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Onze bijzondere 
Labrador

naam: Tyco
(Nothing but Charming of 
Storm’s legacy)
reu/teef: reu
geboren: 21 juni 2014
eigenaren: Muriel Garretsen en 
Marcel Vaags
is bijzonder omdat: Tyco amper 
drie maanden oud is als hij wordt 
uitgekozen om mee te spelen in 
een reclamespotje voor de Dieren-
bescherming. 

September 2014 ontvangt Muriel Garretsen via Facebook een oproep van een productie-
bedrijf dat Labradorpups zoekt voor het maken van een reclamespotje over de 

Dierenbescherming. Muriel aarzelt geen moment en schrijft haar pup Tyco hiervoor in. 
Hieronder leest u het verhaal van Muriel over deze belevenis.

WAT VOORAFGING
In maart 2014 krijgen we te horen dat 
onze lieve zwarte Labrador Wicket (een 
afgekeurde hulphond) een kwaadaardige 
tumor in de endeldarm heeft. Hij is pas 
negen jaar, dus dit komt als een schok. 
We besluiten om hem te laten opereren 
zodat hij nog wat extra levenstijd krijgt. 
Ondertussen beramen we ons ook op de 
aanschaf van een pup. Door Wicket zijn we 
verslaafd geraakt aan de Labrador en we 
willen deze keer graag een pup om deze 
van het begin af aan op te voeden. Wicket 
was al drieënhalf jaar oud toen hij bij ons 
kwam wonen.

DE KOMST VAN TYCO
Na de zware operatie van Wicket begin 
april 2014, waarbij de tumor goed verwij-
derd wordt, begint onze zoektocht naar 
een zwarte pup. Het moet een reutje wor-
den. Na veel wachtlijsten, e-mails en te-
leurstellingen (doordat er te weinig reutjes 
worden geboren) vinden we begin juli onze 
aanstaande pup. Inmiddels hebben we dan 
ook gehoord dat de tumor bij Wicket is 
teruggekomen. Opereren is deze keer zin-
loos, dus we besluiten te genieten van de 
tijd die we nog met hem hebben.
Het is zaterdag 16 augustus als we eindelijk 
onze Tyco kunnen ophalen, een heerlijk re-
laxed pupje waar we al meteen als een blok 
voor vielen toen hij drie weken oud was. 
Op dat moment weten we alleen dat hij 
het nieuwe vriendje van onze Wicket gaat 
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Muriel aan de wandel met Tyco en Wicket.
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worden en hebben we nog geen idee van 
de spannende dingen die hem te wachten 
staan. Wicket draagt ondanks zijn ziekte 
een steentje bij aan de opvoeding van 
Tyco, het zijn echte vriendjes!

CAMPAGNESPOT 'HELP DIEREN IN 
NOOD'
Op 11 september ontvang ik via Facebook 
een oproep van een productiebedrijf dat 
Labradorpups zoekt voor een spotje voor 
de Dierenbescherming dat op 19 septem-
ber zal worden opgenomen. De Dierenbe-
scherming bestaat dit jaar 150 jaar en voor 
die gelegenheid willen ze een tv-spot ma-
ken om nieuwe donateurs te werven: Cam-
pagnespot 'Help dieren in nood'. Ik stuur 
meteen foto's op onder het motto 'niet 
geschoten is altijd mis'. Het geeft ons ook 
een beetje afleiding, Wicket is erg ziek en 
eigenlijk is de aanwezigheid van zo'n kleine 
dondersteen een beetje veel voor hem. Ik 
krijg al snel een reactie van de producer 
dat ze Tyco zeer geschikt vinden voor het 
filmpje, de Dierenbescherming zal echter 
de uiteindelijke keuze maken. Voor de ze-
kerheid gaat er vast een kruis in de agenda 
op 19 september, ook al reken ik er nog 
steeds niet op dat Tyco gekozen zal wor-
den. Op 12 september moeten we helaas 
onze Wicket in laten slapen, hij heeft vier 
weken genoten van en geholpen bij de op-
voeding van Tyco, we missen onze kanjer 
enorm.

TYCO GESELECTEERD 
Er gaat een heel weekend overheen voor 
we weer iets horen over het spotje. Op 
dinsdag 16 september zal de keuze voor 
een pup gemaakt worden. Als ik een tele-
foontje krijg met vragen over de afstam-
ming van Tyco (de Dierenbescherming 

oud en heeft nog maar een paar lessen 
puppytraining achter de rug. Behalve 'zit' 
kent hij eigenlijk nog geen commando's. 
Hoe zal het allemaal gaan tijdens de opna-
mes? Zal hij zich gedragen en doen wat er 
van hem verwacht wordt? Zal hij niet bang 
worden van al die vreemde mensen die er 
rondlopen, de camera's, het licht et cetera? 
Tyco heeft geen weet van alles wat hem te 
wachten staat en leeft gewoon zijn onbe-
zorgde puppyleven.

