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Naam Guus
Functie Model
Ras Golden retriever

Met een aantal dierenmerken in onze portefeuille hebben we 
regelmatig een fotogeniek dier nodig voor shoots. Speciaal 
voor dierendag spraken wij daarom met Guus. Guus stond 
voor ons al model voor verschillende merken en inmiddels 
kunnen we hem onze persoonlijke bureauhond noemen.

https://wearenew.nl/contact/


‘AF EN TOE KOM 
IK LANGS VOOR 
MENTAL SUPPORT’

HOI GUUS, HOE IS JE CARRIÈRE BIJ NEW BEGONNEN?
‘Het begon allemaal met een pitch voor Dayes, een merk met 
gezonde, natuurlijke voeding en snacks voor honden en katten. 
Samen met mijn baasje Marlon, accountmanager bij New,
mocht ik toen op de foto.

Met heel veel poloraidfoto’s waar medewerkers van New met hun 
hond of kat op stonden, heeft New Dayes toen verrast om te laten 
zien dat ze liefde voor dieren hebben. Als golden retriever heb ik 
hierin wel een voortrekkersrol gehad; mijn ras is toch een beetje de 
hond onder de honden. Met mijn enthousiasme stak ik uiteindelijk 
ook de toen nog potentiële klant aan: New won de pitch!’

WIST JE DAT …
… Guus zijn jachtdiploma heeft? 

In het bos of over het water: 

in zijn vrije tijd trotseert hij elk 

soort terrein op jacht naar de 

dummy’s. Van alle markten 

thuis, die Guus!
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En de rest is geschiedenis.
‘Ja, hierna heb ik bijvoorbeeld een shoot 
voor Coop gehad. Dat was een geweldige 
ervaring: ik mocht toen heel veel zelfgebakken 
hondenkoekjes eten voor het shot. Het recept 
kwam vervolgens met die beelden op de 
website van Coop, speciaal voor dierendag.’

Een echte bofhond, dus.
‘Zeker! Laatst mocht ik ook weer aan de slag 
voor Dayes. De foto- en videografen bij New 
weten me elke keer weer precies van m’n beste 
kant op beeld te zetten. Daarnaast hebben ze 
hier een indrukwekkende fotostudio en genoeg 
snoepjes om me gemotiveerd te houden. 
Niet alleen voor mij trouwens: ook voor de 
medewerkers gaat er regelmatig een schaal 
bitterballen rond. Gelukkig ben ik niet aan 
de lijn als ik bij New ben.’

‘ DE FOTOGRAFEN 
BIJ NEW WETEN 
ME ALTIJD VAN 
M’N BESTE 
KANT TE 
FOTOGRAFEREN’



NEW Interview met GUUS

Inmiddels ben je 
zelfs verbonden 
aan de website en 
WeTransferpagina 
van New.
‘Leuk hè? De video voor Coop 
is een van de openingsvideo’s 
op de webpagina en van 
WeTransfer. Met mijn snufferd 
op je beeldscherm probeer ik je 
een superwarm welkom te heten 
op de pagina’s van New. Ja ja, 
ooit stond ik in de basis tijdens 
een pitch, maar ik durf nu wel 
te zeggen dat ik News vaste 
modelhond ben geworden. 
Op die manier kunnen ze klanten 
als Dayes en Royal Canin altijd 
vliegensvlug voorzien 
van content.’

 

Hoe zou je jezelf 
omschrijven als 
werknemer?
‘Enthousiast! En ik denk dat het 
aanstekelijk is, want iedereen met 
wie ik werk bij New is vrolijk als 
ze mij zien. Ik bied ook graag een 
luisterend oor of een knuffelsessie 
voor mensen die een oppepper 
nodig hebben. Maar ook ik heb 
mijn paws, eh, flaws hoor: ik 
vind het soms een behoorlijke 
uitdaging om stil te zitten, vooral 
in de fotostudio. Maar voor een 
snoepje doe ik veel.’

Hoe vind je het bij New?
‘Geweldig! Ik kom sowieso graag bij New. Er hangt altijd een 
uitgelaten sfeer, zelfs als we binnen zijn. Mijn favoriete dag is 
toch wel de woensdag. Bij New lunchen ze altijd met z’n allen 
op het gezellige festivalterrein of bij lekker weer buiten. Maar 
wanneer je op woensdag langskomt, val je pas echt met de neus 
in de boter: iemand uit het lunchgroepje kookt dan voor de hele 
bups. Van walking taco’s tot couscoussalade of een broodje 
frikandel. Daarbij houdt iedereen rekening met vegetariërs en 
als je geluk hebt, krijg je op het einde een doggy bag mee. 
Daar gaat je staart pas echt van zwiepen.’ 

‘OP WOENSDAG VAL 
JE BIJ NEW MET DE 
NEUS IN DE BOTER’



‘INMIDDELS 
BEN IK 
NEWS VASTE 
MODELHOND’

Klopt Guus, ook onze innerlijke 
staart gaat daarvan zwiepen!
‘Dat snap ik. Maar zo’n gezellige werkplek heeft voor mij ook zo zijn keerzijde, hoor. 
Zo is mijn baasje op donderdag vaak veel later thuis door de donderdagmiddagborrel 
die ze hebben. Het liefst wil ik mijn brokjes gewoon stipt om half zes. Soms hebben 
ze zelfs een heel uitje met diner en quiz, of gaan ze samen stappen. Toch een stuk 
minder gezellig om alleen thuis te zijn. Ik moet wel zeggen dat de ontlading extra 
groot is als mijn baasje dan thuiskomst. Ik verwelkom haar dan het liefst met een 
slipper. Kan ze meteen haar schoenen uitschoppen en in haar slippers schieten.’
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Golden retriever Guus (4) 
woont in Geffen bij de familie 
Van der Heyden. Hij houdt van 
massages, ballen, jagen en 
vleeswaren tussen zijn brokjes. 
Hij haalt elke ochtend de krant 
uit de brievenbus en brengt 
graag je slippers naar je
toe bij thuiskomst.



Wij zijn New. Wij zijn Brand Activators.

Lief! Tot slot: wat zou 
je nog willen bereiken 
in je carrière?
‘Hoe het nu is, vind ik perfect. Af en 
toe doe ik een shoot en soms kom ik 
langs als mental support. Ik vind model 
staan superleuk, maar het moet geen 
hondenbaan worden. Zo’n shootdag blijft 
toch een hele (h)onderneming en ik hecht 
ook veel waarde aan mijn vrije tijd. Wat ik 
het liefst doe in mijn vrije tijd? Dutjes.’
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