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EDITORIAL

JE TUIN: EEN ONTMOETINGSPLEK
VOOR BUITENFLUITERS
Een groot vogelkenner kun je me niet noemen als het gaat
om fladderaars in de tuin. De Grote Bekenden haal ik er wel
uit: mus, koolmees, roodborst, merel, ekster, types van de
kraai-familie… Dat is het wel zo’n beetje. Maar dat ze op visite
komen, vind ik geweldig.
De tuin is niet groot, en zou groener kunnen. Want qua
bodembedekking is het vooral hout en tegels (sorry). Maar
er is gelukkig genoeg groen. Want: een haag en een keur
aan vaste planten. Plek genoeg voor vogels om heerlijk
verstoppertje in te spelen, of gewoon een fijn plekje te vinden.
Het door mijn vader keurig opgehangen vogelhuisje laten
ze steevast onbewoond. Maar de haag en de hortensia’s,
daar is het blijkbaar prima toeven.
Er wordt wat af en aan gevlogen door de familie Vlieg-en-Fluit.
Vogeltjes van alle rangen en standen bivakkeren korter of
langer in de struiken, smullen van de slakken, pissebedden
en mieren, en kwetteren gezellig sociaal vanaf de dakrand
van de schuur, de haag of de schutting…

De haag is een prima plek
om heerlijk vogelverstoppertje
in te spelen
De live show in de tuin is meer dan eens boeiender dan
de televisie, m’n boek of social media. Dus zorg ik er in
het najaar voor dat de tuin nog steeds een aantrekkelijke
ontmoetingsplek is voor kleine buitenfluiters. Met hier en
daar een vetbolletje, en soms nog wat extra’s als het echt
koud is. Zo blijven ze gezellig komen. De vogelpoep op het
Boeddhabeeld en de tuinset neem ik voor lief.
Ook de vogelvisite een fijne extra geven dit najaar?
Op pagina 78 lees je alle handige shoptips. En natuurlijk
vind je ook volop handigs en moois voor alle andere
huisdieren in deze herfsteditie van Lief Dier. Of je nu gek
bent op honden, katten of konijnen.
Heb een blije huisdierherfst. Met Lief Dier erbij moet dat
zeker lukken!

Cynthia
Like ons op Facebook: facebook.com/liefdiermagazine
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NATUURLIJKE
kattenvoeding

30 JARIG

JUBILEUM
o.a. gratis kittenpakketten

NIEUW
10KG





Nederlandse kwaliteit. 60% aan kalkoen, kip, zalm en rijst.
Met gezonde zalmolie en kruiden. Tarwevrij.
Ondersteunt huid, vacht, gebit en de natuurlijke afweer en zorgt voor een
vermindering van haarbalvorming. Beperkt geur en volume van de ontlasting
en bevat geen kunstmatige toevoegingen.
BIOFOOD natuurlijke premium kattenvoeding……..natuurlijk het beste.

Acties aangaande BIOFOOD’s 30-jarig jubileum zie Facebook,
Twitter en de ACTIES pagina op onze website.

60% vlees, vis en rijst
hoge acceptatie
tarwevrij
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Een vogel die het
jachtinstinct van je kat
stimuleert. Uiteraard met
catnip! All For Paws

Natural Instincts
Birds vanaf €4,99

SPEELKWARTIER
VOOR KATTENKOPPEN

THE BIG RUN
HARDLOPEN MET OF ZONDER HOND
Een hulphond opleiden is kostbaar. En dan
te weten dat ze bij Stichting Hulphond
compleet afhankelijk zijn van giften… Steun
ze dus, en geef je op voor The Big Run, de
hardloopwedstrijd van Hulphond in het
Brabantse Herpen. Je kunt verschillende
afstanden lopen (van 2,5 tot 21 kilometer),
je mag het met of zonder hond
doen, en met je deelname steun
je de opleiding en inzet van
hulphonden. Meer weten?
Kijk op thebigrun.nl

Buitenvogels
bijvoeren? Dan wil
het oog ook wat,
in de tuin of op het
balkon. Lukt prima
met dit voederhuis
in herfstsferen.
Best For Birds
voederhanger eikel €10,49

NIEUWS
BEET!
Met deze snack van Applaws
lijkt het alsof poeslief
z’n eigen lekkers uit het

WAT SNUFFEL IK NOU?
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water heeft gehengeld:

Voor je kleine knager is

snuffelmat. Het zorgt voor

een complete filet makreel,

lekker snuffelen en kroelen

afwisseling en houdt je dier

zalm of tonijn, duurzaam

op zoek naar voer natuur-

heerlijk zen. Spelen met

gevangen. Applaws

lijk gedrag: het voelt goed.

zo’n snuffelmat gebeurt

Natural Cat Treat Whole

Dat goede gevoel breng je

altijd met jou erbij. Bunny

Mackerel Loin, Whole

in het knaagdierhok met

Nature Snuffle Mat

Salmon Loin en Whole

zo’n fijne puur natuur

(31,5x28 cm) €22,49

Tuna Loin (30 g) €1,99

Steeds meer baasjes kiezen voor
een harnas. Zo’n tuig belast de
nek niet en ontmoedigt trekken.
De Rogz Explore is op vier punten
verstelbaar en zo precies op maat
te maken voor elke viervoeter.
Sterk, maar zacht gevoerd, met
reflecterende stiksels zodat je hond
ook in het donker goed te zien is.
Het supporthandvat op de rug is
ideaal in panieksituaties of als
hulpje bij het in de auto springen.

STOER &
STEVIG

Nieuwe jas

Lekker zachte en toch stevige slaapplek die tegen een
stootje kan. Uiteraard in hippe najaarskleur. Daarmee
gaat je viervoeter zeker happy de herfst in. Happy-House
Casual Living Collection vanaf (S) €59,99

Rogz Explore vanaf €39,99

JURASSIC PARK
OM IN TE BIJTEN
De DinoChews van
SmartBones zien er niet
alleen dino-geweldig uit:

Bosbeesten

het is een ideale snack
voor honden met kauwtrek. De vorming van
tandplak wordt tegengegaan en het tandvlees
gemasseerd. DinoChews
zijn graanvrij, gemaakt
van kip en groenten en
vrij van runderhuid, dus
lekker licht verteerbaar.
SmartBones DinoChews
€8,59

De herfst is een heerlijke
tijd voor boswandelingen.
En binnenspelen doet je
viervoeter in dezelfde sfeer,
met deze superzachte
bosbewoners. Zonder
vulling, met pieper. En
deze bosbeesten kunnen
gewoon in de was.
Adori Skinny das, zwijn,
vos en konijn €4,99
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In de wereld van de dierenwinkel werken allerlei mensen die er hét adres voor
baasjes en huisdieren van maken. In deze rubriek stellen we ze aan je voor.

Visual merchandiser Linda
zorgt voor een mooi ingerichte winkel
WAT DOET EEN VISUAL MERCHANDISER?

geslaagd. Als ik met weinig budget een

“Producten zo goed mogelijk presenteren

supercreatieve presentatie heb gemaakt.

om de verkoop te stimuleren. Een schone,

En als een winkelier enthousiast is over m’n

frisse, opgeruimde winkel is een goed begin.

werk. Soms is het voor winkeliers best even

Maar een winkelier kan meer doen om extra

slikken als ik kom binnenlopen. Per slot

attentiewaarde te creëren. Ik reis het hele

kom ik ‘zomaar van alles verschuiven’ in de

land af om onze winkeliers te helpen bij het

winkel. Maar ik wapper eventuele scepsis

maken van presentaties. Ik geef personeels-

altijd weg: ‘Laat mij nou maar lekker werken,

trainingen en maak VM-instructies. Neem

eind van de dag mag je nog eens zeggen

het Lief Dier-plein: een select aantal winkels

wat je vindt.’ En die nuchtere aanpak werkt.

heeft zo’n plein. Daarop worden de producten

Dan zie ik ineens bewondering en blijdschap.

uit het magazine gehighlight. Ik maak dan

Dat is voor mij het kersje op de taart.”

digitale instructies hoe de winkeliers het
plein steeds opnieuw mooi kunnen inrichten.
Een feest voor het oog en goed voor de
verkoop. Bij verbouwingen ben ik verantwoordelijk voor de inrichting: alles moet
passen binnen onze huisstijl.”

‘EEN FEEST VOOR HET
OOG IS OOK GOED VOOR
DE VERKOOP’

HOE BEN JE VM’ER GEWORDEN?

“Ik ben begonnen met de opleiding Reclame,

NOG HEIMWEE GEHAD NAAR DE MODE?

Communicatie en Presentatie. Daarna heb

“Geen moment! Mijn werk bij Pets Place

ik me bij het Amsterdam Fashion Institute

is veel veelzijdiger. Ik werk met mijn handen,

gespecialiseerd in branding: merken in de

met mijn hoofd en met mijn hart. En dat

markt zetten. Ik werkte een aantal jaar in de

doe ik samen met ontzettend leuke mensen.

mode toen ik hoorde van deze vacature.

Net als ik passie heb voor mijn vak hebben de

Ik had twee redenen om de mode vaarwel te

winkeliers passie voor het dierenvak. Samen

zeggen. Ten eerste ben ik dol op dieren en ten

blijven we de klanten visueel verrassen.

tweede: het vak VM staat in de dierenbranche

Mooier werk bestaat niet.”

nog in de kinderschoenen. De kans om daarin
verandering te brengen heb ik met beide
handen aangegrepen. Tot verbazing van mijn
omgeving, dat wel, hahaha!”

Naam: Linda
Leeftijd: 32
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WANNEER DENK JIJ: JOB WELL DONE?

Functie: visual merchandiser

“Als een verbouwing van een winkel is

Huisdier: pomeriaan Beer (reu, 5 jaar)

AAN DE WINKEL

Werk

‘We blijven
klanten visueel
verrassen’
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WINKELFEESTJE

FOTO’S: WENDA OUDSHOORN

Groot en klein: we zijn
allemaal gek op Dikkie
Dik. Niet zo gek dus
dat de door Smølke
georganiseerde Dikkie
Dik voorstellingen
bij Pets Place dol
enthousiast worden
bezocht. Meespelen,
tekenen, zingen, Dikkie
Dik ontmoeten: voor de
kleine viervoeterfans
is het één groot feest!

kinderfeest bij pets place

DIKKIE DIK IN DE
DIERENWINKEL
Bij Pets Place spelen huisdieren natuurlijk de hoofdrol. Maar ook
de kleine huisdierbaas wordt niet vergeten. Met een voorstelling
van Dikkie Dik is het meteen feest voor kids, in de dierenwinkel!
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ADVIES

Prins Vitalcare

Beter
voor de kattenblaas
Voor sommige gezondheidsproblemen is je kat extra gevoelig.
Zo is de blaas een kwetsbaar gebied. Prins VitalCare zijn puur
natuur brokjes die blaas en urinewegen ondersteunen.
Blaasproblemen zijn voor katten net zo vervelend als voor

HELP MET VOER DE BLAAS EEN HANDJE

mensen. En bij katten komen ze helaas met regelmaat voor.

