
Naast het gedicht ‘Andermanshond’ van Joke
van Leeuwen (zie kader) hangt een tekening
van een newfoundlander, de lievelingshond
van Veerle Clays, eigenares van hondenhotel,
pension en trimsalon deNatte Neuzen in He-
rentals. Indekeukenstruikelenwezowatover
twee vandie newfoundlanders, enormehon-
denmetdevachtvaneenoversizedteddybeer.
«Nu heb ik er nog maar twee», lacht Veerle.
«Ooithad ikerelf.»
VeerleopendedeNatteNeuzenin2002,naeen
carrière als psychiatrisch verpleegkundige.
«Een heel andere job, inderdaad. Hoewel…
vanzottemensennaarzottehonden.Hetheeft
allebeimetgedragtemaken. (lacht)Maarhon-
den zijn altijd mijn grote liefde geweest. Een
liefde die een tikkeltje uit de hand is gelopen.
Ontstaan uit een frustratie als kind. Ik wilde
altijddolgraageenhond,maarhetmochtniet
thuis.Mijnmoeder zegt nudat ik nooit zo be-
zetenzouzijngeweestmocht ik vroeger thuis
eenhondhebbengehad.Maarhet is te laat.»

Nooit in een hok
In de grote tuin onder de bomen rennen tien
hondenrondophetgras.Metmooiweer,zoals

vandaag,kunnenzeookhetwater in. Inhet
blauwe zwembad dat nu nog langs de

kant staat. «Geen enkele hond zit in
eenhok», legtVeerleuit.«Ikzouhet

ook niet anders willen. Honden
moeten kunnen ravotten, de
heledagdoor.Veel baasjesbe-
seffen dat niet goed. Ze be-
schouwen hun hond als een
kind of partner. Ze knuffelen
en strelen het dier constant,
maarvooreenhond ishetveel
belangrijker dat je ermee op
stap gaat. Het is heel simpel: als

een hond zijn energie kwijt kan,
heb jeerweinigproblemenmee.»
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Badderen, wellnessen, spelen...
Vrijheid blijheid in de Natte Neuzen
In hondenhotel en pension de Natte Neuzen in

Herentals lopen de gasten de hele dag vrij rond. Van

de lommerrijke tuin met speelweide en zwembad tot

de grote keuken. «De honden willen soms niet mee te-

rug naar huis, zo leuk vinden ze het hier.»

Veerle begon haar hondenloopbaan als fokker
vanNewfoundlanders enwas de eerste in België
dieeenhondenuitlaatservicebegon.«Ikkweekte
Newfoundlanders, volgde een cursus honden-
psychologieengedrag,gingnaarhondenshows...
Kortom, ikwasaltijdmethondenbezig.Opzeker
momenthebikdeoverstapgemaaktnaardehon-
denopvang en het trimsalon. Er zijn weinig col-
lega’s die grote honden als Newfoundlanders
trimmen omdat het behoorlijk zwaar is. Ik ben
somszesuurbezigmeteengrotehond.»
In het hondensalon zijn grote honden haar spe-
cialiteit, indeopvangenhethotel renneneerder
kleineviervoeters rond. «Maargrotehondenzijn
ookwelkom», zegtVeerle,wijzendopdelabrador
tussendeuitgelatenbendeophetgrasveld.«Eind
dezeweekkomter eenDeensedogenbinnenzit
ernogeengolden retriever.Maar indezomerva-
kantie ishetdrukenishet ietsmakkelijkeralswe
watkleineresoortenhebben.Dienemenminder
plaats in.» (lacht)

