Zondag 25 juni - Dalmatiër FUN-dag
Verslag van Jan en Margreet Freke
Zoals altijd beginnen we de dag weer te laat, haasten dus om uiteindelijk om 8:30 uur in de auto te
stappen en het altijd zo vredige (op zondag dan) Katwijk te verlaten.
Voor het eerst een rit van ruim een uur met onze jongste telg van 14 weken “Meike”. Dit in
tegenstelling tot onze oudste “Guusje” die al ritjes van dagen achter de rug heeft. Maar ze heeft het
prima gedaan en kwam uitgerust in Kerkwijk aan die kleine. Dus klaar om iedere hond en ieder mens
daar te begroeten. Na het aanmelden en de traditionele koffie met appeltaartbonnen in ontvangst
nemen, hebben we deze gelijk maar verzilverd omdat de weergoden ons nog niet verwacht hadden.
Na de koffie ging het toch echt gebeuren, de speurtocht der speurtochten. Het bleek een barre tocht
door de weilanden van Kerkwijk, omsloten door … natuurlijk sloten. Nu hebben wij een hond, Guusje,
die bij ons in Katwijk niet verder komt dan enkeldiep in de zwin (= een klein watertje dat ontstaat als
de zee zich terug trekt). Maar natuurlijk, Kerkwijk zou Kerkwijk niet zijn als onze Guus daar de sloot
niet in gaat en er vervolgens uitgehaald moet worden omdat mevrouw de kant toch iets te steil vind
en steeds terug de sloot in glijdt. Door deze consternatie misten we natuurlijk één van de
belangrijkste vragen van de speurtocht (steen nummer 4). Maar ach, je hondje redden is belangrijker
dus de hoofdprijs was een zeepbel die uit elkaar spatte. Toch was er ook een leuke kant aan de
speurtocht en wel het feit dat de jongste spikkel “Meike” (19-03-17) en oudste spikkel “Kaya” (1609-01) vrolijk met elkaar opliepen. Na deze uitdaging was het tijd voor de inwendige mens en een
schoonheidsslaapje van onze kleine Meike want er stond nog een uitdaging op rol … de keuring
uitgevoerd door de heer Henk Salm. Ik kan jullie verzekeren dat het schoonheidsslaapje geholpen
heeft, sterker nog Guusje had het niet eens nodig. Ze galoppeerde door de ring alsof haar leven er
vanaf hing, gelukkig was daar mijn redding (naam bij redactie bekend). En zo kwam alles toch nog
goed. Na wat inkopen bij de DIN fonds winkel konden we terug naar het inmiddels gezegende Katwijk
waar de hondjes op hun nieuwe kussen in een diepe slaap vielen.
We kijken terug op een geslaagde dag die door het DIN-fonds voor het 70-jarig bestaan van de NCDH
werd georganiseerd.