Prins VitalCare brokjes zijn speciaal bedoeld om de blaas en

Grote boosdoener is blaasgruis: een soort kristallen die in

urinewegen van je kat te ondersteunen. Puur natuur, knap-

de plas van je kat ontstaan. Die kristallen ontstaan eerder

perig en supersmakelijk: een echte smikkelmaaltijd voor je

doordat je kat onvoldoende en niet vaak genoeg drinkt, of last

kat. Maar dan wel één die de pH-waarde in de urine verlaagt

heeft van wat pondjes te veel. De zuurgraad (pH-waarde) van

en zo de kans op blaasgruisvorming verkleint. Daarbij onder-

de urine en de aanwezigheid van kalk zijn van invloed. Maar

steunen voedingsvezels de spijsvertering en zorgen voor een

ook wat je kat eet kan invloed hebben op de vorming van die

gezonde darmflora. Ook de weerstand krijgt een boost, door

kristallen.

de vitaminen en mineralen in Prins VitalCare.
Zo gaan Prins VitalCare Struvite en Prins VitalCare Struvite &

PLASPROBLEMEN BIJ POESLIEF

Calciumoxalate de strijd aan met struviet- en calciumoxalaat-

Vormen die kristallen zich eenmaal in de urine, dan heeft je

blaasgruis.Beide varianten zijn dieetvoedingen, dus ideaal om

kat daar echt last van. Zo herken je dat:

je kat op een gezond gewicht te houden.

• poes plast vaker, maar steeds maar een klein beetje
• er moet echt geperst worden om een plas te kunnen
doen

• ineens wordt er naast de bak geplast
• er zit wat bloed in de urine
• poes mauwt tijdens het plassen
Zorgen dat je kat een gezond gewicht heeft en hem stimuleren
om lekker actief te zijn, heeft al een positief effect. En kiezen
voor speciaal voer kan een wereld van verschil maken.

VOORKOM BLAAS-PROBLEMEN MET:

• HET JUISTE VOER
• EEN GEZOND KATTENGEWICHT
• VEEL EN VAAK DRINKEN
• VOLDOENDE SPELEN EN BEWEGING
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Nu verkrijgbaar!
€ 2,95

MIJN LIEF DIER

E BAND MET
RENAE HEEFT EEN MEER DAN BIJZONDER
KAT.
HULP
HAAR KAT OSHA (6 JAAR). “HIJ IS MIJN
GAAN.”
ZONDER HEM ZOU IK MIJN HUIS NIET UIT
!
EEN HULP KAT, DAT ZIE JE NIET VEEL

Maar ik
“Klopt. De meeste hulpdieren zijn honden.
ik een
ben
ben allergisch voor honden. Bovendien
vang
ik
kattenmens. Soms heb ik er veel in huis:
tot rust
katten op die in een fijne, sociale omgeving
n
kunne
d
moeten komen, voordat ze geadopteer
gek,
Best
.
Osha
worden. Op dit moment heb ik alleen
me.”
voor
zo’n stil huis. Al is het ook wel even goed
G?
WAA ROM HEB JE EEN HULP KAT NODI

proble“Ik heb onder andere autisme en PTSS. Mijn
Katten
.
mate
matiek beïnvloedt mijn leven in grote
me is.“
voor
geven mij de rust en structuur die goed
WAT DOET OSHA VOOR JOU?

buiten
“Heel veel. Osha zorgt ervoor dat ik naar
gaan.
uit
durf. Zonder hem zou ik mijn huis niet
dat ik
aan
ikzelf
Osha voelt bijvoorbeeld eerder dan
op
direct
dan
een paniekaanval krijg. Hij zoekt mij
adem
mijn
dan
en dwingt af dat ik ga aaien. Ik kan
omen.”
reguleren om een heftige aanval te voork
WAA R HEEF T HIJ DAT GELE ERD?

Hij liet mij
“Gewoon hier. Ik heb Osha uit het asiel.
los. Ik had
meer
daar vanaf het eerste moment niet
gewoon
er
toen al een hulpkat, Blanco, en ik wilde
n.
hebbe
te
t
een maatje bij. Maar Osha bleek talen
naar
mee
lijntje
Hij loopt zonder problemen aan een
Over het
buiten en gaat echt overal mee naartoe.
bekend.
veel
heel
trainen van hulpkatten is nog niet
dert.”
veran
Ik hoop wel dat dat in de toekomst
IS?
SNAP PEN MENS EN WAT EEN HULP KAT

erkend,
“Helaas niet altijd. Het is nog niet officieel
en ik een
Osha
zoals een hulphond. Maar ik voel dat
delijk
vrien
altijd
voorbeeldrol hebben. Daarom leg ik
de
hem
r
zonde
uit wat Osha voor mij doet. Dat ik
doen.
kan
pen
deur niet uit durf. Geen boodschap
id.”
Niet met de trein ga. Osha geeft mij vrijhe
EN JULLI E.
WAT EEN BIJZO NDER E BAND HEBB

snappen
“Had ik al gezegd dat Osha doof is? Wij
een
niet
hem
elkaar. Want zijn doofheid maakt
maakt
het
En
d.
mindere kat. Of een mindere vrien
staat bij
jn
welzi
hem ook geen minder hulpdier. Zijn
met
werk
zijn
mij voorop. Zolang hij gezond is en
een
zijn
Wij
at.
plezier doet, blijft hij actief als hulpk
superteam.”

‘ Osha geeft
mij vrijheid’
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OSHA VOLGEN? FACEBOOK.COM/SERVICECATOSHA
OF INSTAGRAM @SERVICECAT.OSHA

NIEUW

Soft Patés
van Smølke
In vijf smaken!

Daar heeft elke kat een neusje voor!
Heeft jouw kat ook altijd zin in een heerlijke maaltijd? Met onze nieuwe
Soft Patés zorg je elke dag weer voor een blije kat! Smaakvolle patés,
boordevol vlees en met een mooie zachte bite.
Verkrijgbaar in de vijf overheerlijke smaken: Chicken, Duck & Game,
Freshwater Fish, Turkey en Beef. Geschikt als complete maaltijd. Elke
smaak is aangevuld met een Superfood. Superfoods staan bekend om
hun positieve bijdrage aan de gezondheid van mens en dier!
Met onze handige variety box kan je volop variëren. Onze patés zijn
perfect te combineren met brokjes, wat zorgt voor een smakelijke
variatie in het dagelijkse menu. Alle smaakvarianten zijn ook geschikt
voor kittens. Ultra lekker en een must have in het menu van iedere kat!
Ga voor meer informatie naar www.smolke.nl/softpates

Superzachte bite

Verrijkt met superfoods

Ultra lekker

NOORTJE (34) WOONDE PRE
CIES EEN WEEK OP ZICHZELF
TOEN POES DIKKIE (15) IN HUIS
KWAM. INMIDDELS DELEN
ZE ALWEER VEERTIEN JAAR
DE VOORDEUR. AL GEBRUIK
T
DIKKIE DIE ZELDEN …
IS DIKKIE GEEN BUITENKAT?

“Neehee … Dikkie is niet zo avon
tuurlijk. Soms gaat ze
wel even de achtertuin in. Maa
r het liefst ligt ze lekker
binnen te luieren.”
HEET DIKKIE ZO OMDAT ZE NOG

AL … EH …?

“Dik is? Geeft niet hoor, ze is inde
rdaad gewoon dik. Ik
kan het niet mooier maken. Dikk
ie is al te zwaar sinds
ik haar als eenjarig poesje over
nam van een mevrouw.
Ik heb echt van alles geprobee
rd om haar af te laten
vallen, maar het probleem is: Dikk
ie is de meest luie
kat die er bestaat. Ook de liefs
te, maar ja, daar val je
niet van af.”
ZE HEEFT EEN PERSONAL TRA

INER NODIG!

“Als jonkie rende ze nog weleens.
Of speelde ze met
zo’n dik postelastiek. Maar het
spelen werd al vrij snel
minder. Regelmatig neem ik nieu
w kattenspeelgoed
mee. Maar ze mept er twee keer
tegen en dan gaat ze
weer languit liggen. Liefst bij mij
op schoot trouwens.
Met haar pootjes omhoog.”
MET JE EERSTE, EIGEN HUIS
DIER HEB JE ALTIJD
EEN BIJZONDERE BAND …

“Inderdaad. Mijn eerste eigen
huis, een serieuze relatie,
een andere baan, een nieuwe rela
tie … Dikkie was er
altijd bij. Zij is echt heel speciaal
voor mij. En nu ze wat
ouder wordt, maak ik me som
s ineens heel druk over
haar gezondheid.”
WAT DOE JE DAN?

‘Dikkie is
de meest
luie kat die
er bestaat’

“Naar de dierenarts! Een tijdje
terug bijvoorbeeld vond
ik haar ineens heel opgezwollen
. Mijn vriend vond dat
ik overdreef, hij zag niks geks.
Maar ik ben toch naar de
dierenarts gegaan en na een gede
gen onderzoek luidde
het ietwat pijnlijke oordeel: obes
itas. Dat was wel even
een momentje, voor zowel Dikk
ie als mij, haha.”
IS DIKKIE VERDER WEL GEZO

ND?

“Ja! Gelukkig is ze verder kern
gezond. De dierenarts
zei laatst nog dat ze er echt supe
r uitziet voor haar
leeftijd. Als ik had gezegd dat
ze half zo oud was, had
hij het ook geloofd.”
ZE GAAT VAST NOG JAREN MEE

.

