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Zoals ik in een eerder verhaaltje al aan jullie verteld heb, had mijn baasje mij al aangemeld 

voor de Clubmatch van KC de Peel. De clubmatch was dus afgelopen weekend of beter 

gezegd afgelopen zondag. Het had niet veel gescheeld of ik had niet mee kunnen doen. 

Hoezo dan zullen jullie vragen ? Nou ik ben de laatste tijd nog al erg gek op de konijntjes. 

En als ik die achtervolg dan heb ik volgens mijn baasje oogkleppen op. Met andere woorden 

ik hoor of zie niets anders dan de konijntjes. Ook ben ik dan al twee keer een drukke weg 

overgestoken. Die auto’s stoppen toch wel als ze mij zien? Niet dan? Nou het baasje is er 

niet gerust op. Dus mag ik voorlopig weer die stomme flex-riem om. Balen man, nu ben ik 

weer beperkt in mijn vrijheid. Vrijheidsberoving noemen ze dat toch? 

 

Verder is het wel leuk om af en toe mee te rennen met het vrouwtje als ze een rondje maakt 

met de fiets. We doen dan ongeveer 4,5 km. En ik word er eigenlijk helemaal niet moe van. 

 

Oh ja ik was op de zaterdag voor de clubmatch niet echt fit. Ik had geen honger en was ook 

aan de diarree. Mijn baasjes waren al bang dat we niet mee konden doen, maar op zondag 

ging het wel. Wij wagen het erop zij het baasje nadat we een uur gewandeld hadden. Wij?, ik 

zal je bedoelen. Jullie hoeven niet de ring in maar ik wel. Zo rond een uur of negen waren 

we op de locatie van de clubmatch. Nadat we ons gemeld hadden zochten we een zitplaats 

rond de ring. En het wachten begon. Om 10 uur begonnen de keuringen. Intussen hadden wij 

al bezoek van verschillende kennissen van KC de Peel. Ik kreeg ook een nieuw speeltje, en af 

en toe een hondensnoepje. Kim die met mij de ring in gaat kwam ook al kijken. Omdat ik de 

enigste Middenslag Schnauzer was werd ik beste van het ras. Lekker makkelijk toch. Verder 

kwam ik niet in aanmerking voor de eren prijzen. Maar ik had best een mooi keurverslag. En 

ik had aan iedereen laten zien dat ik best lief en geduldig kan zijn tot 16.30 uur toen wou ik 

wel weer eens terug naar mijn vriendjes 

Groetjes Nytro.  


