Harmen van Straaten

Top Bob
de grote ontsnapping

Leopold | Amsterdam

M ij n n eu s tr i lt e e n be etj e .
Dat h e b i k altij d als e r i ets i n d e luc h t z it.
E e n n i euw avo nt u u r m issc h i e n?

1 Top Bob

Misschien ken je me al: ik ben Top Bob,
de reddende hond.
Dat is mijn bijnaam hier in de buurt.
Zo noemen mijn vrienden Doortje Dwergpoedel
en Skipper Angstteckel me.
Dan hebben we ook nog Nero Buldog – veel
spieren/weinig verstand.
Laten we dit zeggen: sommige vrienden kun je
beter op afstand houden.
Nou, er is alweer heel wat gebeurd, de afgelopen
tijd.
1. Skipper Angstteckel moest naar de ziekenboeg.
Zijn baasjes waren drie weken ziek thuis.
Skipper vond het supergezellig.
Hij kwispelde de hele dag en daardoor brak zijn
staart.
2. Doortje Dwergpoedel was ook niet goed.
Ze was naar de trimsalon geweest.
Ze dacht aan een soort sportschool, maar het
was een hondenkapster.
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Die was uitgeschoten met scheren.
Doortje zag er niet uit, zei ze zelf.
Ze durfde weken niet naar buiten want ze is heel
ijdel.
En verder...
Gewoon, de dagelijkse dingen.
De postbode laten schrikken.
Die treuzelt een beetje de laatste tijd.
Alsof hij de pakjes wil besnuffelen.
Maar dat is míjn werk.
Dominee Kater in de gaten houden en...
wegjagen als hij in mijn tuin is.
Het huis bewaken.
De buurt in de gaten
houden.
Dankzij mij is het veilig.
Top Bob de reddende hond.
De held van de straat, de buurt
en de stad.
Ik heb je al verteld, er is veel gebeurd.
De laatste tijd, maar ook sinds vandaag.
Ik begin bij het begin.
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2 Koffers!

Tik tak, tik tak!
Daar komt mevrouw Dril de trap af.
Tik tak, tik tak.
Het zijn haar hakken.
Ik raak er nooit aan gewend.
Elke keer word ik er met een schok wakker van.
Trillend rol ik mijn mand uit.
Daar gaan we weer, denk ik.
Meneer en mevrouw Dril zijn wakker.
Ze willen meteen met me spelen.
Dat ik gezellig naar hen kwispel.
Blij moet doen…
Ik speel het spel maar mee.
Spring tegen meneer Dril op.
Duw de ijzeren etensbak met
mijn neus naar voren.
Ik blaf vrolijk.
Je kent het wel.
Alles wat een hond als mensenvriend kan doen.
Om ze blij te maken.
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Pfff, je raakt er bekaf van.
Gelukkig gaan ze zo naar hun werk.
Kan ik nog even lekker rustig gaan slapen.
Maar vandaag is er iets geks.
Ze lopen met grote koffers.
Wat gaan we nu meemaken?
Ze dragen anders heel kleine koffertjes.
Dit is echt mega verdacht, hoor.
Ik speel even met mijn tong uit de bek de lieve
hond.
Behalve een reddende hond ben ik ook een
toneelhond.
Ik begin zacht te piepen.
‘Och, lieve schattie,’ zegt mevrouw Dril.
‘Je hebt een voorgevoel, hè?’
Ik knik.
Waar gaat dit naartoe?
‘We gaan op reis, Bob,’ zegt mevrouw Dril.
‘Heerlijk twee weken weg.’
Het kwijl loopt me uit de mond.
Ik spring echt spontaan tegen haar op.
‘Niet likken, Bob,’ zegt ze, ‘wat hebben we
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afgesproken?!’
Ik ga rustig liggen.
Op reis.
Wat een heerlijkheid.
Maar waar zouden we naartoe gaan?
Naar zee?
Een warm strand?
Ik ben ook een zwemhond!
Top Bob, de reddende zwemhond.
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