“Ja, daar ga ik ook van uit. Ik hoo
p nog jaren te
genieten van haar eindeloze klets
praatjes.”
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MIJN LIEF DIER

RENSKE WOONT SA
MEN MET MAN JAN
NAAST HAAR
BEDRIJF RENSKE NA
TUURLIJKE DIERVOE
DING IN CUIJK.
HUN TWEE DWERGT
ECKELS BODRUM (14
,5) EN BEYAZ
(10) ZIJN NOOIT VE
R WEG. “BEYAZ HE
EFT ZICH OFFICIEEL
OPGEWERKT TOT ON
ZE KANTOORHOND.”
GA AN DE HO ND EN
ALT IJD ME E NA AR
HE

T WE RK ?
“Bodrum niet, hij blij
ft liever thuis. Hij is
sowieso wat
gereserveerder dan Be
yaz. En nu hij al bijna
vijftien is,
heeft hij meer behoef
te aan rust. Beyaz no
em
en we
onze eeuwige pup. Hij
is tien, maar gedraa
gt
zic
h nog
zo jong in zijn gedrag
. Altijd vrolijk, altijd
vri
end
elij
k,
echt een cadeautje.”
BE YA Z HE EFT EE N
BIJ ZO ND ER E VA CH
TK

LEU R!
“Ja, klopt. Hij heeft da
n ook genoeg bekijks
. Deze kleur
krijg je bij een bepaa
lde fokcombinatie. Ma
ar
de meeste
teckels met witte vac
ht worden geboren me
t
ern
stige
gebreken. Daarom sta
at de rasvereniging
dez
e
kle
ur niet
toe. Beyaz is niet bew
ust gefokt, maar het
res
ult
aa
t van
een ongelukje. Geluk
kig is hij kerngezond
.”
HIJ KR IJG T DA N OO
K UIT ST EK EN D VO
ER

…
“Ja, haha, onze hond
en eten gezond én lek
ker. Mijn
filosofie is: als wij sta
an te koken, ruikt de
ho
nd allerlei
lekkere kookluchtjes
. Dan is het toch wel
zo
aa
rdig als
ook hij – als gewaarde
erd gezinslid – een lek
ker
e en
gezonde maaltijd kri
jgt? Die ook echt sm
aa
kt
en
ruikt
naar kip, zalm, rund
enzovoort?”

‘Iedere ochtend
krijg ik een
groots onthaal’
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ZIT TE N ZE OO K IN
HE T TE ST PA NE L VO
OR NIE UW E
RE NS KE -PR OD UC TE
N?

“Alle honden van on
ze medewerkers worde
n weleens
ingezet als ‘proefkon
ijn’. Onlangs kwam ik
ter
ug van
een voedingsbeurs in
Amerika. Ik had wat
sam
ples
mee van voeding die
volgens de nieuwste
inz
ich
ten is
samengesteld. Dat tes
ten onze honden zek
er!”
EE N ZWAR E TA AK
, MA AR IEM AN D MO
ET

HE T DO EN …
“Onze honden krijge
n het beste van het bes
te. Dat zijn
ze ook waard. Bij on
s worden dieren altijd
hee
l oud.
Ik hoop dan ook nog
heel wat jaartjes van
Bo
dru
m en
Beyaz te mogen gen
ieten.”

DOO R NIC OLIE N DE ROO
IJ / FOT O’S: ANO UK
DE KLE ERM AEK ER

WAT IS HE T LEU KS
TE AA N BO DR UM
EN

BE YA Z?
“Vooral dat enthousi
aste. Als ik ’s ochten
ds beneden
kom, dan krijg ik een
groots onthaal. Comp
leet met
blaffen, kronkellijven
en een hoop gespring
.
En dat
iedere dag weer, dat
is zo ontwapenend.
En
’s
avonds
na het eten ga ik alt
ijd even in mijn fauteu
il
zit
ten om
te ontspannen van een
drukke dag. Dan kru
ipt
Bo
drum
naast me en Beyaz op
schoot. Daar geniet
ik
zo
van
.
Ons zen-moment.”

NIEUW

Biokat’s introduceerd een biologisch
afbreekbare kattenbakvulling!
Biokat’s Eco Light en Eco Light Extra,
gemaakt van duurzame en plantaardige
vezels, zijn bijzonder absorberend
en klontvormend.

700% absorptievermogen

Afvalverwijdering via toilet

Biologisch afbreekbaar

Stevige klonten

Geen uitloop

Stofvrij

BEROEMDE BAAS

HONDENMAMA MONIQUE WESTENBERG

‘Ik kan niet zonder
hondenliefde’
Sinds de realitysoap Ik haal alles uit het leven is Monique Westenberg (41) bijna net
zo populair als haar partner André Hazes. En weet bijna heel Nederland hoe gek ze is
op honden. Die hondenliefde zorgde zelfs voor een heel bijzonder boek.
Wie de spontane Rotterdamse online

gebeuren. Ze veegt haar tranen weg.

een beetje volgt, weet dat pitbull Gioia (4)

“Sorry hoor, maar haar dood zit nog zo diep.”

als een kind voor haar is. Net zoals ook

Dunya stierf ruim een jaar geleden op

stafford Dunya dat was, die vorig jaar op

veertienjarige leeftijd aan een tumor.

veertienjarige leeftijd overleed. Als eerbetoon

Monique had enorm veel moeite met het

aan haar zielenmaatje maakte Monique

verwerken van de dood van haar allerliefste

het prentenboek Dunya – Een hemels

maatje. “Ik kon het geen plek geven, was

hondenleven.

maar aan het rouwen. Ik huilde veel en had

We ontmoeten Monique in een restaurant

zo veel pijn, maar ik kon er niks mee. De dood

vlak bij haar huis in Berkel en Rodenrijs.

van een huisdier is een eenzaam verdriet. Ik

Ze heeft nog niet ontbeten en bestelt een

kon het met niemand delen, want Dunya was

salade. Naast haar stoel ligt de prachtige

míjn hond. Ik alleen voelde die heftige pijn.”

bruine pitbull Gioia rustig om zich heen te
kijken. Af en toe droomt ze even weg. Als de

DOOD IS NIET ENG

lunch van haar baasje op tafel komt, is Gioia

Om haar verdriet een plek te kunnen geven

opeens klaarwakker en snuffelt nieuwsgierig

besloot ze een prentenboek te maken.

langs het bord. “Ze is net een kliko,” lacht

“Eigenlijk was mijn nichtje van vier de

Monique. “Die eet echt alles.”

aanleiding. Ze vroeg wanneer Dunya
terugkwam. Hoe moest ik haar nu uitleggen
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EEN HONDENLEVEN IN EEN PRENTENBOEK

dat mijn hond nooit meer terug zou komen?

De hond gaat weer rustig liggen, terwijl

Ik ging op zoek naar een kinderboekje over

baasje Monique trots vertelt over haar

dit onderwerp, maar dat bestond nog niet.

bijzondere prentenboek. Een vrolijk en

Ik vroeg de juf van André’s schooltje of zij

ontroerend kinderboek, waarin Dunya’s

een boekje wist. Toen adviseerde ze me het

levensverhaal wordt uitgebeeld. Al snel

zelf te schrijven. Een vriendin die schrijft

houdt Monique het niet meer droog. En dat

heeft me geholpen, zo is het balletje gaan

zal tijdens het gesprek nog een aantal keer

rollen.”
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‘ Gioia is net een kliko, die eet echt alles’

Monique wil haar lezertjes de boodschap

EEN HOND MET EEN ACHTERNAAM:

meegeven dat dieren bij de familie horen, dat

WESTENBERG-HAZES

je heel goed voor ze moet zorgen en dat ze

Toen Monique en zanger André elkaar

na hun dood nog gewoon bij je zijn. “Niet in

voor het eerst ontmoetten, vond hij haar

levenden lijve, maar wel in je hart. Ons zoontje

hondenliefde een tikkeltje extreem.

André weet dat Dunya er niet meer is, net als

“In het begin snapte hij het niet. Maar hij

zijn oma Maria, die ook overleed vorig jaar.

groeide erin mee. Dunya ging ook meteen

Maar Dreetje vindt het boek vooral heel leuk.

bij hem liggen die eerste ontmoeting, dus

Dunya staat erin, hij staat er zelf in, papa en

ik wist dat zijn energie goed was. Hun band

mama staan er in. Voor hem betekent dood

was meteen heel sterk. Op Dunya’s chip

alleen maar dat het hartje niet meer klopt.”

heb ik daarom zelfs de achternaam
Westenberg-Hazes laten zetten. Ik wilde

‘ZE WAS MIJN ALLES’

dat zij ook zijn achternaam droeg, want

Monique wilde vooral een vrolijk en positief

André was haar vader.”

boek maken. “Volwassenen hangen een
negatief kaartje aan de dood. Dood doet pijn.

Vier jaar geleden haalde het gezin pup Gioia

Maar dood hoeft helemaal niet eng te zijn

in huis. “Omdat we wisten dat Dunya niet

voor kinderen. Als je dood bent, ga je terug

oud zou worden en ik niet in een gat van

naar het universum. Dreetje is drie, die komt

verdriet wilde vallen. En zonder hondenliefde

daar net vandaan, hij is nog zo puur. Ik wil

kan ik niet, dus ik wilde sowieso een hond

hem en andere kindjes meegeven dat dood

erbij.”

niet eng is, maar iets is wat erbij hoort.”

Gioia is een heel andere hond dan Dunya,

Nog altijd heeft Monique heel veel verdriet

maar ook zij is als een kind voor Monique.

om de dood van haar lieve Dunya. “Het

“Ze hoort helemaal bij het gezin, is niet

lijkt wel of er een taboe op rust, dat je

alleen maar de hond. Ze slaapt bij ons in bed,

niet verdrietig mag zijn omdat je huisdier

ligt tussen ons in op de bank en we vieren

is overleden. Ik moet me bijna gaan

haar verjaardag met taart en slingers. Het is

verdedigen dat ik een jaar na Dunya’s

een ontzettend fijn en gevoelig beest. Ik heb

dood nog verdrietig ben. Hou op zeg, dat

aan Gioia zo veel troost gehad na Dunya’s

is toch logisch, ik was 24 uur per dag met

dood. Ze is heel erg lief.”

haar samen, veertien jaar lang. Ze was

20

mijn zielenmaatje, mijn alles. We waren zo

VEILIG MET GIOIA

vergroeid met elkaar, zo vertrouwd. Ik ben

Gioia is een echte kindervriend. “Toen Dreetje

met haar volwassen geworden.”

werd geboren, liet ik haar van begin af aan

MEER GIOIA

Ras: driekwart pitbull, kwart stafford
Leeftijd: 4 jaar
Lievelingshap: “Alles, behalve fruit
en groente. Ze is net een kliko.”
Houdt van: “Kroelen.
Ze is heel aanhankelijk en wil altijd
bij ons liggen, ook in bed.”
Gekke tic: “Gioia brult als een leeuw.
Als ze iemand begroet brult ze.”
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‘Ik voel me veilig bij Gioia,
in alle opzichten’
bij hem. Met aankleden, in de box en het

Monique is al ambassadrice van de stichting

verschonen. Hij kan alles met haar doen,

Animal in Need. Deze stichting vangt

ze vindt het allemaal prima. En nu geeft hij

mishandelde en verwaarloosde dieren op

haar elke dag haar eten. Zo krijgt ze respect

in Spanje, voornamelijk honden. “Ze zijn

voor hem en weet ze dat hij boven haar in

nu ook bezig met een opvang in China. Het

de roedel staat. Gioia is een heel grappige

is vreselijk hoe mensen daar met dieren

hond. Ze brult als een leeuw en rent vaak

omgaan. Ik vind het fijn om mijn steentje bij

rondjes. Onze zoon is ook zo’n clowntje,

te kunnen dragen. Een deel van de opbrengst

die twee voelen elkaar helemaal aan.”

van mijn boek gaat naar deze stichting.

