
 Uit de oude schnauzerbladen deel 5 

Eens een Schnauzer, nooit weer een Schnauzer? 

 

Nadat we onze vorige hond ( Bouvier) op 13-jarige leeftijd moesten laten inslapen wegens ziekte, 

kwam al gauw weer de vraag: nemen we een nieuwe hond en zo ja, wat voor hond moest dat dan 

worden?            

Menig ras werd bestudeerd, maar we kwamen steeds weer bij de Schnauzer terug, dat leek ons wel 

wat, maar de reacties en meningen over dit ras deed ons wel twijfelen. Kreten als: “weet waar je aan 

begint” en “zo’n beest geeft alleen maar problemen”. Je vraagt je dan wel even af: moet ik ze nou 

geloven of hebben ze geen verstand van honden?         

Toch doorgepakt en we kochten een 8 weken oude peper en zout middenslag Schnauzer:           

Rhona ( teefje ).                                 

Al gauw kwamen de raskenmerken naar voren: lekker eigenwijs, aanhankelijk en zeer intelligent!      

Ze was binnen 2 weken volledig zindelijk en lief bij onze kinderen.             

En dan kom je op de hondenclub voor de G.&G. – cursus ( iets wat ik iedereen aanraden kan ). De 

reacties waren niet van de lucht: “weer een Schnauzer, zal ook wel een hopeloos geval worden, die 

vorige Schnauzer wou ook niet luisteren en zette alles op zijn kop. Zijn baas kon er niets mee 

beginnen….. Daar stond ik, met m’n Schnauzer. Waar was ik aan begonnen, wat heb ik me nu in huis  

gehaald?? Dezelfde twijfels kwamen weer boven.         

Maar goed, eenmaal een hond aangeschaft, dan doe je haar niet zomaar weer weg. De stoute 

schoenen aan, alle twijfels aan de kant geschoven en veel, héél veel met ’t beestje bezig. 

Ze haalde op plm. ½ -jarige leeftijd de 1e prijs bij de beginnersgroep van het G.&G.examen! 

Weliswaar had ze maar 4 tegenstanders, maar die waren wel allemaal ruim een jaar oud.                  

Dit was voor mij een enorme stimulans om door te gaan. Gedurende de verdere cursus kreeg ik 

geregeld complimenten dat Rhona “t zo goed deed’ en dát voor een Schnauzer, werd er dan gezegd. 

Logisch dat ik apetrots was op onze hond.               

Ze is nu bijna 1 ½ jaar en een fijne hond, we zijn er stapel mee.          

Een slaafse of onderdanige hond zal ’t nooit worden, alles op een speelse manier aanpakken en de 

Schnauzer heeft er lol in. Ik hoef Rhona dan ook niet op een kwade toon te vragen of ze bij me komt, 

want dan gaat ze doodleuk een eind van me afzitten, de oortjes gespitst, afwachtend hoe ik dat nu 

aan zal pakken. Nee, alleen met een vrolijk zoetsappig toontje of door maar flink de pias uit te 

hangen ( ziet u de buren al kijken….? ) dan komt ze op een drafje. Brave hond!! 

Voor mij geldt: eens een Schnauzer, altijd een Schnauzer! 

Sonja Limburg, Giethoorn.                
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