
MARKIESJESpost
Het Markiesje, de ideale hond
 
Wel jammer dat de zomer alweer achter ons ligt. Maar daarmee breken
er ook weer andere leuke tijden aan. Althans als je kijkt naar alle activi-
teiten, cursussen, workshops en wedstrijden die op de diverse agenda’s
staan. En onze Markiesjes zijn zo veelzijdig en slim, dat we ze echt bijna
overal kunnen vinden, om welke activiteit het ook gaat. Ook het handige
formaat maakt het natuurlijk extra gemakkelijk om ze gezellig mee te
nemen.
 
Dat ons Markiesje een fijn maatje is en zich supergemakkelijk aanpast,
konden we de afgelopen vakantieperiode op Facebook goed zien. Het
leek wel of ze massaal mee mochten, zoveel verschillende vakantiefoto’s
kwamen er voorbij. In binnen- en buitenland, in de bergen of aan zee,
gezellig op een terrasje in de stad of genietend op de camping, zwemmend
in een stromend beekje of mee naar een ruïne, ze zaten echt overal.
Natuurlijk zijn er vakantie’s of momenten wanneer het onpraktisch of
niet mogelijk is om je Markiesje(s) mee te nemen. Maar als het wel kan,
genieten ze er blijkbaar net zo van als de baasjes.
 
In mijn huis stond alles de afgelopen periode in het teken van een
prachtig nest met zes Markiesjes. Wat een genot om dit opnieuw mee te
mogen maken. Vooral als alles goed gaat en er op een gegeven moment
zes van die donderstenen in en om je huis stuiteren. We hebben onze
handen er zeker aan vol gehad, maar er nog meer plezier aan beleefd.
Inmiddels zijn ze allemaal uitgevlogen naar hun nieuwe families en is de
rust weer teruggekeerd. Nou ja, voor zover dit kan met onze eigen drie
speelse, vrolijke Markiesjes natuurlijk.
 
Nu gaat onze blik weer naar verenigingsactiviteiten. De Markiesjesdag
op 14 September in Lochem, waar we met ons allen vast weer een ge-
zellige dag van maken. En op 5 oktober is er weer een nest- en jonge-
hondenkeuring in Stroe. Als het goed is, heeft iedereen die we hier
verwachten een uitnodiging ontvangen. Ook dit belooft weer een leuke
bijeenkomst te worden met al die prachtige jonge honden en hun ouders.

Dan kom ik toch nog weer even terug op het feit dat we met onze
Markiesjes op zo veel plekken welkom zijn. Dat heeft natuurlijk te maken
met het vriendelijke karakter, de vrolijke open uitstraling en de handza-
me maat. Eigenlijk hebben we dus te maken met een soort van ideale
hond. Nou ja, bijna dan. De hier en daar vocale uitspattingen daargela-
ten. Maar dat is ze vergeven, want Markiesjes zijn nu eenmaal té leuk.
Geniet ervan!
 
Rob den Toom
voorzitter
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