Monique neemt Gioia overal mee naartoe.

In de toekomst hoop ik zelf iets op te zetten

“De kleine uit school halen, boodschappen

voor dieren die het nodig hebben. Wat en

doen, naar mijn familie op het woonwagen-

wanneer precies weet ik nog niet, maar dat

terrein: ze vindt het allemaal even gezellig.

wil ik echt heel erg graag.”

Ik voel me veilig bij Gioia, in alle opzichten.
Vroeger kon ik nog weleens onzeker zijn,
maar met mijn hond naast me heb ik dat
niet.”
Het gezin Westenberg-Hazes wil graag weer

MEER MONIQUE

een tweede hond, maar over een paar jaar

Monique schitterde naast haar

pas. “Nu is het even genoeg. We hebben ook

partner zanger André Hazes

nog een kinderwens. En een peuter, een baby,

in de realitysoap Ik haal alles

een hond en dan nog een pup? Dat gaat niet.”

uit het leven op SBS6 en het
Belgische VIJF. Samen hebben zij

ANIMAL IN NEED

een zoontje van drie: André jr.

De realitysoap André Hazes: ik haal alles uit

Onlangs verscheen het eerste

het leven was te zien in Nederland en België

boek van Monique: Dunya

en trok veel kijkers. De serie maakte Monique

– Een hemels hondenleven,

in één klap een bekende Nederlander. Op

een prentenboek over haar

Instagram heeft ze ruim 380.000 volgers en

overleden hond. Een deel van de

dat aantal groeit nog iedere dag.

opbrengst gaat naar de stichting

“Ik geniet van alles en ben alle aandacht

Animal in Need, waar Monique

inmiddels wel gewend. Graag zou ik iets met

ambassadrice van is.

MEER WETEN OVER MONIQUE,

mijn bekendheid doen voor het goede doel.

Het gezin woont samen met hond

HAAR HOND GIOIA OF HET

Ik heb veel volgers. Als ik iets post, gaan

Gioia in Berkel en Rodenrijs.

PRENTENBOEK EEN HEMELS

mensen doneren. Mijn platform wil ik vaker

HONDENLEVEN? VOLG HAAR

gebruiken om dieren te helpen.”

OP INSTAGRAM.
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ROYAL CANIN CARE
VOOR KWISPELAARS
®

De maaltijd voor je viervoeter is bij voorkeur lekker en gezond. Maar kan je dier wel wat
extra ondersteuning gebruiken, dan zijn brokjes met een boost een aanrader. Royal Canin®
Canine Care Nutrition zorgt voor maaltijden die de gezondheid van je dier ondersteunen.
Een doffe vacht,

WAT EEN MOOIE JAS!

RELAX!

onrust, een kwetsbare

ROYAL CANIN ®
DENTAL CARE

ROYAL CANIN ®
COAT CARE

ROYAL CANIN ®
RELAX CARE

spijsvertering, neigen

Ook de tanden en kiezen van

Een gezonde huid en dito

Honden verschillen net zo van

tot wat pondjes te veel:

je hond moeten een leven lang

haar is voor elk honden-

karakter als wij. Ze kunnen

het zijn allemaal

mee. En omdat viervoeters

ras belangrijk. En er zijn

calm, cool and collected zijn,

gezondheidskwalen

nu eenmaal niet driemaal

natuurlijk rassen waar extra

terwijl andere viervoeters

waar honden last van

daags met een tandenborstel

aandacht voor de vacht geen

eerder wat prikkelbaar zijn.

kunnen krijgen. Met de

en pasta in de weer zijn, is

overbodige luxe is. De slimme

Onrust heeft veel invloed op

juiste voeding kun je

een maaltijd die meteen ‘de

voedingsstoffen in Royal

een hond. Als hij bijvoorbeeld

de gezondheid van je

tanden poetst’ een uitkomst.

Canin® Coat Care (vitaminen,

mee op reis moet, er een

hond ondersteunen.

Royal Canin® Dental Care is er

vetzuren, bijzondere olie)

verbouwing of verhuizing

Royal Canin Canine

voor honden van elk formaat.

verzorgen een droge huid en

gaande is, of als er een nieuw

Care Nutrition is er

Door de unieke textuur helpt

doffe vacht, en ondersteunen

gezinslid komt (op twee of

speciaal voor bedoeld.

het kauwen op de brokjes

het herstel. Ook de kleur van

vier pootjes). Royal Canin®

tanden en kiezen te reinigen.

de vacht wordt een handje

Relax Care is dé voeding voor

De calciumvangers in deze

geholpen om glanzend en

onrustige honden. Er zitten

voeding gaan de vorming

intens te blijven. De werking

hoogwaardige voedingsstof-

van tandplak tegen.

van deze lekkere, licht ver-

fen in met een rustgevend

Zo vermindert deze voeding

teerbare brokjes is weten-

effect, die je hond helpen te

bewezen de vorming van

schappelijk bewezen. Het

ontspannen. Intussen zorgen

tandplak met 75 procent.

positieve effect is al binnen

gezonde vetten, mineralen,

En het is nog lekker ook.

een maand zichtbaar.

vezels en vetzuren dat hij alles

gebitsproblemen,

®

De juiste
voedingsstoffen in
elke maaltijd
geven de
gezondheid
een boost
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VOOR GEZONDE BIJTERTJES

krijgt wat hij nodig heeft.

ADVIES

NUTRITION

VOEDING MET EXTRA
GEZONDHEIDSZORG

LIEF VOOR DE HONDENLIJN

LEKKER LENIG

SUPER VOOR DE

DE VARIATIE-COMBINATIE

ROYAL CANIN ®
LIGHT WEIGHT CARE

ROYAL CANIN ®
JOINT CARE

SPIJSVERTERING

Een pondje te veel heeft al

De botten, spieren en

ROYAL CANIN ®
DIGESTIVE CARE

ROYAL CANIN ®
CANINE CARE
NUTRITION WET

snel een negatief effect op de

gewrichten van grote vier-

Een goede weerstand begint

De extra gezonde voeding

gezondheid van je dier, en de

voeters hebben heel wat te

in de darmen. Die krijgen

van Royal Canin® is ook als

gewrichten in het bijzonder.

verduren. Niet alleen is er die

een boost met Royal Canin®

natvoer verkrijgbaar. Een

Daarom is het zo belangrijk je

enorme groeispurt van kleine

Digestive Care. Er zit een mix

supersmakelijke paté, met

hond op een gezond gewicht

pup naar grote, volwassen

van prebiotica in, waarmee

dezelfde bijzondere bouw-

te houden. Wil hij graag meer

hond, daarna wordt er ook

een evenwichtige darmflora

stoffen als in de brokjes

eten dan hij nodig heeft?

heel wat afgespeeld, gerend

wordt ondersteund. Vezels

zitten. Je kunt zo’n pouch

Geef dan brokjes met minder

en gewerkt met dat grote lijf.

stimuleren de darmen en

Royal Canin® Canine Care

calorieën, die toch een fijn

Om de gewrichten soepel te

hoogwaardige eiwitten zorgen

Nutrition Wet als maaltijd

verzadigd gevoel geven en

houden, ontwikkelde Royal

dat de voeding licht verteer-

geven. De paté gebruiken

alle belangrijke bouwstoffen

Canin® Joint Care. Deze

baar is. En zit het goed met

als topping voor de brokjes

bieden. Royal Canin® Light

voeding helpt grote honden

de spijsvertering? Dan zie je

kan ook. Zo kun je lekker

Weight Care bevat minder vet,

op een gezond gewicht te

dat meteen aan de ontlasting

combineren, en blijft het

veel vezels voor een gezonde

houden en ondersteunt het

van je hond.

voor woeflief spannend en

spijsvertering en vetzuren die

bewegingsapparaat. Met

de gewrichten ondersteunen.

collageen voor het kraakbeen

Het is lekker, en geeft het

en antioxidanten: allemaal

gevoel van ‘genoeg gegeten’.

voedingsstoffen die helpen

gevarieerd in de voerbak.

ook grote honden lekker
soepel te houden.
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IN 3 KLEUREN
LEVERBAAR

VOOR IEDERE
S TO E R E H O N D E E N
PA S S E N D K U S S E N
O F M A N D!

NIEUW VOOR HET NAJAAR

HERFST
HEBBEMOOIS
voor Huisdieren
Laat die donkere herfstdagen maar komen. In huis wordt het extra gezellig,
met nieuws voor het najaar. Ook voor je liefs-op-pootjes!
Dit reflecterende harnas
ontmoedigt zacht het aan de

Stoere keramieken

riem trekken, zonder stress op

bak die je als

de hals te veroorzaken. Met

water- of

de quick-snap gespen maak

voerbak

je het makkelijk op maat.

kunt gebruiken.

Inclusief bijpassende looplijn.

