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RecreAnders
Martin Maassen,
regiomanager RECRON

Hondenbaan

Learning by doing. Per ondernemer
vroegen we voor welk vraagstuk ze
stonden. Dat varieerde van productontwikkeling tot marketing en samenwerking met andere bedrijven. Wij
dachten met ze mee.”
Gerald Koopman van Recreatiepark
’n Kaps gebruikte het kennisprogramma bij de ontwikkeling van een shortgolfbaan en nieuwe accommodaties.
“Buiten het hoogseizoen richten wij
ons ook op de rode doelgroep, maar we
ontdekten door dit kennisprogramma
dat we daar met onze bungalows niet
volledig aan beantwoordden. Door
bepaalde elementen uit te lichten,
onder meer in tekst en foto’s op de
website, richten we ons nu scherper op
die doelgroep.”

Maarten ’t Hart beschrijft in zijn verhalenbundel De
moeder van Ikabod op hilarische wijze hoe hij in zijn
studententijd tijdens een klassieke muziekquiz
besprongen wordt door een ‘reusachtig dier’: (..) ‘hij
zette zijn kalfspoten op mijn schouders en zeemde
met zijn reusachtige dieprode tong mijn wangen en
bezwete voorhoofd. Het was alsof iemand met een
kaasschaaf over mijn huid streek’.
Campings en honden zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Hoe verder in het buitengebied gelegen,
hoe groter de kans is op een grommende toezichthouder die de nietsvermoedende gast verwelkomt met
luide, barse tonen. In het gunstigste geval worden
deze tonen direct gevolgd door een ‘Hij doet niets
hoor’ van de eigenaresse van de camping (de meeste
eigenaren gaan er voetstoots vanuit dat het trotseren
van toegangshonden hoort tot de kenmerken van
mannelijkheid).
In veel steden zijn inmiddels gedoogzones gecreëerd
voor honden. Binnen deze zones mogen honden los
lopen. De gedoogzone op een gemiddelde campingmet-hond is buiten het hoogseizoen nul tot drie meter
verwijderd van de plek waar de belangenbehartiger
zich neervlijt voor een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’. Zo werd ik ooit op Camping Duinval geconfronteerd met Emir. Voor zover ik erover kan oordelen
is Emir een kruising tussen een Rottweiler en een
Mastino Napoletano maal twee. Tijdens het gesprek
drukt het schatje zijn giga-neus tegen het glas van de
bergruimte naast ons. Dat werd dus koffie met angstzweet in plaats van melk.
Op de prachtige natuurcamping waar ik een feestje
dacht te vieren werd ik verwelkomd door twee
schreeuwende beesten (hoogte en lengte rond de een
tot anderhalve meter). Van grote afstand zag ik dat ik
de situatie niet meester was. Ik liep terug naar mijn
auto en belde de eigenaar. ‘De grootste van de twee
blaft juist zo hard omdat hij bang is voor jou’. Daar
kon ik het mee doen.
Hoe bezweert een mens zijn hondenangst? In ieder
geval niet door op bezoek te gaan bij een camping met
Doberman Pinchers. Dat zijn, na teckels, met afstand
de ergste hondenbeesten. Waar teckels je gewoon in
de kuiten bijten, gaan Dobermans onder veel onherbergzaam, laag gegrom met hun natte neuzen gelijk
op hun doel af. Het kruis van de regiomanager!
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