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Ja hoor vandaag was het weer zover. Ik was weer verdwaald. Nu zullen jullie 

wel denken dat kan toch niet en toch was het zo. Het vrouwtje had wel gezegd 

dat ze mij niet vrij zou laten lopen tot de mais er af was. Maar zij vond mij toch 

wel zielig. En daarom mocht ik de laatste tijd af en toe weer los om te spelen. Ja, 

ik moet mijn energie ook kwijt kunnen. Om een lang verhaal kort te maken 

vandaag ging het toch weer mis. Het hondje waarmee ik aan het spelen was 

rende de mais in en ik er achteraan. Voordat ik er erg in had was ik alles weer 

kwijt. Ik wist niet waar ik was of waar ik naar toe moest. Dus verdwaald!!!!! 

Het vrouwtje stond al te roepen en na een tijdje hoorde ik het baasje ook al 

maar ik kon de weg terug niet meer vinden. En dan ben je niet happy. Het 

vrouwtje had intussen de dierenambulance al gebeld. Maar die hadden geen 

melding van een gevonden en of gewonde Middenslag Schnauzer gehad. Twee 

uur heeft die ellende geduurd totdat ik eindelijk uit de mais kwam en hijgend 

achter het baasje zijn fiets tevoorschijn kwam. Ik was zo moe dat het vrouwtje 

mij in de auto op moest komen halen. Ze was echt blij dat ik weer terug was en 

zij mopperde helemaal niet op mij. Maar los rondlopen, zal er voorlopig wel niet 

van komen. 

Nu het baasje niet meer hoeft te werken heeft hij meer tijd voor Ringo en mij. 

Een paar keer in de week mogen we allebei een voor een met hem mee een 

rondje wandelen dan oefenen we ook nog de commando’s. Het gaat redelijk 

goed. Over een paar weken is er een examen. Nou ik zie wel hoe het gaat het 

baasje moet er maar niet al teveel van verwachten. 

Over een paar weken is het oldertjes dag zegt mijn baasje. Wat dat is weet ik 

niet maar het is wel heel leuk zegt hij. Nou het zal mij benieuwen hoor. 

Tot de volgende keer en groetjes Nytro 