Duvo+ voerbak

Petsafe Easy Walk Deluxe

Eat Play Woof

Harness, verkrijgbaar in

(Ø 17,5 cm) €9,99

drie maten, vanaf €14,99

Met zo’n kleurig
Blinki veiligheidslampje aan riem
of halsband (of
allebei) ben je ook
in het donker goed
zichtbaar. Flamingo
Day & Night Blinkis
€4,99 per stuk

In prachtige
herfstkleuren en
dito materiaal, in drie
verschillende maten. Wooff
Cocoon velours vanaf €49,95

De Chuckit! bal stuitert, is goed zichtbaar en blijft prima drijven. Zo’n bal is ook nog eens lief voor
het gebit van je viervoeter. Ze zijn er met en zonder pieper. Chuckit! Ultra Squeaker Ball (M) €6,99
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In stijl op stap
in dit kattentuigje
van echt suède.
Met bijpassende
looplijn. Adori
kattentuigje
met looplijn
suède €12,29

Het is eindeloos
jagen op zo’n
robotmuis die er
zelf vandoor gaat.
Adori kattenspeeltje robotmuis
€10,49
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Legends

OF THE FALL
Voor kleine honden,
van comfortabel,
ademend materiaal.
Rogz Lapz Trendy
Wrapz harnas
Bones €16,49,
looplijn Bones (S)
€18,49

Knuffel van formaat voor viervoeters van formaat. Van echt lamswol,
dus lekker zacht, en met een fijne pieper.

All For Paws Lam Cuddle Jumbo Animal €8,49

Cocoonen op stand, ook voor woeflief.
Adori hondensofa Coco (84x56x49 cm) €109

Stoer en stevig
ergonomisch tuig.
De camouflageprint
zorgt voor mooie
herfstkleuren.
Julius-K9 Powerharness Camouflage, verkrijgbaar
in verschillende
maten, vanaf
€22,99

Geschikt voor water en
voer. Van hoogwaardig keramiek.
D&D voerbak Jasper
(Ø 20 cm) €12,99

Extra warm en
behaaglijk door de
opstaande rand.
Adori Knitted
(47x38x23 cm)
€19,99
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FALL

Festival

Omdat poeslief graag
een verstopplekje heeft om
te slapen en te soezen…
Deze zachte kattenhuisjes vouw je
handig op, een lekker ligdekentje zit erbij.
Happy House Villa Soft beige €59,99

Mee op herfstvakantie? Dat

Drinken en

gaat prima in je

smikkelen voor

eigen travelbox.

poeslief, makkelijk

Moderna

schoon te maken.

vervoersbox Cats

Moderna voer-

In Love €25,99

drinkbak Cats In
Love €6,49

Speeltje van zacht pluche,
met catnip. Dat zit in een
handig zakje: wil je het
speeltje wassen, dan haal je
de catnip er gewoon even uit.
Kong kattenspeeltje
egel €4,69,
eekhoorn €4,99

Houdt kattenbrokjes
heerlijk vers. Curver
voercontainer €14,99

Een kattenwandeltje doe je
veilig, met zo’n
reflecterend tuigje
en looplijn. Adori
kattentuigje met
looplijn €6,99

Soest dat
even lekker weg, zo’n
heerlijk zachte ronde mand!
Adori kattenmand
Casablanca (50 cm)
€15,79
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ADVIES
SPELEN EN TRAINEN MET GEZOND LEKKERS

Kijk ’s wat ’ie kan!

Samen spelen met je viervoeter is niet alleen geweldig om te doen, het is ook nuttig.
Je hond blijft actief, wordt uitgedaagd en het spelen versterkt de band. Het enige dat
nodig is: een boeiend spelletje en een heerlijke beloning!

Z

oveel honden, zoveel

Boordevol kip, in combinatie

verschillen: wat de ene

met gezonde groenten en

SPEELKWARTIER

viervoeter een geweldig

heerlijk fruit. Je kunt kiezen

Spelen met je viervoe-

spel vindt, kan de andere niet

uit Superfood Meat Cubes,

ter gaat niet vanzelf:

boeien. Sommige honden

Meat Bones of Meat Balls,

je zult de interactie

zijn gek op apporteren, voor

in spannende smaakcombi-

tot stand moeten

andere is te water gaan pas

naties van kip met banaan

brengen. Handig om

écht spelen. Waar je hond

en sesam, met appel en

aan te denken:

ook gek op is, een beloning

quinoa, appel en kool en nog

helpt bij het leren van nieuwe

veel meer lekkers. Met volop

* Ga bij de aanschaf

dingen, en de samenwerking

vitaminen en vezels, maar

van een speeltje voor

tussen jou en woeflief.

zonder kunstmatige kleur- en

iets waar je samen

smaakstoffen of toegevoegde

mee kunt spelen.

SAMEN MET DE BAAS

suikers. Welke Superfood-

Een trekspeeltje, een

Kluiven op een lekker bot,

snack vindt jouw viervoeter

ballenwerper met bal

dollen met andere honden, de

het lekkerst? Probeer ze

of iets dat geappor-

kamer rond met een voerbal:

allemaal!

teerd kan worden.

allemaal activiteiten waar een
hond niet per se interactie

* Beloon je dier meteen

met z’n baasje nodig heeft.

als hij iets goed doet

Maar doe je samen agility,

en niet pas aan het

apporteren, een speciale

einde van het spelletje.

jacht-, sport- of snuffeltrai-

Hij moet snappen

ning, of wil je je hond bijzon-

waarvoor hij wordt

dere trucjes leren? Dan is

beloond als je iets

een beloning onmisbaar.

probeert aan te leren.

En ga je voor belonen met iets
lekkers? Kies dan een snack

* Samen spelen hoeft

die gezond én lekker is.

niet altijd met speelgoed. Je kunt jezelf

VEEL VLEES,

verstoppen, of een

GROENTEN

favoriet speeltje. Bui-

EN FRUIT

ten zijn renspelletjes

De nieuwe

fijn, net als graven,

Superfood-snacks

en (voor zwemlief-

van GimDog zijn wat

hebbers) in het water

je noemt een kwaliteits-

spelen.

beloning voor je hond.
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DIABETESHOND

32

BEESTENBAAN
Dat huisdieren fantastisch gezelschap zijn, weten we natuurlijk allang.
Maar sommige dieren zijn ook nog eens heel nuttig, omdat ze bijzonder
werk doen. In deze rubriek vertellen baasjes over de baan van hun huisdier:

Vanessa van den Brand (46) stelt haar diabeteshond Yenthe voor.

DIABETESHOND YENTHE ZORGT DAG EN NACHT VOOR HAAR BAASJE

‘Ze doet alles
uit zichzelf ’
Wie:

poedel Yenthe
Leeftijd:

6 jaar

Beroep:

diabeteshond
Bijzonder:

Yenthe heeft een
ernstig ongeluk
gehad waarbij ze
blind raakte aan
één oog. Gelukkig
kon ze nog steeds
hulphond blijven.

WAT HOUDT HET WERK

met de kinderwagen. Ik voelde

Luik, een expert op het

VAN YENTHE PRECIES IN?

ze niet aankomen, dat was

gebied van detectiehonden.”

“Yenthe houdt mijn bloedsui-

best griezelig. Ik werd er

kerwaarde 24 uur per dag in

angstig en onzeker door. Het

HOE WORDT EEN DIABETES-

de gaten. Als ik te laag of te

gebeurde een keer toen de

HOND GETRAIND?

hoog zit, ruikt Yenthe dat en

kinderen in bad zaten, heel

“Er zijn producten te koop

waarschuwt ze mij door te

eng. Ik deed vrijwilligerswerk

waarin je een hypogeur kunt

blaffen en met haar pootje te

bij een kynologenclub en had

verzamelen, daar ga je op

slaan. Ze blijft hiermee door-

toevallig gehoord van het

trainen. Ik blaas die samples

gaan tot ik actie onderneem.”

bestaan van diabeteshonden.

in als ik een hypo heb. De

Toen ben ik gaan kijken of

kunst is dat de hond die geur

WAAROM HEB JIJ EEN

ik er zelf één kon krijgen.

leert te herkennen. Als dat

DIABETESHOND?

Een hond ruikt een hypo veel

lukt, ga je belonen. De basis-

“Door hormoonbehandelin-

eerder dan ik het zelf merk.

training duurt ongeveer

gen kreeg ik diabetes type 1

Dan kun je op tijd ingrijpen

anderhalf jaar. Maar ook

toen ik 35 was. Ik werd heel

en erger voorkomen. Verder

daarna moet je blijven

erg ziek en bleek een bloed-

heb ik een enorme hekel aan

oefenen, in alle situaties.

suiker te hebben van bijna

hulpmiddelen op mijn lijf,

Als ik geen hypo heb, pak ik

dertig. Vanaf toen moest ik

dus een pomp vind ik hele-

een sample en neem die

insuline gaan spuiten. Ik heb

maal niets. En met een hond

mee naar bijvoorbeeld de

drie kinderen, die destijds

hoeft dat allemaal niet.”

tandarts. Dan doe ik daar
even een training.”

nog heel klein waren. Mijn
man werkte veel en was wei-

HOE IS YENTHE IN

nig thuis. Ik kreeg veel hypo’s

JOUW LEVEN GEKOMEN?

WAT MAAKT YENTHE

(onwel worden door schom-

“Ik ben gaan kijken bij

ZO GESCHIKT?

melingen in de suikerspiegel,

diverse stichtingen die

“Haar neus is ontzettend

soms met bewusteloosheid

hulphonden opleiden en

goed ontwikkeld! En ze is heel

of zelfs een coma als gevolg,

kwam uiteindelijk terecht bij

zelfstandig. Een algemene

red.) tijdens het wandelen

stichting Bultersmekke. Daar

hulphond geef je opdrachten

deden ze een pilot met drie

als ‘Doe de deur open’ of

hulphonden. Ik heb Yenthe

‘Haal de post’. Maar Yenthe

zelf geselecteerd uit het nest.

doet alles uit zichzelf. Een

Vervolgens zijn we als team

diabeteshond moet ruimte

gaan trainen met Hotsche

durven te nemen om in te

‘Ik vind het ongelooflijk
bijzonder dat ze dit kan’
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grijpen als het nodig is.

Yenthe zorgt voor mij, zo voel

kinderen naar de film, want

Als ik out ga, moet Yenthe

ik dat. Dat weten de kinderen

dat is veel te lawaaierig voor

beslissen wat er gebeurt.

ook. Mama heeft iets, en

Yenthe. Maar naar de meeste

En ze beheerst de sociale

Yenthe let op mama. Als de

dingen kan ze gewoon mee.

