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Datende honden mogen los op dierendag!
Natuurlijk wil elk baasje zijn hond graag extra verwennen op dierendag! Voor de hand
ligt dan om je hond een extra dikke knuffel, kluif of andere snack te geven. Maar het kan
nóg leuker en gezonder. Namelijk met een heuse DoggyDate!
Wat is een DoggyDate?
Een DoggyDate is een afspraak tussen 2 of meer honden en hun baasjes, en meestal een
hondenwandeling in een losloopgebied. Zo’n DoggyDate is eenvoudig aan te maken via
de (gratis) DoggyDating app. Een baasje neemt het initiatief en plaatst een DoggyDate in
de app. Bijvoorbeeld; “Wie gaat er dinsdag mee naar het Diemerbos? De honden kunnen
daar een uur met elkaar rennen en ravotten en voor de liefhebbers is er ook zwemwater
voor een plonsje”. Andere gebruikers in de omgeving ontvangen dan automatisch een
uitnodiging voor deze DoggyDate en kunnen zich hiervoor aanmelden.
Vriendschap tussen honden
Doordat de honden samen aan zo’n wandeling beginnen ontstaat er direct een roedel,
wat we in mensentaal een groep of community zouden noemen. Dat is heel belangrijk
voor honden, die net als wij behoefte hebben aan vriendschappen met gelijkgestemden.
Samen kunnen ze heerlijk hun energie kwijt en na afloop hebben de baasjes een intens
tevreden hond die voldaan alle inspanningen, emoties en indrukken van zo’n DoggyDate
tijdens een tukje gaat verwerken.
De populairste losloopgebieden van Nederland
Om het nog makkelijker te maken staan in de DoggyDating app naast de DoggyDates ook
alle losloopgebieden van Nederland. De Top 3 van populairste losloopgebieden is:
1- Loonse en Drunense Duinen te Kaatsheuvel (Noord-Brabant)
2- Erkemederstrand te Zeewolde (Flevoland)
3- Lange Duinen te Soest (Utrecht)
Op de website van DoggyDating kan je ook specifiek zoeken naar losloopgebieden op
afstand of kenmerken. Zo kan je zoeken op losloopgebieden met zwemwater,
hondenspeeltuinen, omheinde gebieden, hondvriendelijke horeca of losloopgebieden
die rolstoelvriendelijk zijn voor baasjes die minder valide zijn. Want ook (hulp) honden
met een baan verdienen vertier en vrije tijd.
Met DoggyDating maak je dus op dierendag maar ook op de 364 dagen na dierendag
heel eenvoudig van de hond uitlaten een heerlijk uitje voor hond en baas!
Noot voor de redactie
DoggyDating is een Nederlandse uitvinding en is in maart 2014 gelanceerd door Nicole
Kinsbergen. Zij vond het jammer dat ze vaak geen honden tegenkwam voor haar hond in
het park en zocht hier een oplossing voor. De App is inmiddels ruim 53.000 keer
gedownload en de website met losloopgebieden heeft meer dan 3.000.000 pageviews
per jaar. Voor meer informatie, interviews, foto’s etc. kunt u contact opnemen met
Nicole Kinsbergen- info@doggydating.com -06-50800522 of kijken op
www.doggydating.com/perspagina

