AF!!
Een wat woeste aanhef voor een waar gebeurd verhaal.
Normaal gesproken hebben mijn Hollandse herders geen belangstelling voor de TV of wat
zich daarop afspeelt. Het ding staat sowieso weinig aan en hooguit gaan ze er voor staan als ik
wil kijken, want dan krijg je in ieder geval aandacht van de baas...
Maar nu, ik moet de uit te brengen videoband van de THSV van commentaar voorzien, en ik
daarom draaide ik deze tape nu voor de 2e keer maar nu met het reeds aanwezige geluid op
deze band via de boxen en versterkers van mijn hifi-installatie. Het geblaf op de band was nu
reden voor mijn drie heren om zeer nadrukkelijk door het huis te gaan rennen, hier en daar
ook een flinke blaf uit te delen en vooral om te proberen naar buiten te kijken waar al deze
vermeende indringers zich ophielden. Op een zeker moment zag Serni echter dat die honden
op de buis liepen en hij posteerde zich zeer geïnteresseerd voor het TV-toestel. Voor
commissaris Rex hebben ze totaal geen
belangstelling, maar dit was kennelijk dermate
echt dat Serni het herkende en geboeid bleef
zitten kijken. Dit duurde echt een aantal
minuten.
Ja, en dan is er natuurlijk Mevr. Petra Stap (op
die videofilm dus) die denkt dat haar
Rottweiler doof is en dat je dat commando
“AF” niet gewoon hard moet uitspreken, maar
gewoon snoeihard. Die “AF!!” drukte mij in
ieder geval vast in mijn stoel, maar…….. tot
mijn stomme verbazing ging Serni op dat
moment ook af voor de TV! Ik bedoel niet dat
hij domweg net ging liggen, nee hij ging echt
af zoals we dan graag zien op het veld. Door dit
voorval is voor mij het bewijs geleverd dat je
door middel van de TV niet alleen mensen kunt
manipuleren en je wil opleggen maar ook de
hond, of dat iedere hond wel af gaat als je maar
hard genoeg brult. (Niet slaan Petra en als je
toch slaat, doe het dan met rechts!)
Ik zal ook nog eens een van de andere honden
voor de buis zetten, kijken of het daar ook bij
werkt.
Ik hou u op de hoogte.
Erik van Wette

