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Trend op Instagram: huisdieren die meer reizen (en soms luxer) dan gemiddelde Nederlander
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Reizende huisdieren zijn een trend op Instagram. Sommige van deze Insta-pets reizen véél meer,
vaker en zeker ook luxer dan een gemiddelde Nederlander. Dit blijkt uit een onderzoek van
reisorganisatie Vacanceselect op Instagram, dat vlak voor Dierendag uitzocht welke vijftien
huisdieren gemiddeld wereldwijd het meest aantal kilometers aflegt. Ook in de offline wereld zijn
meereizende dieren namelijk een trend. Vacanceselect ziet zelf elk jaar een stijging van het aantal
boekingen voor diervriendelijke camping- en glampinglocaties.
In het assortiment van Vacanceselect zijn meer dan vierhonderd locaties waarbij huisdieren welkom
zijn. Het aantal boekingen met huisdieren bedraagt nu al rond de 2.500. Reden voor Vacanceselect,
in samenwerking met zusterorganisatie Canvas, te onderzoeken op Instagram, hoe reislustig
huisdieren zijn. Zo ontstond een Top-15 van Insta-pets, gebaseerd op het gemiddeld aantal
reiskilometers per jaar. Velen van hen bleken daarbij het leven te leiden van een jetset-globetrotter.
Meest reislustige hondenras
In dit onderzoek is de Parson Russel Terriër het meest reisluchtige hondenras. De Terriër bezet
namelijk de eerste en tweede plek in de Insta-pet lijst. Het Braziliaanse hondenduo Django en Chloë
mogen zich hierbij de meest bereisde Insta-dogs noemen. Deze Tekkel en Parson Russel Terriër
hebben meer dan 51.330 kilometer op de reisteller staan. Het Terriër-duo Max en Louise hijgt hen
echter in de nek met 50.480 kilometers. Deze beide honden woonden op verschillende continenten
en hebben ‘winkelen, de fijne keuken en watersport’ als interesse op hun Insta-account vermeld.
Eigen pilotenuniform
Andere opvallende levensgewoonten zijn die van de Engelse Bulldog Mr Bentley (jaarlijks 17.163
kilometers), die met zijn eigenaar regelmatig in de helikopter stapt, vaak gekleed in zijn eigen
pilotenuniform. Loki, de Husky Loki (49.574 kilometers) heeft een adrenalineverslaving en houdt van
paddleboarden, kanoën en zelfs snowboarden. Coonhound Maddie (40.925 kilometers) is tijdens
haar reizen zo beroemd geworden, dat ze ruimschoots van de royalties kan leven, dankzij de twee
boeken die over haar zijn gepubliceerd.

Top-15
Hier de volledige Top-15, gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse afgelegde kilometers van de Instapets.
1. Django en Chloe (@django_and_chloe)
51.330 kilometers, 18.000 volgers
Django en Chloe zijn de Insta-pets met het meest aantal reiskilometers op hun naam. Het schattige
Tekkel en Parson Russell Terrier-duo is gevestigd in Rio de Janeiro en heeft in de loop der jaren een
serieus aantal airmiles verzameld, door bezoeken aan de VS, Frankrijk, Portugal, Spanje, Duitsland,
Oostenrijk, Zweden en meer!
2. Max en Louise (@max_et_louise)
50.480 kilometer, 69.800 volgers
Op de tweede plaats nog twee Parson Russell Terriers, Max en Louise. Max en Louise, geboren in
Frankrijk, hadden hun uitlaatveldjes in Lissabon en São Paulo, voordat ze zich in Parijs vestigden.
Naast het reizen over de hele wereld, hebben beide ‘hot-dogs, zoals reeds eerder vermeld, 'winkelen,
fijne keuken en watersport' als interesses op hun Instagram account vermeld. Bepaald geen
hondenleven, hè?
3. Loki (@loki)
49.574 kilometers, 1.800.000 volgers
Met maar liefst 1,8 miljoen volgers is Loki de populairste Insta-Pet op deze lijst. De Husky is een ware
adrenalineverslaafde, net als zijn eigenaar overigens. Deze hond is kwispelstaartend aan te treffen op
de paddle- en snowboard en zelfs in de wildwaterkano.
4. Burma (@burmaadventurecat)
44.818 kilometers, 74.300 volgers
Legerveteraan Stephen Simmons, zelf geen katje om met handschoenen aan te trekken, adopteerde
een heuse kater, die hij Burma noemde. Het paar is sindsdien onafscheidelijk geweest tijdens hun
outdoor-avonturen. Wandelen, zwemmen in meren, bergen beklimmen. Het lijkt alsof Burma zo snel
mogelijk van al zijn zeven levens af wil.

