Looking
good!

S
R
E
C
N
E
U
L
F
T
E
P
OF HOLLAND
#PET25

Dierendag
2021

25

@Bodhi_thepoodle

24

@Lyviasplace

23

@Beagle_ted

22

@Labradicious

21. @Pien_the_collie
@Dirkendennie

19

@Thelegendofodin

18

@Goldenprinceleo

17

@Bodhi.thegoldenretriever

16

@Fiepthekittycat

15

@Beagle.spike

14

@Labrador_James

13

@Freekenfrans

12

@Miepstheguineapig

11

@Dukethedutchboxer

10

@Guineapigsadventures

09

@Enjoycleaningup

08

@Bengalsmowglibagheera

07

@Purrminators

06

@Britishbrothers

05

@Piptheotter

04

@Cola_thecat

03

@Junethekitty

02

@Pacodehond

01

@Pugloulou

52 poT

20

De PET25
is gemaakt door
Beeztees in samenwerking met de baasjes
van deze huisdieren.
We hebben geen
accounts gebruikt
zonder toestemming.

Een
woordje
vooraf
Het is vandaag Werelddierendag, een prachtige
dag om onze huisdieren in het zonnetje te zetten.
Daarom komt Beeztees met de PET25, waarin
25 heel invloedrijke huisdieren benoemd staan. Dit
jaar voor de tweede keer!
In deze lijst staan huisdieren met een
bereik vanaf 11.000 volgers tot aan 312.000 volgers.
Bij elkaar opgeteld hebben deze petfluencers bijna
1,7 miljoen volgers. Zo'n 30 grote voetbalstadions vol.
Naast dat ze allemaal ontzettend mooi zijn, heeft ook
ieder huisdier zijn of haar eigen
karaktereigenschappen. Neem snel een kijkje bij
deze prachtige en bijzondere huisdieren.
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Bodhi is een actieve vrolijke hond met een eigen karakter. Door
zijn lichte ogen, lijkt hij soms net een mens en door de geluiden
die hij maakt, zou je bijna denken dat hij met je probeert te
praten. Hij leert snel en onthoudt veel. Hij kan snel rennen en
hoog springen. Op zijn account krijg je echt een inkijkje in zijn
leven. Bodhi is gek op piepspeeltjes, zoals het Beeztees
Halloween vleermuisje!
@Bodhi_thepoodle

11K followers

Fun Facts
Bodhi is een echt fotomodel en poseert graag voor de camera van zijn
baasjes
Favoriete snacks: Echt vlees, lamsticks of runderkophuid

@Lyviasplace

# 24
Lyvia is een zwerfhond
uit Portugal. Ze heeft
de straat achter zich
gelaten en geniet nu
van een echt
hondenleven vlakbij
het strand van
Scheveningen. Op het
strand spelen met
andere honden is een
van haar grootste
hobby's, vooral omdat
ze altijd de snelste is.
Lyvia vindt het
inmiddels echt leuk om
te poseren voor de
camera. Zodra ze het
klikje hoort dat er een
foto gemaakt is, komt
ze enthousiast een
beloning halen. De
trainingsnacks van
Beeztees gaan altijd
mee tijdens de
fotomomentjes.

11.3K followers

Fun Facts
Blaft als de deurbel gaat
kijkt graag de kat uit de boom
Een echte beachbabe
Beef jerkies zijn de grote favoriet

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 23

@Beagle_ted

12.8K followers

Fun Facts
Mijn vrouwtje droogt
alle snacks zelf
Houdt niet van vroeg
opstaan
Favoriete speelgoed:
Valentijnsbeer van
Beeztees

Ted is een beagle teefje van ruim 6 jaar. Ze speelt het liefst de
hele dag in de grote tuin van haar baasjes. Tijdens deze
speelmomentjes, maakt haar baasje dan ook de leukste en
meest gevarieerde foto's van Ted. Lekker spontaan, maar Ted
kan ook heel goed poseren. Ted staat 24/7 paraat om te eten,
ze doet er alles aan om het te kunnen krijgen. Ook al is het niet
voor haar bedoeld. Er komt een spannende tijd aan voor Ted,
want eind oktober komt er een puppy zusje bij!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 22

@Labradicious

15.8K followers

De tweede beach babe in deze lijst! Saartje is samen met
haar baasjes vaak te vinden op het strand. De absolute place
to be voor deze waterliefhebbende labrador. Een dagje
strand is niet compleet zonder haar
Beeztees Apportino Ring.

