
Mijn lieve Tim  

    

28 juni 1997 – 21 juli 2008 

Als klein pupje van 9 weken kwam je bij me. 

Je stal direct mijn hart. 

Veel ellende had je door de puppieschurft. 

Je onderging lijdzaam alle ellendige behandelingen.  

Eenmaal genezen konden we met zijn tweeën aan de slag. 

Mijn eerste hond waar ik mee ging werken:  

Eerst de brugcursus, waar je zo goed was, dat je A-examen mocht doen.  

Daarna door naar de B, geslaagd na een herkansing.  

Eindelijk konden we beginnen aan, wat later onze grote passie bleek te zijn:  

BEHENDIGHEID!!!!! 

Je ging als een speer en was erg leergierig. 

Je wilde ook graag werken (ook bij de flyball en de ClubGG). 

In 2003 ons debuut in de A tijdens de manegewedstrijd in Hoogeveen:  

Werd je toch 2e bij het spelletje!!!  

En haalde je bijna je eerste Utje! 

Wat was ik trots op je! 

Na 4 wedstrijden zijn we gepromoveerd naar de B1 klasse. 



Een jaar later promoveerden we naar de B2 klasse.  

In 2006 begon je moeite te krijgen met hoog springen. 

Ik nam het besluit om je in de Veteranenklasse te laten starten.  

Hier liet je pas helemaal zien wat je in je mars had:  

In 2007 werd je 2e in de Veteranenklasse!!!!! 

 

In 2008 zijn we opnieuw gestart in de Veteranenklasse.  

Eind januari 2008 kwam de eerste domper:  

Je nieren werkten niet meer zo goed door al de medicijnen die je vroeger moest 

gebruiken.  

Je kreeg nierdieet en een ½ pilletje per dag.  

Je knapte zienderogen op en had weer plezier in alles.  

Je slaagde er opnieuw in om punten te halen.  



Op 31 mei startten we in Breda: je hinkte en had duidelijk pijn.  

Na 1 rondje hielden we het voor gezien.  

Een aantal weken rust zou voldoende zijn, dachten we… 

In Amersfoort heb je je laatste wedstrijd gelopen:  

Je had er geen plezier meer in en liep alleen maar omdat ik het zo graag wilde! 

Zo was je nu eenmaal, doorgaan tot het bittere einde! 

Je bleef nu heel erg mank lopen. 

Op maandag 7 juli werd duidelijk waardoor dit kwam:  

Je had een tumor in je voorpoot die al het nodige botweefsel had weggevreten…  

Toch bleef je tot de dag van vandaag met plezier meegaan tijdens de 

wandelingen. 

En wat genoot je ervan als je mocht zwemmen en met je bal mocht spelen.  

Behendigheid zat er helaas niet meer in  

Uiteindelijk heb ik op 21 juli 2008 de moeilijke beslissing moeten nemen om je te 

laten gaan.  

Je poot was veel dikker geworden en het lopen kostte je, ondanks de pijnstillers, 

te veel moeite! 

Ik ben Finet erg dankbaar dat we samen voor een waardig afscheid voor je 

hebben kunnen zorgen! 

 

Rust zacht, mijn lieve Tim! 

Ik zal je nooit vergeten, je was een hond met een gouden karakter! 

 

Je vrouwtje Irene & je maatjes Humphrey, Brat en Colin  

Almere , 21 juli 2008 



 

 

 