5. Maddie (@thiswildidea)
40.925 kilometers, 1.200.000 volgers
Coonhound Maddie is tijdens haar reizen zo beroemd geworden, dat over haar twee boeken zijn
gepubliceerd, die zo goed zijn verkocht, dat ze haar oude dag niet ‘honds’ hoeft te slijten.
6. Momo (@momosface)
26.587 kilometers, 101.000 volgers
Bordercollie Momo reisde al door Noord-Amerika, Groot-Brittannië, Portugal, Spanje en nog veel
meer landen. Niet dat je dat kunt afzien aan haar Insta-foto’s. Momo is namelijk de selfie-queen
onder de Insta-dogs. Haar Instagram-account bestaat namelijk alleen maar uit foto's van haar
gezicht.
7. Henry en Baloo (@henrythecoloradodog)
21.912 kilometers, 929.000 volgers
Baloo is de meest gelukkige hond van de wereld. Hij raakte in oktober 2017 bevriend met Henry.
Sindsdien neemt zijn baasje hem voortdurend mee naar de wildernis van Colorado. Kan een hond
zich een mooiere uitlaatplek voorstellen?
8. Yoda (@mariavanonen)
17749 kilometers, 48.200 volgers
Yoda reisde verder naar het noorden dan elk ander huisdier op de lijst, ze vermaakte zich namelijk
prima in Napapiiri, een stad binnen de poolcirkel. Daarnaast bezocht Yoda nog vele ander plaatsen in
andere Europese landen zoals Italië, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland.
9. Mijnheer Bentley (@mrbentley_thedog)
17.163 kilometers, 300.000 volgers
De Engelse Bulldog Mr Bentley houdt van reizen in stijl. Hij vergezelt zijn eigenaar regelmatig op zijn
helikoptervluchten, liefst gekleed in zijn eigen pilotenuniform.
10. Norm (@jeremyveach)
16.021 kilometers, 304.000 volgers
Norm is zeer voldaan met zichzelf. Zo voldaan, dat hij zich duidelijk op zijn gemak, in vele gedaantes
laat poseren. Met dank aan eigenaar en professionele fotograaf Jeremy Veach, veronderstellen we.

11. Aspen en Koa (@samanthabrookephoto)
15.295 kilometers, 37.400 volgers
Wat is aandoenlijker dan één Golden Retriever? Twee natuurlijk! Dit paar fotogenieke pups vergezelt
hun eigenaar regelmatig op kampeertochten en poseert graag onderweg voor een aantal
aandoenlijke foto's.
12. Aspen (@aspenthemountainpup)
13.603 kilometers, 284.000 volgers
Aspen is blijkbaar een passende naam voor Golden Retrievers Want in deze lijst treffen we ook
eigenaren Hunter en Sarah Lawrence, die met ‘hun’ Aspen vele avonturen beleven in de bergen van
Colorado.
13. Willow (@vancatmeow)
10.811 kilometers, 74.600 volgers
De tweede kat in deze lijst heet Willow. In 2015 zei eigenaar Rich zijn baan op en verkocht zijn huis.
Sindsdien reizen hij en Willow in een busje door Australië.
14. Chapati (@travelingchapati)
10.595 kilometers, 28.800 volgers
Als er een hond behoorde tot het vuilnisbakkenras dat was het wel Chapati. Het Oekraïense paar
Eugene en Kristina vonden hem in de achterbuurten van Kochi in India. Ze raakten verknocht aan
hem en adopteerden het dier. Sindsdien reist Chapati de hele wereld over en bezocht maar liefst
veertien landen onderweg.
15. Miami (@miami_traveller_dog)
10.565 kilometers, 13.100 volgers
Miami is een Italiaanse chihuahua. In de loop van de jaren heeft Miami-eigenaar Marianna
Chiaraluce en haar echtgenoot het dier over de hele wereld vergezeld, terwijl beiden onvermoeibaar
werkten om hun nieuwe hotel in Riccione, Italië, te lanceren.
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Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Daniël Scheijen, commercieel directeur
Vacanceselect, pers@vacanceselect.nl, 06-40004002.

Over Vacanceselect:
Vacanceselect heeft het grootste aanbod aan glampingaccommodaties in heel Europa en is daarmee
marktleider. Vacanceselect is onderdeel van de Vacalians Group, met een portfolio van ruim 27.000
campingaccommodaties, meer dan 1.400 bestemmingen verspreid in 19 landen en een bestand van
ruim 28 miljoen online bezoekers. In Alkmaar zetelt een van de twee hoofdvestigingen van de FransNederlandse alliantie. Van hieruit wordt de consumentbewerking voor Noord-Europa aangestuurd.
Het andere hoofdkantoor is in Sète te Zuid-Frankrijk.

