h ondenui tla atserv i c e Be r g s e Be e st e nb oe l

Méér dan een HUS
Het zou zomaar kunnen dat het idee voor veel hondenuitlaatservices ontstond tijdens het
uitlaten van de hond. Zo ook in het geval van de BergseBeestenBoel. Het is echter niet
zo dat elke hondenuitlaatservice uitgroeit tot een bedrijf als de BergseBeestenBoel. Het
bedrijf van Marianne van Vugt is namelijk meer dan dat. Tijdens een wandeling met haar
hond vroeg Marianne zich af aan welke eisen een HUS die zij zelf zou inschakelen, zou
moeten voldoen. Marianne: “Dan kan ik niet anders dan uitgaan van mijn eigen principe:
mijn hond is klant, en ik ben een zeikerd.”
Tekst en foto’s: Janine Verschure
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en hectare bos en een hectare speelveld, beide
omheind. Speeltoestellen, badjes en vooral ook:
mensen om mee te spelen. Acht man vast personeel, allemaal in het bezit van diploma’s voor
rassenkennis, hondengedrag en honden-EHBO.
Daarnaast werken er bij de BergseBeestenBoel

vier vaste vrijwilligers, vier mensen in dagbesteding (via
Stichting Prisma en de GGZ) en stagiairs (BergseBeestenBoel
is SBB-leerbedrijf). Vier busjes om de ruim honderd honden

die elke dag komen spelen te brengen en te halen. Er zijn
samenwerkingen, onder andere met Prins Petfoods, dierenspeciaalzaak Fauna Diertotaal, Dierenartsenpraktijk Dongemond en gedragstherapeut Bianca Geraedts. Plannen om
nog een groot stuk grond bij te kopen, en wellicht komt er
in de toekomst een overdekte speelhal en een gezondheidsplein. HUS of meer? Jij mag het zeggen.

Hoe het zo kwam

We lopen met een groep honden door het bos. Het heeft flink

geregend, maar gelukkig is het nu even droog. De bodem is
drassig. De honden lopen los want het terrein is omheind. De
roedel is zorgvuldig opgebouwd rond een Rhodesian Ridgeback die er vast van overtuigd is dat hij deel uitmaakt van de
directie. Hij is echter wel de onderdirecteur. “Wij mensen zijn
de roedelleider”, zegt Marianne. “Daarna komt hij.” De honden
rennen door het bos, spelen met elkaar en regelmatig komt
er iemand hallo zeggen. Bijvoorbeeld door met vier poten
tegen je op te springen. Een Mechelse Herder bespringt elk
speeltoestel dat hij in het bos vindt en de blonde haarbal
→
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die redelijk schoon aan de wandeling begon, gaat in de loop
van de wandeling steeds meer op een Bouvier lijken. Net als
wijzelf, trouwens.

dreigt te gaan, wordt hij

“Ik zat in de assurantiewereld”, vertelt Marianne “Ik was
schade-adviseur maar honden waren altijd al mijn passie.

aangelijnd. Wij zeggen

Ik denk dat iedereen ‘iets’ heeft dat hem helemaal ligt, in

niets, we straffen niet,

mijn geval zijn dat honden. Ik liep regelmatig met een vrien-

maar we lijnen resoluut

din met de honden in het bos, hier op deze plek. Steeds

aan. Dát is voor de

vaker zeiden mensen gekscherend tegen ons dat we een

hond de ‘straf’ voor zijn

hondenuitlaatservice moesten beginnen en op een gegeven

gedrag en het is echt

moment zeiden we: waarom niet, eigenlijk? Toen het idee

mooi om te zien hoe snel

een beetje vorm ging krijgen, vroegen we onszelf af: stel dat

ze dat doorhebben. Doordat hij wordt aangelijnd, heeft de

wij onze eigen honden bij een hondenuitlaatservice zouden

hond zoiets van: waarom ík? Vervolgens gaat hij nadenken

brengen, aan welke eisen zou dat bedrijf dan moeten vol-

en leert dat het slimmer is om andere honden niet te verve-

doen? Daar waren we vrij snel uit: de honden moesten los

len. Het gebeurt zelden dat honden opeens gaan vechten, voordat een gevecht begint zie je een serie

kunnen lopen; niet luchten op kleine veldjes, maar echt

voortekenen en op dat moment lijn je aan.

met elkaar spelen; het terrein zou de mogelijkheid
moeten bieden om verschillende groepen honden

Honden die bij ons meegaan in een roedel

samen te stellen; honden zouden op een veilige

moeten sociaal vaardig zijn en als het bijvoor-

manier gebracht en gehaald moeten worden en we

beeld een dominante of ongecastreerde reu
betreft, dan bouwen we er een roedel omheen.

wilden dat baasjes altijd konden komen kijken.
Geen geheimen, een transparant bedrijf met
aandacht voor elke hond. Een bedrijf waar ze

BergseBeestenBoel

je hond niet alleen bij naam kennen, maar
waar ze écht je hond kennen. Dat idee is uiteindelijk uitgegroeid tot de BergseBeestenBoel.”

