
EEN DAG AAN ZEE 

 

Verleden keer had ik jullie beloofd om de resultaten van mijn opzoekingen naar de combi-

relaxrekening mee te delen, maar er is iets dat ik jullie toch eerst en vooral moet vertellen. Je zult 

verstomd staan als je hoort wat een doodgewone huishond als ik al niet kan tegenkomen. Het 

gebeurde, enige tijd geleden, in de eerste mooie dagen van het jaar. Lodewijk en Senne hadden al 

enige keren aan baasje gevraagd om naar de zee te gaan. Ook mij hadden ze voor hun idee warm 

gemaakt. De zee is een waar paradijs voor honden, hadden ze gezegd. Ik zou er kunnen stoeien op 

het strand en verstoppertje spelen in de duinen. Als het maar dat was, was ik natuurlijk verheugd om 

naar de kust te gaan, je ziet van hier !!! Aldus kwam op een mooie zondagmorgen baasje in de kamer 

en deelde mee dat we moesten inpakken, om naar zee te gaan. Frank Deboosere had een stralende 

dag voorspeld, en daar zou de ganse familie eens van profiteren. Haastig werden zwembroeken, 

schopjes, ballen en werpschijven bij elkaar geraapt. Bazinnetje bereidde een lekkere pick-nic en alles 

werd in de auto geladen. Ik liep er heel zenuwachtig bij. Stel je voor ! Met vele vriendjes mogen 

stoeien op het zand, daar had ik wel oren naar. Van zodra de deur van de wagen geopend werd, 

sprong ik op de achterbank en was ik niet meer weg te slaan. Mijn plaatsje naar de zon was in ieder 

geval al gereserveerd. Hijgend zat ik te wachten tot de rest van de familie in de wagen was. Er werd 

nog vlug gekeken of alle deuren op slot waren. Even later startte baasje de wagen en reden we de 

grote weg op, richting kust. Het grote feest zou beginnen, zo dacht ik toch. De kinderen zongen op 

het ritme van de 16 kleppen hun vrolijkste deuntjes. Het was een en al gezelligheid. Toen we op de 

autosnelweg kwamen stelden we vast dat er meerdere mensen geloof hechtten aan wat frank 

Deboosere zei. Want vele auto's snorden richting zee. Gelukkig reden ze nog een redelijk drafje ... tot 

het overbekend wijsje van de verkeersinformatie weerklonk op de radio : "Door een ongeval ter 

hoogte van de afrit Oostkamp, is er op de E 40, richting kust, sterk vertraagd verkeer." Ik dacht dat 

dit enkel kon gebeuren aan de welriekende dreef of in Ternat, omdat men er iedere dag over 

spreekt, maar nu, op dezelfde weg waarop wij reden, 't was alsof de duivel ermee gemoeid was. De 

stem van onze verkeersleider klonk nog vers in de oren, toen reeds meerdere lichten langs de weg 

flikkerden, opdat we onze snelheid zouden milderen. De stemming in de wagen daalde snel en de 

liedjes van de kinderen, veranderden in vele vragen: hoelang het nog zou duren, of we er nog niet 

waren enz... Daarbij kwam nog dat het vreselijk warm werd in de auto. Ik deed mijn uiterste best om 

niet te mopperen, maar na zo'n lange tijd in de auto begon ik wel de behoefte te krijgen om een 

boom of struik nat te maken. Toen we eindelijk van de autostrade afraakten, zag ik mijn kansen 

daartoe vergrootten maar nu moest er nog eerst een parkeerplaatsje gezocht worden. Ook dat nam 

een hele tijd in beslag. Al die wagens die voor ons reden op de snelweg en die ons de weg 

versperden, hadden ons nu ook nog onze parkeergelegenheid ontnomen. Ten lange laatste vonden 

we toch nog een smal plekje, tussen twee bomen, maar baasje is nog een bedreven chauffeur, 

zodanig dat hij de wagen precies tussen die bomen kon priemen. Het feit dat iedereen de benen kon 

strekken, kwam ten goede aan de stemming. Ik stormde als een bezetene naar de dichtstbijzijnde 

struik en vervoegde na een poos, voldaan en verlost, de rest van de familie. Het was ondertussen 

middag was geworden. Er werd besloten, om bij de wagen de pick-nic te nemen. Ik kreeg een 

welgekomen frisse bak water voorgezet en even later, bij een lekkere hap, was er weer plezier a 

volonte. De lange rit werd beschreven als een gelegenheid om de omgeving te bekijken en de 

zoektocht naar een parkeerplaatsje had ons vele nieuwe laantjes doen ontdekken. Na de maaltijd 

werden de strandspullen uit de auto gehaald en wandelden we naar de grote plas. Nu zou de grote 

pret beginnen. Helaas, aan het zand aangekomen, hadden alweer die mensen, die voor ons reden op 

