinderen en nog een hond Joep (middenslag van 12) 

eerst maar even wennen en alles ontdekken. 

Maar wat een ondeugd was deze meneer, alles is lekker, en kan kapot. 

In zijn eerste levensjaar heeft bij behoorlijk wat dingen gesloopt, ja en als je zo groot bent kun 

je makkelijk met je voorpoten op het aanrecht. Nou dat heb ik geweten hoor: 

Kruidenmix van nasi mmm lekker, of worst in verpakking ook lekker.. ja die plastic bakjes 

van tupperware daar kun je lekker de tanden inzetten. 

Moet eerlijk zeggen dat het een geweldige hond is zit geen kwaad bloed in, en dat voor een 

hond die je op afstand heb uitgezocht, (via skype) hij is ook erg lief voor de kinderen, en Joep 

vind het allemaal wel best. 

 

 
 

 

Ja en als ik alleen zit samen met Joep als mijn baasjes allemaal werken of naar school zijn, 

dan verveel ik me, ja en wat ga je dan doen: 

Het keukenkastje opmaken en alle handdoeken en vaatdoekjes door de keuken gooien. 

Het prikbord onderhanden nemen, leuk papieren versnipperen. 

 

Hondenknuffels compleet kapot en uit elkaar trekken. 

O ja de klompen en de schoenen van de baas zijn ook lekker om op te kauwen 

Je eigen kussen maar compleet uit elkaar trekken en de inhoud verspreiden. 

O ja de handdoeken en vaatdoekjes op het aanrecht zijn ook leuk om mee te spelen. 

O en daar ligt een kokosnoot op het aanrecht wat kun je daar dan mee, ja precies slopen kapot 

maken en lekker de kokos er uit schrapen. Mmm lekker, kon daarna gelijk niet meer poepen 2 

dagen. Helpt goed tegen de diarree. 



 
 

Hij blijft bezig om maar iets te vinden om te slopen of kapot te maken. 

Hij zit nu ook in een ruimte waar alles is weggehaald en weggezet. Ben benieuwd wat hij dan 

nu weer verzint. 

 

Maar goed hij heeft zich prima aangepast in ons gezin en we zijn met zijn alle ook er dol op 

hem. 

O ja vergeet ik te vertellen ik lust geen vlees als ik dat moet eten dan maar met lange tanden 

en dan kots ik het na 10 minuten toch weer lekker uit. 

Oplossing vis ja dat is wel lekker, dus vegetariër? 

 

Zondag 11 oktober heeft hij zijn eerste show ben benieuwd wat het gaat worden. Als hij een 

beetje zijn best doet dan lezen jullie de uitslag wel in het blad. 

 

 

 
 

Groeten van de Familie Pauwelsen Doornenburg. 