EEN HOND ALS HULP

vaardigheden goed. Heel

hond aangeeft dat er iets is,

En er moeten genoeg mensen

BIJ DIABETES

belangrijk, want ze gaat

is het zo. Vroeger dacht ik:

zijn om de honden op te

Diabeteshonden

overal mee naartoe.”

laat maar, dat kan straks

leiden. Gelukkig worden dat

wel. Maar Yenthe blijft me

er steeds meer.”

waarschuwen wanneer
er sterke wisselingen

HOE IS JOUW BAND

waarschuwen tot ik heb

in de bloedsuiker-

MET HAAR?

geprikt en iets heb gegeten.”

waarden ontstaan.

“Yenthe en ik zijn dag en

Doordat de hond dit al

nacht samen. Zij moet haar

WAAROM ZIJN ER ZO

“Ik ben twee keer out gegaan.

vroegtijdig signaleert,

ding kunnen doen en ik ook,

WEINIG DIABETESHONDEN?

Dat betekent dat je niet meer

kunnen hun baasjes

maar ongemerkt letten we de

“Mensen kennen het niet,

uit een hypo komt. De eerste

op tijd actie onder-

hele dag op elkaar. We zijn

maar ook de kosten spelen

keer was mijn man thuis.

nemen. De hond kan

echte maatjes. Af en toe

een rol. En verder moet

Toen is Yenthe hem gaan

bovendien medicatie

moet ze naar de trimster,

je natuurlijk van honden

halen. Yenthe kan ook hypo’s

of het controle-

dat vinden we allebei ver-

houden. Van het gezin vraagt

bij andere mensen ruiken.

apparaat brengen.

schrikkelijk. Het voelt heel

het ook wel iets. Zo kunnen

Ik was een keer winkelen

Mocht het baasje

raar als ze niet bij me is.

we bijvoorbeeld nooit met de

met mijn moeder en had net

HEEFT YENTHE AL VAAK
MOETEN INGRIJPEN?

alsnog in coma raken,

geprikt. Maar Yenthe gaf aan

dan kan de hond

dat er iets was. Ik dacht: hoe

hulp inschakelen.

kan dat nou? Tot een andere

Meer weten?

vrouw in de winkel ons erover

Kijk op dehondkan-

hoorde praten. Ze vertelde

dewasdoen.nl,

dat ze net een hypo had

assistentiehond.com

gehad en snel een koekje had

of bultersmekke.nl

gegeten.”
HOE TROTS BEN JE OP HAAR?

“Heel trots. Ik vind het ongelooflijk bijzonder dat ze dit
allemaal kan. Onze band is
niet uit te leggen. Ik hoop dat
ze nog heel lang bij me kan
blijven, want die neus blijft
het wel doen hè, ook al wordt
ze zestien. Dat is een heel
fijn gevoel.”
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Wat is diabetes?

lichaam en reageren daar

nen geen hap eten zonder te

het bloed is. Hypo’s brengen

Diabetes heet ook wel

ook niet meer goed op.

berekenen hoeveel insuline

risico’s met zich mee. In

suikerziekte. De meest voor-

Mensen met diabetes type 1

ervoor nodig is. Een hypo is

het verkeer bijvoorbeeld.

komende soort is diabetes

moeten elke dag bloedsuiker

de afkorting van het woord

Daarom is het belangrijk een

type 2: deze mensen hebben

meten, insuline spuiten of

hypoglykemie: dit betekent

hypo op tijd te herkennen.

te weinig insuline in het

een pompje dragen. Ze kun-

dat er te weinig glucose in

Bron: Diabetesfonds

Help je hond om zich overal
op zijn gemak te voelen
KLINISCH
BEWEZEN

Ideaal voor honden en puppy’s
met gedragsproblemen, angst en
voor gebruik in stressvolle situaties.
Herstel de rust in huis met Beaphar
CaniComfort™.
Beaphar CaniComfort™ bevat een
kopie van het feromoon van de hond.
Dit feromoon geeft een geruststellend
gevoel en laat honden weten wat een
veilige plek is.
Verkrijgbaar als verdamper en spray.
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SAM’S FIELD SMAAK NAAR KEUZE

1 x compleet smulpakket voor Woef
Sam’s Field, de graanvrije hondenmaaltijden
boordevol vers vlees, is er in verschillende smaken.
Heeft jouw kwispelaar wel zin om een van die
smikkelsmaken uit te proberen? Doe dan mee.
Je wint niet alleen de brokken, maar ook natvoeding:
Sam’s Field True Meat en Sam’s Field Natural Snacks
waarmee je je hond kunt belonen.
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FIJN VEEL VIERVOETERCADEAUS!

WEB & WIN

Zorg voor een happy huisdierherfst, en maak kans op geweldige
viervoetercadeaus: speel mee met de Lief Dier Web & Win!

WINNEN!

3 x 2 kaarten voor Superpower Dogs
O, dat wordt een filmvoorstelling om van te smullen:
de grootbeeldfilm Superpower Dogs op het megascherm
van het Haagse Omniversum!
Niet alleen de locatie en het grootbeeld zijn bijzonder, dat is de
film zelf ook. Je wordt voorgesteld aan zes bijzondere honden,
ware helden-op-pootjes. Halo, Henry, Reef, Ricochet, Tipper en
Tony zijn allemaal honden met een bijzondere baan, waarmee
ze mens en dier helpen. Hun talenten zien op een scherm van
840 vierkante meter, met 36 luidsprekers en het beste geluid ooit
is een onvergetelijke ervaring. Dus mail snel, en win je vrijkaarten!
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WEB&WIN

DE ZACHT-LEKKERSCHOON SHAMPOO

1 x Greenfields
shampoo-pakket
Greenfields, de
superzachte shampoo,
is speciaal ontwikkeld
voor huisdierhaar. Op
pagina 60 in deze Lief Dier
lees je er alles over. Wil
je Greenfields ook gaan
gebruiken voor de wasbeurt
van jouw viervoeter?
Speel mee: we mogen een
complete set weggeven!

CADEAUS VOOR DE HELE BEESTENBOEL

6 x Vitakraft dierendagpakketten
Bij Vitakraft hebben ze verstand van smikkelen en smullen voor huisdieren. De Vitakraft
snacks zijn niet alleen lekker, er zit ook allerlei gezonds in. En de snacks voor kat en hond
blinken uit in fijn veel vlees. Voor Dierendag strooit Vitakraft met cadeaus in deze Web & Win.
We mogen zes dierendagpakketten weggeven: twee voor de hond, twee voor de kat, een voor
knagertjes en een voor vogels. Speel snel mee!

GEZOND VOOR JE KLEINE KNAGER

1 x Supreme vezelpakket
Vezels dragen bij aan de

gezondheid van je kleine knager.
Daarom is dit verwenpakket van
Supreme niet alleen lekker, maar
ook gezond. In het pakket zitten
Selective Timothy Hay, heerlijke
Garden Sticks en dito Country
Loops. Daar wordt je konijn of
cavia heel blij van!
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SESAM OPEN U!

1 x Sure Petcare kattenluik
Met dit slimme kattenluik (dat
reageert op de chip van je kat) komt
alleen je eigen mauwer veilig het huis
in en uit, voor andere katten blijft het
luik gesloten. Je kunt de identificatiechip zelf heel handig installeren.
Een halsband of speciale penning is

VOOR DE GEZONDHEID

niet meer nodig. Hoe handig is dat?

VAN JE PAARD

5 x Excellent pakket

Dus speel mee, en win dat luik!

Met de speciale producten
van Excellent help je de
gezondheid van je paard
te ondersteunen. Speel
ZET JE TANDEN IN EEN T-REX!

2 x SmartBones DinoChews

je mee, dan maak je kans
op een Excellent pakket met
Sand-Exit Muesli (1,5 kg), dat

Snack en tandenpoetsbeurt ineen: DinoChews

helpt de darmen te reinigen

van SmartBones zijn vrij van runderhuid,

van viervoeters die zand

graan en kleurstof, en zijn ideaal om de tanden

hebben gegeten. Het andere

en kiezen van je hond schoon te houden. Dat

gezonde cadeau voor je paard

ze gemaakt zijn van kip en daardoor heerlijk

is Vitasporal: een vitamine-

smaken voor woeflief is mooi meegenomen.

boost die extra energie geeft

Met zo’n fijne kauwsnack is je viervoeter wel

na inspanning, maar ook

even zoet. Speel snel mee!

een prima ondersteuning
voor de weerstand is tijdens
de herfst. We mogen vijf
pakketten cadeau doen!

ALSOF JE ZELF VOOR JE VIERVOETER KOOKT

5 x Stoofpotje van Renske

FIJN VOOR DE VOGELTJES!

De maaltijden van Renske voor de hond zijn
bijzonder lekker én bijzonder gezond. Door Renske
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12 x Wildbird cadeaupakket voor buitenvogels

zo bereid, dat het lijkt alsof je zelf voor je viervoeter

Gezellig hoor, buitenvogels in de tuin of op je balkon

hebt gekookt. In elk graanvrij stoofpotje zitten

in het najaar. En speel je mee, dan is vogelvisite zo goed als

alleen puur natuur, verse producten. De maaltijden

verzekerd: Lief Dier mag maar liefst twaalf pakketten

zijn er in heerlijke smaken als kip, wild en

van Wildbird weggeven, met daarin een mooi voederhuis

aardappel-zalm.

en voer speciaal voor roodborstjes!

ADVIES
Als je je dier droge brokjes
geeft, dan weet je meestal
dat er vlees in zit, en nog
iets. En in dat ‘nog iets’
zit ’m de kneep. Geregeld
worden granen gebruikt,
die leveren koolhydraten op,
die gewoonlijk niet op het
menu van je hond staan.
Het spijsverteringssysteem
van je viervoeter is er niet
op ingesteld. Zo kan zo’n
voer met graan voor overgevoeligheid zorgen.
Het hondenlichaam heeft
geen graan nodig, het is niet
per se goed voor je hond.

van graan in het voer. Maar

WELLNESS CORE:
ZELFS KIESKEURIGE ETERS
ZIJN ER GEK OP

EDGARD & COOPER:
GRAANVRIJ VOOR HET GOEDE
DIERENDOEL

honden die last hebben van

Zelfs de meest kieskeurige eter vindt

Het voer van Edgard & Cooper is in meer-

een (gluten)allergie hebben

Wellness Core onweerstaanbaar. Het

dere opzichten goed. Het is lief voor je

echt baat bij graanvrij voer.

heeft een heerlijke smaak en zit tjokvol

hond, het milieu én andere honden. Tien

Braakt je dier, zijn de huid en

vers vlees. Maar is vrij van granen,

procent van de winst van Edgard & Cooper

vacht in slechte conditie en

tarwe, tarwegluten, maïs, soja, melk-

gaat naar het goede dierendoel, en alle

heeft hij geen ‘goeie poep’,

producten, kunstmatige kleurstoffen,

verpakkingen zijn biologisch afbreekbaar.

dan is switchen naar graan-

smaakstoffen of bewaarmiddelen.