de snelweg, en aldus vroeger een parkeerplaatsje hadden gevonden, vroeger kunnen eten. Zo waren 

zij reeds allemaal geinstalleerd op het strand en moesten wij ons tussen twee zeilen in murwen. De 



strandmatten werden opengerold en Senne groef zijn eerste put. Lodewijk liep enkele malen naar 

het water om zijn emmertje te vullen, maar het water bleef maar korte tijd in de put staan. Ik had het 

al lang door, waarschijnlijk is zeewater door dat zout dunner dan ander water, maar Lodewijk 

volhardde en rende steeds weer om een nieuwe voorraad. De baasjes lagen zalig te genieten van het 

lentezonnetje. De beloofde stoeipartijen bleven echter uit. Daar was geen plaats voor. De 

verschrikkelijke geur van diverse soorten zonnebrandolie en de geringe aktiviteit, deden me naar 

andere werkzaamheden zoeken. Plots zag ik in de verte een klein hondje lopen, met allemaal 

krulletjes in het haar. Het was zo speels, dat ik me niet kon bedwingen en ernaartoe rende. Eerst 

rook ik even aan zijn neusje en aan zijn staartje. Ik vond het een goeie speelkameraad en even later 

renden we tussen de zeilen en de strandstoelen door. Ik bemerkte dat baasje was recht gekomen en 

mij iets wou zeggen, maar daar had ik nu geen tijd voor. Het spel was nu het belangrijkste. Later zou 

ik wel vernemen wat baasje wou zeggen. Het ging echter mis toen ik bij het achternahollen van mijn 

vriend uit de bocht vloog en in mijn vlucht een zeil omver liep. Met mijn omvang ( bekijk mijn foto 

nog even op de vorige bladzijde om het ongeval beter te begrijpen) is het moeilijk om tussen die 

doeken te slalommen en daar lag ik met een gestreept zeil over mij heen. De eigenaar schrok zich 

bijna een bult en bedacht me met vele verwijten. Ondertussen kwam baasje aangewandeld en ook 

hij kreeg de mooiste vocabulaire te horen. Ik maakte van de tumult gebruik om weg te komen, maar 

raasde in mijn vlucht over het zandkasteel van het dochtertje van de eigenaar van het strandzeil. 

Daardoor kwam het dat het kind ook nog zijn keel openzette, zodanig dat de scene kompleet was. Ik 

kroop onder de strandstoel van baasje en wachtte angstvallig de verdere gebeurtenissen af. Lodewijk 

en Senne krulden zich van het lachen en mijn bazinnetje streelde even over mijn kop, alsof ze me 

moed wou geven voor wat zou volgen. Baasje hield zich echter heel kalm toen hij terugkwam. Ik 

kreeg enkele verwijten toegemompeld (waarschijnlijk durfde hij niet meer met zoveel volk rond ons) 

en werd voor straf aan de ketting gelegd. Zo verliep de rest van de namiddag. Slechts enkele keren 

kwam er een hond, die meer geluk had dan ikzelf en nog op vrije voeten liep, mij troosten, maar ik 

liet mij niet meer verleiden tot wilde stoeipartijen in het mulle zand. Als de mooie rode zon de 

waterspiegel begon te raken, werden alle spullen ingepakt en gingen we de keel verfrissen. We 

moesten wel de dijk een paar keer op en neer wandelen om een plaatsje te vinden en toen we goed 

en wel zaten, duurde het weer een hele tijd voor onze drankjes werden voorgezet. De bak fris water 

die de kelner voor me bracht deed deugd na een namiddagje uitdrogen in de zon. De jongens konden 

echter niet lang stilzitten en kregen de toestemming, om nog even te ravotten op het,nu verlaten 

strand. Dat was mijn geluk. De korte tijd die we doorbrachten op de grote zandvlakte, maakte veel 

goed. Kilometers heb ik afgelegd met de andere honden die ook nog van de laatste zonnestralen 

profiteerden. Water en zand spatten om ons heen en de vele achtergelaten zandkastelen, waren na 

onze loopwedstrijd herschapen in ware ruines. Spijtig dat we zo vlug weer tot orde werden 

geroepen, het waren de mooiste momenten van de dag geweest, want toen we weer naar huis 

reden, waren alweer zoveel automobilisten voor ons vertrokken, zodanig dat het, tot grote ergernis 

van de baasjes, laat in de avond werd, toen we moe en afgemat thuis aankwamen. Dat was dan die 

"gezellige" uitstap naar zee, waar de jongens het zo over hadden. Ik had er mij zoveel van 

voorgesteld, dat ik mijn wedervaren eerst aan jullie kwijt moest. Voor mij hoeft het niet, hoewel, dat 

ravotten met Lodewijk en Senne en de andere honden, .... Misschien, als Frank Deboosere nog eens 

een stralende zondag voorspelt, dan .. 