Fun Facts

Gek op eten
Gek op eten
Gek op eten

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 21

@Pien_the_collie

Fun Facts
Dochter van een
Nederlandse moeder en
Australische vader
Favoriete speeltje:
BEeztees Beertje Boris!
Sportieve hond: ze doet aan
Flyball & Hoopers

Fun facts

17.5K followers

Een dag niet gewandeld, is
een dag niet geleefd. Dat is
het levensmotto van deze
prachtige Border Collie Pien!
Pien en haar baasjes trekken
er graag op uit en ontdekken
de mooiste groene stukjes
van Nederland en daarbuiten.
Pien loopt ook bijna altijd los,
omdat ze super goed kan
luisteren. Pien's witte vacht
en haar lieve karakter maken
haar heel bijzonder.

# 20

@DirkenDennie

17.5K followers

Dirk en Dennie
mogen niet
ontbreken op deze
lijst. Het
avontuurlijke paar
won vorig jaar
namelijk de Beste
Social Award voor
Dier. Bovendien
hebben de
huisgenoten van Lize
een eigen boek
uitgebracht en alsof
dat niet genoeg is,
lanceerde Dirk een
paar weken geleden
zijn eigen bedrijf!
Twee ambitieuze
katjes dus.

Fun Facts

Dirk is naast kat ook een goede wekker
DENNIE Kijkt soms wat boos, maar zo zit haar gezicht
het fijnst

# 19

Als je een bezoekje brengt aan het account van
Odin, dan zie je een en al avontuur. Odin brengt
overal waar hij komt een lach op ieders gezicht, met
zijn gekke bekken, grote lach en zijn heerlijke
persoonlijkheid. Hij maakt snel vriendjes, maar kan
ook heel goed alleen spelen.

@Thelegendofodin

20.3K followers

Fun
Facts

Positieve vibe
Favoriete speeltje: Beeztees
Action ball
Favoriete snack: Alles met kip of
kalkoen

# 18

@Goldenprinceleo

21K followers

Leo is een echte prins en wordt graag verwend met aandacht en
koekjes. Zijn baasje is nog geen snack tegengekomen die hij niet
lust. Verder is hij dol op zijn knuffels en vooral op de Beeztees
Luiaard Mees, die sleurt hij overal mee naar toe.

Fun
Facts
Een schone vacht is
niet echt Leo's ding, hij
is graag vies en
modderig
LEO houdt ontzettend
van
verkleedpartijtjes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 17

@Bodhi.thegoldenretriever

Bodhi's baasje is
altijd opzoek naar
leuke accessoires
om toffe foto's
mee te maken.
Hiermee toveren
ze graag een lach
op het gezicht van
hun volgers. Bodhi
is redelijk
kieskeurig wat
speeltjes betreft.
Hij houdt van grote
knuffels met
vulling, zodat hij
hier lekker op kan
liggen tutten.
Beeztees aap Vik,
is de perfecte
knuffel
hiervoor.

26K followers

Fun Facts
Bodhi is een echte 'snack-a-holic'.
Luistert beter naar het woord
"snoepje", dan naar zijn eigen naam.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 16

@Fiepthekittycat

26.7K followers

Deze diva is alweer 5 jaar! Maar joh, leeftijd is maar een getal,
je bent zo oud als je je voelt. Fiep kan misschien een beetje
chagrijnig overkomen op de foto, maar met haar enorme
dosis humor, zal ze jouw hart ook snel veroveren. Fiep kijkt
altijd enorm uit naar het weekend.