Dat wil niet meteen zeggen
dat alle honden last krijgen

vrij een goed idee.

DROOGVOER
DROOGVOER

VRAAG ADVIES EN KIES

• Veel vers vlees en een heerlijke smaak

Er zijn allerlei voersoorten

• Licht verteerbaar en ondersteunt een

met weinig of geen graan.

gezonde spijsvertering

Vaak is het (vers) vleesge-

• Met groenten en superfruits

halte een stuk hoger dan bij

Wellness Core Original Grain Free

andere brokjes. En in plaats

Turkey With Chicken (1,8 kg) €14,99

van graan wordt vaak geko-

• Met 100% vers vlees, en boordevol
groentes, fruit, bessen en kruiden
• Het vlees dat erin zit komt van dieren
die een vrij en vrolijk leven hebben gehad
• Met alle vitaminen, mineralen en
antioxidanten die ze nodig hebben
Edgard & Cooper Irresistable
Grass-Fed Lamb (2,5 kg) €18,95,

zen voor groenten, fruit en

NATVOER

aardappelen als extra naast

• Met maar liefst 95% kalkoen

het vlees. Weten welk voer

• Extra gezond met boerenkool

NATVOER

voor jouw dier het gezondst

Wellness Core 95% Single Protein

• Met enkel verse, natuurlijke ingrediënten

én lekkerst is? We zetten er

(400 g) €2,79

• Op lage temperatuur gegaard

Free-Run Chicken (2,5 kg) €17,95

hier vast een paar in de spot-

Edgard & Cooper Lamb & Beef of

lights. Loop gerust binnen

Chicken & Turkey kuipje (150 g) €1,39,

bij Pets Place voor advies.

blik (400 g) €2,59

HOE ZIT DAT NU MET GRAAN- EN GLUTENVRIJ?

Gluten zijn de eiwitten in granen. Is een voeding graanvrij, dan is ’ie ook vrij van gluten.
Andersom is dat niet zo: glutenvrije voeding hoeft niet per se graanvrij te zijn.
De voeding kan nog steeds granen bevatten: glutenvrije granen. Dus:
Graanvrij = Glutenvrij
Glutenvrij = Kan glutenvrije granen bevatten
Graanarm = Is vaak glutenvrij of bevat alleen glutenines (die geen overgevoeligheidsreactie veroorzaken)
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type hond (kat)

SAM’S FIELD:
OOK GESCHIKT VOOR
GEVOELIGE MAGEN
Sam’s Field is een graanvrij voer dat
je exclusief bij Pets Place kunt kopen.
zitten er, behalve fruit en groenten, geen

RENSKE:
PUUR NATUUR LEKKER

PRINS: VOOR DE
GEVOELIGE VIERVOETER

toevoegingen in. Dus ook geen graan.

Renske is geschikt voor alle

Prins ProCare is puur natuur,

Het is heerlijk, gezond en voedzaam

hondenrassen, en verkrijgbaar

hypoallergeen en graanvrij: ideaal

voor alle honden, maar voor honden met

in verschillende smaken.

voor honden met een gevoelige

De brokjes zijn rijk aan vlees en verder

een gevoelige maag en dito darmen, of

spijsvertering, een gevoelige huid

viervoeters met een glutenallergie, is

DROOGVOER

het helemaal geschikt. Ook Sam’s Field

• Licht verteerbare brokjes, ideaal

is er in verschillende lekkere smaken.

voor honden met een graan- en

DROOGVOER

glutenallergie. Draagt bij aan

• Zonder graan, maar met

DROOGVOER

de weerstand, prima in combi-

• Rijk aan vlees

natie met de Renske Vers Vlees

• Met veel fruit en groenten

maaltijden

• Helpt huid en vacht in conditie
te houden

Renske Natural Petfood
Verse Lam (2 kg) €19,95

Sam’s Field High Meat & Grain Free
(2,5 kg) €18,49

en vacht, of allebei.

een verhoogd vetgehalte voor
superactieve honden
• Met zalmolie en omega-vetzuren
voor een glanzende vacht en een
gezonde huid
Prins ProCare Adult Pro Energy

NATVOER

(3 kg) €18,50

• Puur natuur, boordevol vers
NATVOER

vlees

• Hoogwaardige graanvrije natvoeding

• Vers gestoomd en lang houdbaar

• Met kip en worteltjes

Renske Natural Petfood

• Ook lekker als topping bij de brokjes
van Sam’s Field

Complete Menu Verse Kip of
Verse Lam (395 g) €2,55

Sam’s Field True Meat (400 g) €2,89

• Graanvrij en hypoallergeen
• Met een hoog gehalte aan
eendenvlees
• Verrijkt met voedingsvezels voor
een goede spijsvertering
Prins ProCare Sensible
Hypoallergic (3 kg) €19,95

OOK VOOR DE KAT
Je kat is een echte carnivoor, ook voor dit dier staan granen van
oorsprong niet op het menu. Wil je graanvrij, licht verteerbaar
voer voor je katten? Ook voor hen is er een uitgebreide keus aan
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lekker én gezond: puur natuur, in brokjes en natvoer!

2
1

4

1 Met hypoallergene zalm en zalmolie. Sam’s
Field Natural Snack Salmon Skin & Coat
€3,69

2 Voor een mooie vacht- en verenkleur.

Beaphar Algolith €7,99 3 Deze olie ondersteunt
de huid en vacht. Versele-Laga Oropharma
Opti Coat €9,89

4 Helpt haarballen te verwij-

deren. Versele-Laga Oropharma Anti Hairball

5

3

Paste €7,59 5 Snack met biotine en vitamine B.
Whiskas Healthy Coat €1,99 6 Gaat haaruitval bij honden en katten op een natuurlijke
manier tegen. Versele-Laga Oropharma
Opti Hair hond €7,19, kat €6,99 7 Zachte
vachtreiniger. Versele-Laga Oropharma Furry
Foam €9,99 8 Voor elke vacht een borstel.
Moser combiborstel €9,99, trimhark €17,99,
slickerborstel (S) €9,49

6 7
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Wol, vacht en pels: de behaarde dierenhuid is er niet
alleen voor dat perfecte plaatje…

Waarom?

R

F DI E
IE

helden

L

Harige

E C I AL

Nieuwe staart
VOOR JE PAARD

wind en warmte komen daar

Zijn de staart

voorlok te koop.

Onze huisdieren hebben

moeilijk doorheen. In de lente

en manen

Zo kunnen onze

altijd hun eigen jas bij zich.

en herfst wisselen dieren van

van je paard

hinnikers weer

In de zomer dun en verkoe-

jas, dit heet ‘de rui’.

afgeknabbeld of

met opgeheven

-geschuurd? Bij

staart pronken

Extension voor

en de vliegen

lend, in de winter lekker
wollig en warm. Die vacht be-

waarvoor?

schermt de gevoelige katten-,

De vacht van schapen

Paarden weten

weer lustig weg-

honden-, konijnen-, ham-

en alpaca’s wordt gebruikt

ze daar wel

jagen! Check

ster-, cavia- en paardenhuid

voor kleding: wol. Voor onze

raad mee. Door

extensions-

tegen zon, regen en wind.

schoenen, jassen, tassen,

gebruik van

forhorses.com

Bovendien kunnen dieren

broeken en riemen wordt

echt paarden-

voor meer info.

emoties tonen met hun haar.

vaak gelooide dierenhuid

haar kunnen zij

Ook leuk:

Je hond zet zijn nekharen

gebruikt. Deze huid heet leer

de staart en/of

je kunt ook

overeind als hij opgewonden

of suède en is onthaard en

manen van je

armbanden

raakt en de staart van je kat

geprepareerd zodat hij zacht

paard of pony

en ringen van

groeit opeens drie maten als

blijft. Is de vacht op de

verlengen en

zelf geleverd

hij schrikt of een andere poes

dierenhuid nog aanwezig,

verdikken.

paardenhaar

wil imponeren.

dan heet dat bont. Voor bont-

Er zijn niet

laten

mantels en -kragen werden

van echt te

maken.

vaak vossen en nertsen

onderscheiden

Bij veel dieren bestaat

gefokt. Gelukkig is bont nu,

inzetstaarten,

de vacht uit twee soorten

onder het motto Bont wordt

gekleurde

haar: de ondervacht en de

gedragen door prachtige

clipextensions

dekvacht. De ondervacht

dieren en lelijke mensen bij

en zelfs clip-

bestaat uit kleine, ﬁjne

de meeste beroemde mode-

toupetjes als

haartjes die een isolerende

ontwerpers en dierenvrienden

werking hebben. De dekvacht

taboe.

Wat?

kan allerlei kleuren hebben
en bestaat uit langere haren
die dakpansgewijs over
elkaar liggen. Regen,

LIEF DIER DOSSIER

SP

Auwww! De huid
van een dier is zeer gevoelig,
net als die van ons.
Wees dus altijd voorzichtig
met kam, borstel,
 schaar en tondeuse
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Ware schoonheid komt
van binnenuit

Het gereedschap

Voelt je hond of kat

Core voor je kat,

zich niet lekker,

en Renske, Edgard

Of je nu de vacht van een hond,

dan kun je dat

& Cooper en

kat, knager, konijn of paard ver-

zien aan een doffe,

Wellness Core

zorgt: we hebben het juiste gereedschap voor je in huis.

rommelige vacht,

voor de hond.

Niet alleen voor verschillende dieren, maar ook voor

klitten, schilfers

Er zijn ook merken

verschillende vachtsoorten. Vraag gerust om advies:

op de huid en/of

zoals Royal Canin

dat kan in de winkel, bij de Pets Place Trimsalon

kale plekjes.

en Prins ProCare

of bij de Consumentenservice.

Glanzend en glad

die voer hebben

zijn boodschappers

met toegevoegde

van gezondheid.

vitamines speciaal

Om je dierenvriend

voor de huid.

lang fit en vrolijk

En je vindt bij

te houden, let je

Pets Place ook

behalve op genoeg

snacks die helpen

beweging,

huid en vacht in

kwaliteitstijd en

conditie te houden.

