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weekend 19, 20 en 21 juli 2014

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 terug naar huis, zo leuk vinden ze het hier.»
VERVOLG
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Naast het gedicht ‘Andermans hond’ van Joke
van Leeuwen (zie kader) hangt een tekening
van een newfoundlander, de lievelingshond
van Veerle Clays, eigenares van hondenhotel,
pension en trimsalon de Natte Neuzen in Herentals. In de keuken struikelen we zowat over
twee van die newfoundlanders, enorme honden met de vacht van een oversized teddybeer.
«Nu heb ik er nog maar twee», lacht Veerle.
«Ooit had ik er elf.»
Veerle opende de Natte Neuzen in 2002, na een
carrière als psychiatrisch verpleegkundige.
«Een heel andere job, inderdaad. Hoewel…
van zotte mensen naar zotte honden. Het heeft
allebei met gedrag te maken. (lacht) Maar honden zijn altijd mijn grote liefde geweest. Een
liefde die een tikkeltje uit de hand is gelopen.
Ontstaan uit een frustratie als kind. Ik wilde
altijd dolgraag een hond, maar het mocht niet
thuis. Mijn moeder zegt nu dat ik nooit zo bezeten zou zijn geweest mocht ik vroeger thuis
een hond hebben gehad. Maar het is te laat.»

Veerle begon haar hondenloopbaan als fokker
van Newfoundlanders en was de eerste in België
die een hondenuitlaatservice begon. «Ik kweekte
Newfoundlanders, volgde een cursus hondenpsychologie en gedrag, ging naar hondenshows...
Kortom, ik was altijd met honden bezig. Op zeker
moment heb ik de overstap gemaakt naar de hondenopvang en het trimsalon. Er zijn weinig collega’s die grote honden als Newfoundlanders
trimmen omdat het behoorlijk zwaar is. Ik ben
soms zes uur bezig met een grote hond.»
In het hondensalon zijn grote honden haar specialiteit, in de opvang en het hotel rennen eerder
kleine viervoeters rond. «Maar grote honden zijn
ook welkom», zegt Veerle, wijzend op de labrador
tussen de uitgelaten bende op het grasveld. «Eind
deze week komt er een Deense dog en binnen zit
er nog een golden retriever. Maar in de zomervakantie is het druk en is het iets makkelijker als we
wat kleinere soorten hebben. Die nemen minder
plaats in.» (lacht)

Tekkeltje asociaal

De meeste honden kunnen het goed met elkaar
vinden. «Als mensen voor het eerst komen, neem
ik de hond even apart om te kijken of hij sociaal
is. Dat zie ik snel genoeg. Is hij dat niet, dan neem
ik het dier niet aan. Zo’n hond is beter af in een
pension waar hij alleen in een ruimte zit. Dat is
eigenlijk de enige voorwaarde: omdat de honden
vrij rondlopen, moeten ze zich aan elkaar aanpasNooit in een hok
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al snel zijn plek in een groep.»
honden rond op het gras. Met mooi weer, zoals
Iets verderop zitten twee tekkels, Bruno en Carlos,
vandaag, kunnen ze ook het water in. In het
apart van de rest, op hun eigen stuk grond. Zodra
blauwe zwembad dat nu nog langs de
Veerle het hek opent, springen ze op haar schoot.
kant staat. «Geen enkele hond zit in
«Het zijn schatten, maar totaal niet sociaal. Dat is
een hok», legt Veerle uit. «Ik zou het
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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.

Net een baby

«Vorig jaar hadden we
een mini-maltezertje
met nierinsufficiëntie
te gast. Het beestje

moest elke dag een pil nemen. Haar baasje kwam
aanzetten met een klein bordje en een pak rice
krispies. Ik moest elke dag vijf rice krispies in cirkelvorm op dat schoteltje leggen. In het midden
moest ik een torentje maken van gesneden blikvoer en boven op dat torentje moest ik het pilletje
leggen. Alleen op die manier wilde het maltezertje die pil inslikken. Maar het beestje was enorm
in de watten gelegd, net een baby. De eerste dagen
zat het dier zó in de stress dat het geen hap door
zijn keel kreeg. Na vier dagen heb ik een stuk kippenwit genomen, die pil erin gerold en at hij het
uit mijn hand. Ik bedoel: je moet goed zijn voor
een hond, maar je moet ook niet overdrijven. Het
is en blijft een hond, geen mens.» (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

Honden moeten
kunnen ravotten,
de hele dag door.
Veel baasjes
beseffen dat
niet goed
VEERLE CLAYS

Foto’s Faye Pynaert
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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.»

«Het is heel simpel: als een hond zijn energie kwijt kan, heb je er maar weinig problemen mee», weet Veerle, die bijna alle honden vrij laat rondlopen en
ravotten. Foto’s Faye Pynaert

