TEKST & FOTO’S SANDRA SCHNIEDEWIND

MIJN VERHAAL: DIESEL & SKY

HET GROTE VERSCHIL OP DE CAMPING.

ZWEMMEN.

Collie: loopt twee weken los bij de tent en gaat geen

Collie: langzaam doorgaan stapje voor stapje steeds een

meter bij de plek weg of we er nu wel of niet zijn.

stukje dieper en als je eenmaal door bent dan gaan we

Aussie: helaas twee weken aan de lijn.

voor het bommetje.

Collie: hoi, hé hallo loop je voorbij, hé praat je tegen mij,
ik klets terug even aaien en vrienden, gooi de bal...

WANDELEN IN DE PRACHTIGE OMGEVING.

Aussie: op je aller engst blaffen in de hoop dat ze heel

Collie: blij, blij, blij, rennen en spelen.

snel met een grote boog voorbij lopen.

Aussie: blij, blij, blij, rennen, spelen, de Collie in elkaar

Collie: maakt met iedereen vrienden, heeft een vriendin
aan de overkant die hem geregeld komt ophalen voor

rossen, springen in het hoge gras, muisjes vangen,
vogels wegjagen, rollen in de bagger, rollen in het gras.

een potje rennen en spelen

UIT ETEN, JA IK HOOR JULLIE AL DENKEN!

Aussie: rot op, geen verkering op vakantie!

Collie: netjes onder de tafel en hoor en zie je niet.

‘S AVONDS STANDAARD EEN IJSJE ETEN OP HET TERRAS.
Collie: ploft neer en gaat alles eens bekijken.
Aussie: zorgt eerst dat het terras weer schoongeveegd is,

Het verschil op vakantie
tussen een Aussie en een Collie

Aussie: water met modder is groot feest.

Aussie: netjes onder de tafel en hoor en zie je niet! Oké
één keer even de neus omhoog want er blijft toch wel iets
lekkers over om te delen.

scheelt de eigenaar weer een hoop tijd, om vervolgens

DE DAG VAN VERTREK weer aangekomen dat we naar

smekend te wachten op zijn beloning het laatste beetje ijs.

huis gaan en de boel weer moet worden opgeruimd.

VRIENDEN OP DE CAMPING.
Collie: iedereen is je vriend zolang hij aardig doet tegen je,

Collie: ach, speelt wat met de bal, kijkt even of zijn
vriendin nog ergens te bekennen is.

doet hij lelijk, ach kijken we de volgende keer weer opnieuw.
Aussie: iedereen is je vijand zolang ik aan de riem zit!
Spelletje wie het hardste blaft heb ik wel gewonnen...

Het avontuur begint hier meestal vier weken van te voren als we op vakantie willen gaan. De
mannen, Diesel de Aussie en Sky de Collie, eten altijd vlees en dat vind ik niks op vakantie want
het is onhandig in ons poppencaravannetje met minivriesvak en met warm weer niet heel fris en
hygiënisch. Dus krijgen de mannen brokken. Welnu, eens kijken wat we dit jaar weer meenemen.

GEZELLIG EEN DAGJE EROP UIT, het stadje Bourtange
bezoeken en winkelen in Winschoten. Geen enkel
probleem voor de heren beide gedragen ze zich keurig.
Menigmaal worden we aangesproken en willen mensen
weten wat voor honden we hebben.

HET WORDT DE PERSBROK VAN BIOFOOD.

DE OCHTEND VAN VERTREK.

De brokken besteld en netjes aan de heren opgediend.

Nog de laatste spullen in de auto en caravan plaatsen.

Aussie: hop in één maal die bak leeg.

De mannen nog even uitlaten en een ‘korte’ rit dit jaar van

Collie: haalt zijn neus op en denkt ‘eet het zelf maar!’

een ruime drie uur naar onze bestemming.

Dan gaat de trukendoos open, mengen met vlees, een

Collie: ploft neer en hoor je niet meer.

DAN EEN DAGJE DIERENTUIN MET PRETPARK.

Aussie: zit voor de Schipholtunnel al te piepen zijn we er al.

Collie: ziet de helft niet, vind het allemaal prima wordt

andere brok erbij van iemand anders enzovoort en dan
uiteindelijk toch maar weer de goedkope Aldi brok.
Na drie weken. De Collie eet nu eindelijk gemengd Aldi en
Biofood, na bijna drie weken geen hap te eten, grrrrr.

EINDELIJK OP DE CAMPING MET MOOI WEER VOOR
HET OPBOUWEN.
Collie: wie wil er spelen met de bal, gooi de bal, gooi

DE CARAVAN VOOR DE DEUR MET DE HECTIEK VAN

de bal...

HET INPAKKEN.

Aussie: springt boven op de baas die druk bezig is met de

Collie: ligt standaard in de weg.

haringen in de grond te slaan, whiehoe we gaan stoeien,

Aussie: stuitert van voor naar achter want stel je voor,

ik ga je helpen, whaaaa, klieren!

vergeten ze mij niet.
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Collie: vertelt het dan liever zelf.
Aussie: uitsloven en de Collie proberen zijn mond te
snoeren, vermoeiend hoor!

een beetje hyperdepieper van de kinderen, maar verder
lekker boeiend.
Aussie: waar zijn de beestjes, leuk die aapjes waarbij je
met je neus tegen de tralies kan. Oh die pinguïns die zijn
leuk, eens horen of ze terug blaffen, stoer doen bij de
tijgers tot dat er één oog in oog met je staat... whaaaa
eng, en dan dat pretpark, ik gil nog harder dan de

Aussie: ik laat me horen, sta steeds in de weg want stel je
voor dat ze me hier achterlaten. Zorg dan ook dat je zo
snel mogelijk in die achterklep zit ook al ligt die nog vol
met troep voor de container want voor je het weet zit jij in
Groningen en zij weer lekker thuis is Lisse.

kinderen. Is toch de bedoeling in een pretpark?

THUIS BETEKENT VOOR DE

Dan maar met de baasjes op een rustig plekje op het

Collie: niks anders dan anders.

terras en laat de kinderen maar rennen.

Aussie: eindelijk slapen en rust! <<
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