Fun Facts

Fiep drinkt haar water graag uit een glas
Dol op ijsjes in de zomer

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 15

@Beagle.spike

28.4K followers

Fun Facts
Spike kan super hard
snurken
Zoals de meeste beagles, is
spike een tikkeltje verwend
Spike is een echte
allemansvriend

Spike is een lieve, spontane en sociale hond. Samen met zijn
baasje, gaat hij er graag op uit om mooie foto's te maken.
Spike is namelijk waanzinnig fotogeniek, door zijn eeuwige
traanogen. Maak je geen zorgen, Spike huilt niet van
verdriet, het is een ontzettend vrolijke hond.

# 14

@Labrador_james

29.1K followers

James houdt de eer van de labrador hoog. Want zijn
allerallerliefste bezigheid is: ETEN! Zijn maag knort continu en
James zal geen enkele kans om te eten onbenut laten. Naast
zijn gigantische passie voor voedsel, heeft hij er eind vorig jaar
nog een grote liefde bij gekregen. James is namelijk grote
broer geworden!

Fun Facts

Professioneel snurker
24/7 hongerig

Trotse grote broer
Strandliefhebber

# 13

@Freekenfrans

30.8K followers

Groot nieuws! Want Freek en Frans hebben er sinds kort een
mensenzusje bij. Vooral Freekie vond de komst van zusje Eef
spannend, maar is nu helemaal gewend. Megaplus punt is
ook dat ze nu al vanaf 05:00 buiten mogen spelen, omdat de
baasjes dan al wakker zijn om Eef te voeden.

Fun Facts

Lievelingsspeeltje: bananenknuffel
Fransje slaapt het liefst op zijn rug

@Miepstheguineapig

# 12

32.7K followers

Fun Facts
Gek op groenten en fruit
Kijktip: ze Hebben ook
een eigen blog met veel
"behind-the-scenes"
foto's

Pien is een knuffelige en lekker luie cavia met haar bijna
1400 gram. Dat is handig tijdens fotoshoots, ze gaat echt
geen kant op. Wies is ontzettend actief, nieuwsgierig en
gaat altijd op onderzoek uit. Ook tijdens fotoshoots! Dus
dat fotografeert wat minder handig. Het is een uniek
account door bijzondere, minder alledaagse foto's. Zeg nu
zelf: hoe vaak zie jij een cavia in een luchtballon of op een
wolkje zitten?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 11

@Dukethedutchboxer

33.4K followers

Duke is een allemansvriend en dol op iedereen, maar zijn
beste vriend is de Goldenprince Leo. Die vind je iets eerder
in deze lijst. Duke heeft een pittig jaar achter de rug,
waardoor ze het soms wat rustiger aan moeten doen.
Gelukkig gaat het weer beter met Duke en kan ze weer
lekker spelen met haar vrienden.

Fun Facts

De grootste snoepkont
Lieve grote zus voor mensenkindje
Strandliefhebber

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Win!

Dilemma
dobbelsteen

Los het dilemma voor eens en
voor altijd op én maak kans op
te gekke prijzen!

Plaats een foto van de dobbelsteen op Instagram met de # van het
cadeau dat jij wilt winnen en tag @beeztees.
Wie verschoont de kattenbak?

Wie laat de hond uit?

KATTENBAKPAKKET

UITLAATPAKKET

+ 1 jaar voorraad kattengrit

+ 1 jaar voorraad poepzakjes

t.w.v.

€ 200,-

#wieruimtdepoepop

t.w.v.

