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Zwemmen met
achtervolging

Zaterdagavond 20 juni hebben we vanaf 20.00 uur met een gezellige
groep mensen en Collies (haha, probeer die krioelende massa maar eens
te tellen!) een avondwandeling gemaakt op het prachtige strand van
Hargen aan Zee. Met vele bekende gezichten en mensen die van wat
verder kwamen uit Limburg die ‘s avonds nog eens twee uurtjes moesten
rijden om weer thuis te komen!

Vandaag was het heerlijk weer, dus de mannen
konden wel weer eens lekker zwemmen. Nu is dat
Diesel [Aussie] zijn hobby en hij ligt standaard
tweemaal per dag in de sloot, maar dit keer gingen
we er met ‘het apporte’ erop uit.

Een heel mooie locatie met een groot parkeerterrein, een makkelijk toegangbare strandopgang en sinds de zandsuppletie een heel breed strand, waar
mensen, honden, paarden en mountainbikers elkaar alle ruimte kunnen geven.
Het werd een avond van veelvoudig genieten! Van gezellige praatjes, van een
prachtig schouwspel van veranderende luchten boven de zee ondanks dat het
af en toe een beetje miezerde, van uitbundig spelende honden, van reuen die
elkaar met brede schouders en schuine blikken even peilden, om dan vrolijk
verder te lopen. Genieten en je verbazen over hoe goed zo’n groep honden
met elkaar omgaat. Tussendoor natuurlijk even tijd voor koek en zopie,
trouw meegezeuld in de kar door Marko en een hondentraktatie van
Jovi en zus Elif, die 3 jaar werden. Net op tijd in de beginnende
schemer weer terug bij de strandopgang, waar helaas de
strandtent alweer gesloten bleek te zijn; we weten niet hoe
laat het anders geworden zou zijn… (al heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat een select groepje tot in
het donker heeft staan kletsen!) Dank aan Natasja
van Blanken Schipper, onze wandelcoördinator, voor
de geslaagde avond, ook namens onze grote vriend
Jovi en kleine Deejay, die al in dromenland waren
voor we goed en wel onderweg terug naar huis
waren. Graag tot de volgende keer! <<

Onze wandelcoördinatoren houden een
deelnemerslijst bij van hun wandeling. Na
acht georganiseerde wandelingen van de
Collieclub staan twee personen bovenaan.
Wie van hen ontvangt aan het einde van
het jaar een mooie jubileumverrassing!
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Aangekomen bij het stuk waar ze kunnen zwemmen,
hebben we heerlijk met het apporte gegooid, Sky, de
Blue Merle Collie moest zoals altijd toch even ervan
overtuigd worden dat zwemmen echt heel leuk is.
Voordat onze diva door is, duurt dat even, maar als hij
eenmaal nat is, dan is hij ook niet meer te houden en
doet hij vrolijk mee.
Bij de laatste keer gooien ging er iets mis. In plaats
van dat de mannen naar mij zwommen, zijn de heren
naar de overkant gegaan en daar sta je dan, ieder
aan een kant en niemand die het water meer in wil.
Er zat voor mij dus niks anders op dan het hele stuk
om te lopen en steeds naar de mannen te roepen,
zodat ze me hoorden in het hoge riet. Te leuk om er
iedere keer een kop boven uit te zien komen om te
kijken of het vrouwtje wel goed loopt. Na vijf minuten
kwamen we elkaar weer tegen op het kruispunt en vier
hondenogen staan je aan te kijken “nou, wat is dit een
leuk spel zeg”.
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Maar goed, apporte kwijt dus toch maar weer richting
het water en het apporte opgehaald. De mannen
wilden nog wel een keer, maar helaas daar trappen we
geen tweede keer in!

Na het avontuur op de weg terug richting de auto
kwam er een fietser met een loslopende hond. Gelijk
Sky even bij me gehouden want die huppelt gewoon
met een ander mee alsof hij daar al jaren bij hoort.
OK, fietser voorbij maar zijn hond blijft nog een beetje
bij ons hangen en neemt uiteindelijk toch de benen
achter zijn baas aan.
Ondertussen ben ik al een heel eindje weg en ja hoor,
we worden beslopen en achtervolgd door diezelfde
hond. Sky vindt het machtig mooi, dus die maar even
aan de lijn gedaan voordat die de benen neemt.
Baas nergens meer te bekennen of ja toch wel,
wat hoor je daar in de verte, die man die staat te
schreeuwen of zijn leven ervan afhangt. Pfff, ik Diesel
gemaand door te lopen, die man en de hond te
negeren en ooooh wat doet mijn kanjer dat toch goed!
Maar het was toch een ietwat opdringerige reu en ik
besloot er maar eens tussen te gaan staan, mij groot te
maken en nee te zeggen om de hond terug te sturen,
want de baas had schijnbaar nog niet veel zin om
terug te fietsen. Diesel dacht, dit duurt te lang ik zal
het wel even oplossen en die nam zijn ‘vechtpositie’
al aan, maar bij Diesel is eenmaal het commando
‘voet’ voldoende om hem hier van te weerhouden.
Mijn geduld begon aardig op te raken en dus heb ik
me omgedraaid en doorgelopen met de achtervolger
op onze hielen. Eindelijk, eindelijk komt die man op
de fiets om zijn hond te halen, krijg je nog een sneer
waarom je niet wacht of even terugloopt. Nou ja zeg,
wie zijn hond luistert er nu niet… <<
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