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Jessica Simpson of Nick Lachey?
Nog geen twee jaar na de start van hun realitysoap vroe-

gen Nick Lachey en Jessica Simpson hun scheiding aan. Wat
gebeurde er met Daisy, de kruising tussen een poedel en een

Maltezer leeuwtje, die Jessica van Nick kreeg
voor haar verjaardag? Die bleef bij Jessica.

De twee zijn sindsdien onafscheidelijk.

Charlie Sheen of Denise Richards?
Dit koppel scheidde in 2006 en heeft tot op
de dag van vandaag nog onenigheid over
hun twee kleine dochters. De honden zijn al
officieel bij moederkloek Denise onderge-
bracht. Ze schijnt er inmiddels vijf te heb-
ben: Franse bulldog Hank, golden retriever
Tina, pup Henry (kruising
tussen mopshond en beagle)
en de Boston terriërs Lucy
en Stella.

G L A M O U R

ZIJ

In de auto... Op straat...

Bij de douane... Op de set...

Dennis en zijn nieuwe vrouw Kimberly Buffington Meg & Dennis

Kirsten Dunst of Jake Gyllenhaal?
In 2004 liep de relatie van Jake en
Kirsten op de klippen. Kirsten, die
gek is op haar Duitse herder Attica
en het mengelmoesje Boo, besloot
toch dat de honden bij Jake moesten
blijven. Hij was degene die de pups ver-

noemde naar personages uit
zijn favoriete boek: To Kill
a Mockingbird.

En wie krijgt
DE HOND?

Gevecht na de scheiding

HIJ

Het huis, de auto, de kinderen... Celebrities die schei-
den of uit elkaar gaan kunnen elkaar om alles in de
haren vliegen. Maar wat gebeurt er met de hond??

Jake met zijn ouders

Denise met haar kinderen, 2006

Charlie met zijn dochters en verloofde Brooke Mueller
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Dennis Quaid of Meg Ryan? 
Toen Meg (46) en Dennis (54) in 1991 van
elkaar scheidden, deelden ze de voogdij over
zoonlief Jack. Maar het was Dennis die de twee
chocoladebruine labradors en de Cairn terriër
mee naar huis mocht nemen.
Inmiddels heeft Dennis een nieuwe
vrouw en een nieuwe hond. ∆ HIJ



Kylie Minogue of Olivier Martinez?
De relatie tussen de Australische zangeres en de Franse acteur is
al een tijdje voorbij (februari 2007) maar Kylie is in de loop der
jaren zeer gehecht geraakt aan Sheba, de hond van Olivier.
Tijdens haar gevecht tegen borstkanker had Kylie veel steun aan haar dagelijkse
wandelingen met de viervoeter. Afgelopen jaar bezocht Kylie regelmatig het
appartement van haar ex in Parijs. Niet om de relatie nieuw leven
in te blazen maar alleen om even met Sheba te kunnen wandelen...

Kevin Felderline of Britney Spears?
Nog meer slecht nieuws voor Britney. Nadat een
rechter bepaalde dat ze de voogdij over haar twee
zoontjes tijdelijk kwijt is, eist de Amerikaanse dieren-
rechtenorganisatie PETA nu dat ex-man Kevin ook
de volledige verantwoording over de hondjes van
Britney krijgt. Volgens een woordvoerder is het voor
de kinderen al erg genoeg dat ze van de moeder
gescheiden worden, laat staan dat ze hun honden ook
niet meer kunnen zien. WORDT VERVOLGD.

HIJ
Gisele Bündchen of Leonardo diCaprio?

Zo kan het ook. Leonardo is op dit moment gelukkig
met model Bar Rafaeli en ook Gisele heeft een nieuwe
liefde gevonden. Toch hebben de twee nog regelmatig
contact aangezien ze de voogdij delen over hun Boston
terriër Jango. Ex-schoonmoeder Irmelin en Gisele laten
zelfs nog graag samen de
hond uit... HIJ & ZIJAD
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Jennifer Aniston of Brad Pitt?
Aangezien Brad Pitt meteen zijn handen vol had aan
de kinderen van zijn nieuwe geliefde Angelina Jolie,
was het Jennifer die achterbleef met de 10-jarige ter-
riër Norman. Sinds enige tijd heeft
Norman er een metgezel bij: Jennifer’s
tweede hond Dolly. n ZIJ
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