€ 250,-

#wielaatdehonduit

De dobbelstenen ontvang je bij aankoop van een Beeztees product* zolang de voorraad strekt.
*Check de prijzenpakketten, deelnemende winkels en actievoorwaarden op www.beeztees.nl/dilemma-dobbelsteen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 10

@Guineapigsadventures

69K followers

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

# 10
Deze grote familie is wereldberoemd.
Vier van de zeven cavia's zijn broertjes
en zusjes en stammen af van de cavia's
die bekend werden door de Guinea Pig
Olympics. Een Youtube video die meer
dan 3.2 miljoen keer werd bekeken.
Alfie en Billy verwachten deze herfst een
nestje, dus de familie wordt nog groter.
Deze super schattige cavia's zijn niet
alleen bekend in Nederland, de meeste
fans komen namelijk uit de Verenigde
Staten. Kun jij ook niet genoeg krijgen
van deze knappe furry friends? Ze
hebben hun eigen merchandise, zoals
een Guinea Pigs Adventures tas.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#9

@Enjoycleaningup

69.3K followers

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#9
Mensen op de wereld worden zich er meer en
meer bewust van dat ze zelf een steentje
kunnen bijdragen aan een schonere en
gezondere aarde. Maar Bas en Joy wisten dit al
lang. Zij zijn namelijk getraind om plastic flesjes
op te speuren. Dat ging zo goed, dat het is
uitgebreid naar blikjes en pakjes drinken. Via
hun account willen ze andere
honden(eigenaren) inspireren hetzelfde te
doen. En met succes! Honden door heel Europa
hebben zich aangemeld, als lokale held en
treden hiermee in de pootsporen van Joy en
Bas. Tegenwoordig heeft het gezelschap ook
een heus clubhuis. Een clubhuis op wielen
welteverstaan. Hiermee trekken ze eropuit en
kunnen ze heel Nederland het goede voorbeeld
geven.

#8

@Bengalsmowglibagheera

79.4K followers

#8
Deze twee knapperds en hun grote
hondenbroer zijn elkaars allerbeste vrienden.
En dat spat ook van de prachtige foto's af.
Maar niet alleen de foto's zijn een reden om
dit account te volgen, er worden namelijk ook
heel veel leuke video's gedeeld, waarin iedere
cat- of dog mom zich zal herkennen.
Inmiddels heeft het gezelschap ook buiten
Instagram bekendheid vergaard. Want ze
hebben bijna 200.000 volgers op TikTok. Zit jij
ook op TikTok, dan moet je dit account zeker
gaan volgen!

#7

@Purrminators

70.3K
followers
103K
followers

#7
Houd jij er van om de allerschattigste
kattenfoto's op je tijdlijn te zien verschijnen?
Dan moet je zeker Purrminators volgen. Casa
di Purr is namelijk een opvanghuis voor katjes
die ter adoptie gesteld worden. Met het
account wil eigenaar Brechje bewustwording
creëren van de noodzaak van de opvang en het
plezier dat ze beleeft aan de katjes. En dat
plezier straalt er van af! Natuurlijk is het niet
altijd even makkelijk, maar het is erg mooi en
dankbaar werk dat ze doet.
Als je het account volgt krijg je echt een kijkje
in de opvang. Je ontmoet de katten of kittens
en volgt ze tot ze een eeuwig huisje hebben
gevonden. Op de foto zie je twee van de
opvangkatjes van het afgelopen jaar.

#6

@Britishbrothers

105K followers

#6
Er is maar 1 kijkje op het account van Koda en
Lily nodig om op slag verliefd te worden op
deze twee Britse Kortharen. Ze verkopen hun
eigen kattenstrikjes en deze zie je dan ook
regelmatig op het account voorbij komen. De
twee zijn echt beste vriendjes en houden er
van lekker met elkaar te knuffelen.
Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, ze
halen ook zeker wel kattenstreken uit! Lily
volgt haar baasje echt overal, zelfs naar de wc.
En als Koda in de buurt is, houd je broodje dan
maar goed in de gaten. Hij pikt er zo je beleg
vanaf als je niet op let.
Ze spelen het liefst met kattenhengels en
baasje hoeft niet mee te spelen. De een pakt
de hengel vast en de ander rent er achteraan.

