Wintercolonette ‘Lola’
Marc Teunis
Lola rennt*
Soms wel een heel blok om. Ze gaat van tuin naar tuin op zoek naar haar vriendje die wij de
bijnaam Tippie hebben gegeven. Ze speelt er lustig op los met Tippie die soms in de tuin zit
te wachten tot ze naar buiten komt. Tippie heb ik er ook op betrapt dat hij (of zij) relaxed in
onze tuinstoel aan het slapen is, geduldig wachtend of Lola naar buiten komt om te spelen.
Waarom Tippie Tippie heet? Omdat hij zwart-wit is, een wit tipje op zijn staart heeft en wij zijn
echte naam niet kennen.

Lola slaapt
Soms wel de hele dag door en overal. Vooral daar waar wij haar liever niet willen hebben. In
de babywieg, in de kinderbox, op het speelkleed, ja ook in de wasdroger of op de keukentafel.
Haar favoriete plek is op een oude leren tas, of toch op de wasmachine, nee op bed als wij dan
ook net naar bed gaan, dat vindt zij het allerleukst (en zie haar daar maar weer eens weg te
krijgen – we zijn wel consequent).

Lola speelt
Meestal totdat wij er bij neer vallen. Ze is nu anderhalf jaar. We kregen haar als baby en nu is
ze net puber af (of net niet). Lola was een drukke puber en best een handvol, dat is ze sowieso.
Toen ze net bij ons was vond iedereen haar lief en was ze erg nieuwsgierig. Ze was heel jong,
acht weken om precies te zijn. Naarmate ze ouder werd ontwikkelde Lola iets dat ik niet
kende: ‘spelagressie’. Ik wist trouwens helemaal niet zo veel over individuen zoals Lola. Ze begon steeds meer te krabben en te bijten ook, niet echt hard maar wel heel vervelend en soms
stonden mijn armen helemaal onder de krassen. Acht weken is trouwens wel erg vroeg voor
het spenen van Lola-achtigen. Volgens Aloha, Vapalahti & Lohi neemt de kans op aversief
gedrag af wanneer men deze dieren speent na 14 weken (1).

Lola gaat
Naar de dokter. Die gaf haar een prik, of twee. Ook heeft hij Lola gesteriliseerd. We spraken
met de dokter over Lola’s ‘gedragsprobleem’ en hij had een oplossing. ‘Pak haar als ze je
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aanvalt in haar nekvel en zet haar weg.
Komt ze terug, pak haar dan nogmaals
in haar nekvel en zet haar dan op de
gang en geef haar een time-out’. Dit
was echt een vreselijk slecht advies en
als u ook een ‘Lola’ heeft, luister dan
niet naar zo’n ouderwetse dierendokter!

Lola krijgt
Min of meer ten einde raad bezoek
van een expert op het gebied van
‘Lola’-gedrag. Deze expert had hele
goede tips voor ons en met een flinke
dosis geduld en discipline van onze en
van Lola’s kant is zij nu een genot om
in huis te hebben. De beste tip die de
expert had was ‘Als je iets van je Lola
wilt, maak er dan een positieve ervaring van. Zit Lola in het baby-bedje en
wil je haar daar weg hebben, pak een
snoepje en gooi dat weg.’ Dat werkt
echt heel goed. Lola laat zich niet de les lezen en wegjagen met harde woorden of kabaal,
maar voor een snoepje doet ze alles. En: laat uw Lola naar buiten gaan als zij ook dit gedragsprobleem heeft, dat was voor ons echt een wereld van verschil.

Lola is
Best een lief beestje. De liefste Lola die er is mag misschien een beetje overdreven zijn, maar
wij zijn dol op haar en met de juiste begeleiding voor haar en haar omgeving komt het allemaal goed. Je kan met Lola niet ravotten of flink uitdagend spelen, dan maakt ze er een potje
van en dan eindig je met schrammen op je arm, maar als je haar rustig op afstand laat spelen
met een balletje of een touwtje dan is ze reuzeblij en heb je er een vriendin voor het leven bij.

Lola behoort
Tot de katten, een poes welteverstaan.
Maar dat had u vast al geraden!
Fijne feestdagen en denk bij het vuurwerk afsteken een
beetje aan de huisdieren, voor hen is nieuwjaar meestal
niet zo leuk.
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* Lola rennt, naar de gelijknamige Duitse thriller van
Tom Tykwer uit 1998.
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