Tekkeltje asociaal
Demeeste honden kunnen het goed met elkaar
vinden.«Alsmensenvoorheteerstkomen,neem
ik de hond even apart om te kijken of hij sociaal
is.Dat zie ik snel genoeg. Ishij datniet, danneem
ik het dier niet aan. Zo’n hond is beter af in een
pension waar hij alleen in een ruimte zit. Dat is
eigenlijkdeenigevoorwaarde:omdatdehonden
vrij rondlopen,moetenzezichaanelkaaraanpas-
sen.Maarmeestal luktdatprima.Eenhondvindt
al snel zijnplek ineengroep.»
Ietsverderopzittentweetekkels,BrunoenCarlos,
apart vande rest, ophuneigen stukgrond. Zodra
Veerlehethekopent, springenzeophaarschoot.
«Hetzijn schatten,maar totaalniet sociaal.Dat is
vaakzobij tekkels.Hetzijneigenwijzedierenmet
een koppig karakter. Deze twee zijn vaste klant-
jes, ze zijnalheel vaakgeweest.»
Chihuahua’s en tekkels zijn nog steeds heel po-
pulairesoorten,weetVeerle.«Onderanderedoor
de crisis. Een kleine hond kost nu eenmaalmin-
der. Aan de andere kant zie je dat mensen soms
bergen geld uitgeven omhun hond te plezieren.
Ik heb eens een chihuahua gehad die zeker voor
300 euro aan spullen meekreeg. Een stoffen
benchmeteenfluwelenmandjeeneenkussentje
van satijn met van die flosjes aan. Daar zat een

pluchen dekentje inmet
zijn naam erop gebor-
duurd en afgezet met
nepdiamantjes.Maarals

hier tienhonden
rondlopen, is
dat binnen
een mum van
tijd aan flar-
den.»

Net een baby
«Vorig jaarhaddenwe
een mini-maltezertje
metnierinsufficiëntie
te gast. Het beestje

moestelkedageenpilnemen.Haarbaasjekwam
aanzetten met een klein bordje en een pak rice
krispies. Ikmoestelkedagvijf ricekrispies incir-
kelvorm op dat schoteltje leggen. In hetmidden
moest ik een torentjemaken van gesneden blik-
voerenbovenopdattorentjemoest ikhetpilletje
leggen.Alleenopdiemanierwildehetmaltezer-
tje die pil inslikken.Maar het beestjewas enorm
indewattengelegd,neteenbaby.Deeerstedagen
zat het dier zó in de stress dat het geen hap door
zijnkeelkreeg.Navierdagenheb ikeenstukkip-
penwit genomen, die pil erin gerold en at hij het
uit mijn hand. Ik bedoel: je moet goed zijn voor
eenhond,maar jemoetooknietoverdrijven.Het
is enblijft eenhond, geenmens.» (JDR)

Dagtarief:10 euro.Hondenhotel:15 euro per dag,eten

inbegrepen.Speelplaats in de tuin,zwembad bij mooi

weer en wandelingen.www.natte-neuzen.com

Veerle en dochter Silke in het trimsalon voor Newfoundlanders.

dat ze naast het pension runt. «Heel arbeidsintensief is dat.

Met een grote hond ben ik soms zes uur bezig.»

Bruno (4) en Carlos (3) zijn vaste

klanten, maar verblijven op een apart

terrein, weg van de andere honden.

«Twee schatten, maar ze spannen

samen tegen de rest. Tekkels zijn

eigenwijs en koppig», lacht Veerle.

Dwergkees Miko (3) komt al

voor de zesde keer op vakantie.

«Een blafferig hondje — typisch

voor het ras —maar makkelijk

in de omgang.»

Ophet toilet hangt e
engroot kadermethet ge-

dicht ‘Andermanshond’vanJok
evanLeeuwen:

Ik gingnietwandelenmet

dehond,

dehondgingwandelenmetmij.

Kijk, zei hij, kijk, z
odoe jedat:

je snuffeltwat, je kruipt eens

onder groen, je do
et daarwat je

daarmoetdoen (…)

Honden moeten

kunnen ravotten,

de hele dag door.

Veel baasjes

beseffen dat

niet goed

VEERLE CLAYS

«Het is heel simpel: als een hond zijn energie kwijt kan, heb je er maar weinig problemenmee», weet Veerle, die bijna alle honden vrij laat rondlopen en

ravotten. Foto’s Faye Pynaert
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