#5

@Piptheotter

107K followers

#5
Uhm... Een otter in de PET25? Jazeker!
Normaal gesproken zijn otters natuurlijk geen
huisdieren, maar wilde dieren. Pip is geboren
in de dierentuin. Toen ze nog een kleine otter
was, was ze erg zwak. Haar baasje heeft haar
mee naar huis genomen om haar aan te laten
sterken. Pip zag haar baasje echt als haar
moeder, waardoor het het beste was dat ze
lekker bij elkaar blijven wonen. Het is een
gezellige bedoeling thuis, want Pip woont
samen met een hond en een stinkdier. Haar
grootste hobby is zelf krabbetjes vangen én
opeten natuurlijk. Pip gaat ook graag mee
wandelen en vindt het erg leuk om braingames
te doen

#4

@Cola_thecat

130K followers

#4
Cola the cat is geboren om te entertainen.
Zodra zijn baasje de camera pakt, begint
hij al te miauwen. Hij vindt het poseren
heel erg leuk. Hij trekt dan ook graag een
gekke bek voor de foto, alles voor de likes
natuurlijk. Maar het is niet alleen leuk om
Cola te volgen voor zijn kattenstreken,
het is ook gewoon een hele mooie kat!
Met de combinatie van zijn donkere
snoetje met lichte grote ogen, zal hij het
hart van menig kattenliefhebber sneller
doen kloppen.
Cola speelt het liefst met catnip speeltjes,
één van de favorieten is Beeztees Catnip
Luipaard Jona.

#3

@Junethekitty

170K followers

#3
June is een echte ninja. Sinds buurman Brutus
op bezoek komt zijn ze non stop aan het
spelen. Ze heeft zelfs haar eigen signature
moves die ze bij elk ninja gevecht gebruikt.
June wil vaak midden in de nacht aandacht en
dan maakt ze haar baasjes wakker om te
knuffelen. Het liefste heeft ze dat baasje op
de zij gaat liggen, zodat ze lepeltje lepeltje
kunnen liggen.
Normaal houden katten niet van regen, maar
June vindt het niet erg. Ze kan uren buiten
onder de tafel naar de regen kijken of gaat de
plassen water van de tafel aflikken terwijl het
nog miezert.
June strekt zich altijd uit tegen een object
aan. Dit doet ze bijvoorbeeld al jaren tegen de
hoek van de bank. Elke keer een strek op
dezelfde plek leverde uiteindelijk een gat op
dus zit er nu een krabplank tegen de bank
bevestigd.

#2

@Pacodehond

208K followers

#2
Paco is de hoogste nieuwe binnenkomer in de
PET25 en dat is een welverdiende plek. Paco is
namelijk niet alleen populair op Instagram,
maar ook op TikTok heeft ze super veel fans.
Bovendien steelt ze ook regelmatig de show in
de Youtube video's van haar (bekende) papa's
Thomas en Rutger. Ze doet zelfs mee aan de
hilarische challenges van de twee.
Een paar weken geleden kwam er een grote
droom uit van Paco. Ze bracht namelijk haar
eerste eigen kinderboek uit met de
spannendste avonturen van haar samen met
Rutger en Thomas.
Paco speelt het liefst met piepspeelgoed.
Deze sandwich is de absolute favoriet.
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Houd jij van kleurrijke, sfeervolle en uberschattige
foto's? Dan moet je zeker het account van onze
nummer 1 volgen. Iedere dag plaatst haar baasje,
weer een vrolijke, creatieve foto. En Loulou? Die
geniet wel van alle aandacht.
Haar lievelingssnack is een stukje watermeloen en
juist dit stukje fruit is wat haar beroemd heeft
gemaakt. Maar eigenlijk lust ze alles en is ze dol op
snacken en eten!
Loulou is een heel vrolijk hondje en is altijd aan het
spelen. Ze is heel actief en rent en springt het
liefst de hele dag. Op het account van Loulou zie je
zowat iedere dag een nieuwe outfit, dit is dan ook
wat haar account zo leuk en grappig maakt om te
volgen.
Al 7 jaar lang tovert Pug Loulou een lach op het
gezicht van haar volgers en dat zijn er inmiddels
maar liefst 312.000!

