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11 – 04 – 2012  

Hallo allemaal kennen jullie  mij nog ? Ik ben het Nytro de knapste ,liefste , 

mooiste en slimste middenslag Schnauzer van heel Asten. (volgens mijn 

baasjes ). Mijn halfbroer Ringo ziet er natuurlijk ook niet slecht uit maar hij  is   

wel heel anders als ik. Hij is heel slank en soepel en loopt als een meisje, en ik 

ben een stuk zwaarder als hij ( 18,2 kg ).En ik loop als een echte macho. Ook  

als ik soms een keertje iets ondeugends heb gedaan, weet ik altijd weer zo te 

kijken dat ze niet lang boos kunnen zijn op mij.Net als toen ik de drinkbak naar 

mijn baasje wilde brengen en er nog water in zat .Ik heb ook geprobeerd om zelf 

de kraan van de regenton open te draaien om te kunnen drinken. Maar jongen  

dat valt tegen nu is de kraan wel beschadigd. ( zeg maar gesloopt ) 

Op de eerste paasdag mochten Ringo en ik met onze baasjes mee. Eerst de 

gewone wandeling s ’morgens met onze andere vriendjes. Timo,Kenji en Indi. 

En daarna nog met ons tweetjes. Wij hebben die dag wel 16 km gelopen en we 

waren nog niet moe. Toen ik thuiskwam ging ik gelijk Kenji en Timo plagen. Bij 

Indi doe ik dat maar niet want daar ben ik eigenlijk toch wel een beetje bang 

van .( Indi is een dwergschnauzer en de leider van ons roedel ) Ook  Ringo kan 

mij af en toe op mijn nummer zetten. Maar als ik dan op mijn rug ga liggen 

houdt hij meteen op. Wacht maar tot ik groot ben !!! Nu zijn jullie weer een 

beetje op de hoogte van het reilen en zeilen bij ons. Tot de volgende keer . 

Groetjes van mijn baasjes en een poot van mij,houdoe  

   

 

 

  

 