DE DAG VAN DE FILMOPNAME
Op 19 september zijn we keurig op tijd bij 
de opgegeven locatie, een leegstaand ap-
partement in Ede. We worden enthousiast 
ontvangen en Tyco wordt meteen behan-
deld als een echte filmster. Hij maakt ken-
nis met de crew en zijn 'redder' Alexander. 
Nee, geen acteur, maar een medewerker 
van de Dierenbescherming, die voor deze 
gelegenheid een vrije dag heeft genomen. 
Iedereen is weg van Tyco en alle mobieltjes 
worden tevoorschijn getoverd om foto's 
van hem te maken. Tyco ondergaat al deze 
aandacht in volledige rust, hij vindt het al-
lemaal prima. Voor alle aanwezigen is goed 
gezorgd, er is meer dan voldoende eten en 
drinken voor de baasjes. 

We moeten een tijdje wachten voordat er 
gestart kan worden met het eerste deel 
van de opnames, maar dat hoort erbij. 
Uiteindelijk wordt ons gevraagd naar het 
balkon te komen. Daar ligt een stuk karton 
waar Tyco op moet gaan liggen wachten tot 
hij opgehaald wordt. Ik mag er niet bij zijn 

moet natuurlijk wel zorgen dat er een goed 
gefokte Labrador in hun reclame zit) durf 
ik al bijna te geloven dat onze kleine man 
misschien een filmster wordt. Op woens-
dagochtend ontvang ik het verlossende 
mailtje: Tyco is gekozen en we worden op 
vrijdag 19 september verwacht op een 
locatie in Ede waar de opnames zullen 
plaatsvinden. Mijn man regelt een vrije dag 
want zo vaak komt het tenslotte niet voor 
dat je bij de opnames van een reclamespot 
kunt zijn. Dan word ik nerveus: we hebben 
inmiddels gehoord hoe het spotje er onge-
veer uit gaat zien en dat is best pittig; Tyco 
ligt op een balkon en wordt daar 'gered' 
door een medewerker van de Dierenbe-
scherming. Maar Tyco is pas drie maanden 
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GEVRAAGD 
Voor deze rubriek zijn wij op zoek naar bijzondere Labradors. Dit kan van alles zijn; hulphonden, geleidenhonden, kampioe-
nen in werk en/of show, reddingshonden, bejaardenbezoekhonden, oude Labradors, Labradors die een speciale vriendschap 
hebben met een ander dier, etc. etc. Heeft u of weet u een Labrador die een plekje verdient in deze rubriek? Stuur dan een 
mailtje naar redactie-wendy@nlv.nu

omdat ik dan in beeld kan komen. Tyco 
moet dus moederziel alleen op het balkon 
blijven liggen en braaf wachten. Wonder 
boven wonder gedraagt hij zich keurig en 
laat zich keer op keer optillen door zijn 
'redder', Alexander. Na een paar opna-
mes is duidelijk dat hij de perfecte hond is 
voor het spotje en mag het reservepupje 
naar huis. Er worden nog een aantal op-
names gemaakt, zodat er voldoende ma-
teriaal is voor het spotje. Tyco gaat keer 
op keer rustig liggen op het stuk karton 
en lijkt totaal niet onder de indruk van alle 
mensen om hem heen. Ook de hoogwer-
ker die voor het balkon staat en waarvanaf 
gefilmd wordt, kan hem niet van zijn stuk 
brengen. Na een half uurtje zijn we klaar 
en kunnen we pauze houden. Tyco is moe 
en valt al snel in slaap in de tuin van het 
appartement. Tot we weer paraat moeten 
staan voor het tweede deel genieten we 
van de lunch. Ondertussen worden er nog 
een paar foto's gemaakt van Tyco die ook 
gebruikt worden voor de campagne.      
   
TROTS OP ONZE KLEINE FILMSTER
Het tweede deel van de opnames wordt 
wat lastiger. Nu moet Tyco gaan zitten op 
het stuk karton en dan naar de deur kij-
ken, waar Alexander later doorheen komt. 
Gelukkig kan ik nu bij hem op het balkon 
staan en er voor zorgen dat hij op de 
goede plek zit en naar de deur kijkt. We 
zijn al een aantal uren in Ede en ondanks 
dat de vermoeidheid heeft toegeslagen, 
lukt het toch om goed beeldmateriaal te 
maken. Na de opnames is er applaus voor 
Tyco. Het was een lange dag, van 10.00 
uur tot 15.00 uur, maar Tyco heeft zich er 
fantastisch doorheen geslagen. Wij zijn 
enorm trots op onze kleine filmster dat hij 
op zo'n jonge leeftijd al zoiets heeft mo-
gen doen!

Het resultaat van de opnames is nog 
te zien op youtube: https://www.you
tube.com/watch?v=zfimS_Lzc-8

Beste maatjes Tyco en Wicket, helaas maar 
veel te kort samen geweest.
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