HR-honden

Een Mechelaar en een Ridgeback, beide reu, samen in een

Voor elke hond proberen we een geschikte groep
te zoeken. Honden die op de lijst van hoogrisico-honden staan mogen mee – met een muilkorf
om – mits ze sociaal vaardig zijn. Maar voor sommige
honden zit er niets anders op dan een privéwandeling:

die kunnen niet in een groep. Daarnaast kunnen mensen
hier met hun hond komen wandelen, na sluitingstijd als
wij met de honden weg zijn. Als je een vechthond hebt die

groepje, dat hoeft geen probleem te zijn zo blijkt tijdens

je praktisch nooit kunt loslaten, dan is het voor zo’n

deze wandeling. De Mechelaar is vooral bezig met klimmen,

dier heerlijk om hier een

de Ridgeback met zijn directiewerkzaamheden. De Meche-

uurtje te kunnen rennen en

laar vormt in de ogen van de Ridgeback geen bedreiging

snuffelen.”

voor zijn functie. “Er zou een probleem kunnen ontstaan
als er een hond van buitenaf in zo’n roedel komt”, legt
Marianne uit. “Wat wij doen is steeds blijven wandelen, dan

“Honden
die bij
ons meegaan in
een roedel
moeten
sociaal
vaardig
zijn.”

Ontzorgen

Op de vraag wat haar bedrijf

hebben de honden nauwelijks tijd om op elkaar te focussen.

onderscheidt van andere,

Vooral blijven we steeds heel goed opletten: kijken naar de

zegt Marianne: “Wij zijn echt

honden, zien wat er gebeurt. Is er iemand aan het fixeren?

bezig met het ontzorgen van

Zijn honden elkaar op afstand aan het domineren? Het zijn

hondeneigenaren. Wij leveren

net kinderen, je moet ze constant in de gaten houden. Wij

maatwerk, zijn servicegericht,

zijn roedelleider, niet de hond en als er iemand de fout in

denken mee, proberen altijd
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→
Nancy werkt bij de BergseBeestenBoel in
dagbesteding via Stichting Prisma. Haar
specialiteit: knuffelen.
→→
De bospaden hebben namen van honden die ooit
klant waren bij de BergseBeestenBoel. Snoopy is
niet meer maar honderden honden hebben plezier
op het pad dat zijn naam draagt.

te regelen dat een hond mee kan. We maken het onszelf
niet gemakkelijk, ons uitgangspunt is: hoe kunnen we het de
honden naar de zin maken. Het is hier absoluut veilig voor de
honden. Wij vervoeren de dieren in veilige auto’s die dagelijks
worden schoongemaakt. Iedereen die hier werkt, is opgeleid,
weet alles van rassen, gedrag en EHBO. In geval van nood
kunnen we altijd terecht bij Dierenartsenpraktijk De Dongemond, maar gelukkig gebeurt het zelden dat we met een hond
naar de dierenarts moeten. Slechts een keer was dat na een
bijtincident en dat bleek slechts een lichte verwonding. We
zijn transparant, je mag hier altijd komen kijken, meelopen.
Daar hoef je geen afspraak voor te maken. Elke hondeneigenaar krijgt een verslag van hoe het die dag ging met zijn hond,
compleet met foto’s en filmpjes, dat doen we voor elke roedel
apart. Die filmpjes gebruiken we trouwens ook als leermateriaal, bijvoorbeeld voor onze stagiairs.”

Eerste HUS met keurmerk?

Op de vraag wat ze ervan vindt dat het keurmerk er nu is, zegt
Marianne: “Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik vind het mooi

dat je je straks als bedrijf kunt onderscheiden, dat de consument kan zien dat er verschil is tussen hondenuitlaatdiensten
en welke bedrijven aan de eisen voldoen. Er is de laatste jaren
een behoorlijke wildgroei aan HUS’en ontstaan en er zijn nou
eenmaal bedrijven waar honden los in een busje gaan, waar
mensen werken die nauwelijks kennis hebben van hondengedrag, die overlast veroorzaken tijdens het wandelen. Ik vind
het mooi dat er een manier komt waarmee het kaf van het
koren gescheiden kan worden.” ←

Naschrift van de redactie: Marianne van Vugt was zo enthousiast over het keurmerk dat ze zich direct heeft aangemeld. Als
het even kan wordt de BergseBeestenBoel de eerste HUS die in
het bezit is van het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices.

KeurmerK
In principe kan iedereen die met honden wandelt en
daarvoor betaald krijgt, zich hondenuitlaatservice noemen. Daarom was het hoog tijd voor het Dierbaar-keurmerk. Het vroeg wat tijd, er was veel over te doen en
de betrokkenheid van hondenuitlaatservices was groot.
Op 14 januari kon Dibevo met trots de normeringen
voor het Dierbaar-keurmerk voor hondenuitlaatservices
bekendmaken. Wil jij weten aan welke eisen jouw HUS
moet voldoen om in aanmerking te komen voor het
keurmerk? Neem dan een kijkje op dibevo.nl/husnorm.
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Na de boswandeling was het voor
deze blondine geen overbodige luxe
om even de pootjes wassen.