6X

2
3
4
5
6

GEPANEERDE
PONY

Je hebt je gemaande

2 Hij is aan het verharen

vriend net een heerlijk

en wil losse, jeukerige

verfrissende douche

haren kwijt.

• VOEDING Krijgt je

& MINERALEN Eet

inclusief geurige paar-

3 Er zijn veel irritante

dier het voer dat

je hond tijdens het

denshampoo gegeven.

zoemers waartegen hij

bij hem past? Voor

uitlaten veel gras,

En wat doet die knol,

zich wil beschermen.

veel diersoorten

is hij gek op paar-

zodra je hem loslaat in

4 Zand en modder doen

geldt dat wat ze in

denmest of snoept

de wei of paddock?

dienst als ﬁlter, het geeft

de natuur zouden

hij van de keutels

een beschermlaagje tegen

eten beter is dan

van soortgenoot-

Juist, zichzelf paneren

zon, regen of wind.

voer met allerlei

jes? Dan mist hij

met zand en modder.

5 Hij neemt de natuurlijke

toevoegingen. Veel

waarschijnlijk wat

Rollen doen paarden – en

geur van zijn thuis – de

merken houden

‘jus’ in zijn eten.

veel honden en katten –

weide of paddock – op

daar tegenwoordig

Beaphar en GimCat

zeker niet om jou te pesten.

zodat andere paarden hem

rekening mee en

hebben aanvul-

Zes redenen waarom rollen

herkennen als lid van de

stoppen een groot

lende multivitami-

zo onweerstaanbaar is.

kudde.

aandeel vlees in de

nen voor honden

1 De knapperd wil sneller

6 Even lekker rollen is een

voeding.

en katten in hun

opdrogen als hij nat is.

vorm van ontspanning.

Check bijvoorbeeld

assortiment en

Schesir, Edgard &

Cavalor heeft dit

Cooper en Wellness

voor paarden.

1

Rollen is dus heel natuurlijk en nuttig gedrag.

aandacht op:
• EXTRA VITAMINES

Blijf wel opletten: paarden kunnen ook rollen als

R
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De vijftien belangrijkste plekken om te borstelen:
oksels en ellebogen • liezen en binnenkant van benen
• knieën, poten en voetzolen • kont, staart en staartaanzet • borst en buik • oren, baard en snor

SP

L

TIP!

ze koliek of last van jeuk (zomereczeem) hebben.

4

1 Om onderhaar en los haar uit de vacht te
verwijderen. Waldhausen roskam €15,95

2 Ontklit, maakt de vacht perfect doorkambaar
en geeft volume en een shiny glans. Excellent
Hi Gloss spray €12,49 3 Complete poetsset voor
je pony. Waldhausen €22,99 4 Milde shampoo,
verzacht de huid. Cavalor Equi Wash €15,05

3
5

LIEF DIER DOSSIER

12

5 Deze shampoo rekent zacht af met bacteriën,
virussen en schimmels. Cavalor Derma Wash
€16,29

6 Ondersteunt de spijsvertering en de

huid en vacht gaat stralen. Excellent Lijnzaadolie (1 liter) €7,95 7 Voor paarden met huidproblemen, ondersteunt het immuunsysteem.
Voermeesters Huid Vitaal €16,49 8 Superontklitter voor staart en manen, met conditioner en
frisse lavendel. Excellent Hi Gloss gel €14,49

6 7

8 8
47

2
1

4

3

1 Versterkt de natuurlijke beschermlaag van de
huid en helpt allergische reacties te beperken.
Royal Canin Dermacomfort (3 kg) €21,99

2 Ondersteunt de gezondheid van knagers en
konijnen. Beaphar Multi-Vit €9,25 3 Met zijdeen witte thee-extract voor een schone, zachte
vacht. Beaphar Shampooing Kat & Kitten

5

€7,99 4 Hypoallergeen en zacht. BeauBeau
kattenshampoo €4,89 5 Ondersteunt bij
huidproblemen, vachtverlies en de rui. Beaphar
Lavita €6,45 6 FURminator konijn en knager
€24,99, kat lang haar €22,99, hond lang haar
(S) €24,99 7 Voor katten met een gevoelige
vacht en huid. Royal Canin Care Hair & Skin
(400 g) €6,19

8 Met lijnzaad- en zalmolie.

Prins ProCare Skin & Coat (3 kg) €19,95

6
48

7 8 8

badderen
HET BETERE

Een weelderige haardos

door ze als pup al te leren

is natuurlijk top voor al

dat borstels en kammen

die Instagram-kiekjes

hun vriend zijn. Het motto

van je lieve dier. Weet wel

is: wees geduldig en borstel

waaraan je begint met

en kam met zachte hand.

modder rollen? Zit je konijn steevast

een langharige spinner,

Houd de haren bij hun ach-

met de kont in zijn eigen keuteltjes?

terste kort, zodat er niets in

En werkt je paard zich tijdens de

kan blijven hangen. Klitten?

wekelijkse dressuurles heftig in het

Katten Vooral Perzen,

Knip die weg, in plaats van

zweet? Voor alle dieren zijn er lekkere

Ragdolls en Turkse angora’s

ze eruit te trekken. Mode-

bubbels om hun vacht mee te

staan bekend om hun fluffy

hondjes zoals de Chinese

verwennen. Een paar voorbeelden:

looks. Als eigenaar moet

gekuifde naakthond hebben

BEAUBEAU KATTENSHAMPOO

je dan ook echt wekelijks

ook speciale schoonheids-

is hypoallergeen, rekent af met vieze

voorzichtig in de weer met

behandelingen nodig.

luchtjes en geeft extra glans.

kam en borstel. Ben je er

Minimaal een keer per week

VERSELE-LAGA heeft zacht schuim

zelf niet handig in, ga dan

in bad… Daarbij is de huid

voor knaagdieren en konijnen.

langs bij een trimsalon die

van dit soort rassen super-

GREENFIELDS HONDENSHAMPOO

gevoelig voor mee-eters,

is er in een speciale ‘after bite’-serie.

pukkels en puistjes.

Er zit tea tree-olie in die de huid

K

blaffer of stamper…

gespecialiseerd is in katten.
Zo voorkom je vervilten
en klitten: die doen je
dier pijn en zorgen voor
huidproblemen.
En je zou het niet zeggen,
maar ook sphynxen, de
‘blote’ katten, hebben

C

Cavia’s & Konijnen

voor je het weet hebben
deze langharige tuigjes
enorme viltmatten onder
hun buik. Maak een

verbranden en het in de

dagelijks ritueel van het

winter sneller koud krijgen.

ontwarren van de vacht en
het uitpluizen van stukjes

Honden Heerlijke haar-

hooi en bodembedekking.

ballen zoals schapen-

Deze weelderige knagers

doezen, bearded collies,

kunnen ook erg slecht

briards, Lhasa apso’s en

tegen warmte, houd ze

havanezers houd je mooi

dus vooral uit de zon.

E C I AL

L

R

of tekenbeten.

Sheltie- en Texel-cavia’s:

Zij kunnen in de zomer

SP

kalmeert na bijvoorbeeld vlooien-

Angora- en teddy-konijntjes,

veel huidverzorging nodig.

H

Doet je hond niets liever dan in de

LIEF DIER DOSSIER

Langharig
tuig & Kale neten

Weten dieren dat ze mooi zijn? Schrijver Harry Mulisch
dacht van niet, toen hij zei: ‘Alleen dieren en
kinderen zijn mooi, omdat ze niet wéten dat ze mooi zijn’
49
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Maakt kraanwater
veilig voor vissen

VERBETERDE FORMULE

Voor gebruik bij het opzetten van nieuwe
aquaria, uitvoeren van water wijzigingen
en transporteren van vis.




Direct verwijderen van
chlorine en chloramine

Neutraliseert koper,
zink en lood

Geoptimaliseerde
vitamine B mix
vermindert stress
ervaren door vis tijdens
water wijzigingen

Bevat een natuurlijke
plant extract ter
bescherming van de
kieuwen van de vis en
de slijmvliezen

Vitaminen, jodium en
magnesium
bevorderen vitaliteit,
groei en welzijn

VETS PLACE COLUMN

WEG MET DE KRIEBELAARS!
De zomer is weer voorbij: de dagen worden kouder en druilerig. We blijven vaker
binnen met onze huisdieren en kruipen lekker voor de kachel. Maar… van deze warmte
genieten ook andere kleine beestjes mee, die naar binnen komen via onze huisdieren.
Of via onszelf. Zogenaamde parasieten, die leven van voedingsstoffen die ze uit een
ander dier of mens halen.

VETS PLACE-DIERENARTS

Er zijn veel verschillende soorten: vlooien, teken, mijten, wormen, muggen,
steekvliegen, noem maar op. En elke parasiet heeft zo zijn eigen dieet. De een
wordt helemaal blij van het drinken van bloed, de ander is dol op een maaltijd uit
het darmkanaal. Niet alleen eten ze graag hun buikje vol via een ander, sommige
parasieten kunnen ook akelige ziektes overdragen, zoals Hartworm, Babesiose,
Leishmaniose, Ehrlichiose. Vooral in Zuid-Europa en andere warme landen komen
deze ziektes voor. Toch zal het niet lang meer duren voordat deze ziektes ook
in Noord-Europa kunnen worden overgedragen; het wordt hier immers langzaam
maar zeker steeds wat warmer.

MYRTHE DE VRIES

• Leeftijd: 27
• Is: very happy single
• Houdt van haar beroep omdat:
“het altijd een feest is om met
dieren te mogen werken en ze
beter te maken. En ik werk in

Omdat het binnen lekker warm is, krijg ik niet alleen in de warmere seizoenen, maar
ook in de herfst en winter veel dieren op bezoek in de kliniek die last hebben van
vlooien en teken. In tegenstelling tot teken zie je volwassen vlooien haast niet op het
dier zelf zitten. Het bewijs voor vlooien zijn de poepjes die je met een vlooienkammetje
uit de vacht kunt kammen. Maak je deze nat in een witte tissue, dan verschijnen er
allemaal rode puntjes. Dit zijn resten van de bloedmaaltijd van de vlo.

een gezellig team in de leukste
winkel van Nederland!”
• Eigen huisdier: “Vijf onwijs leuke

FOTO: WENDA OUDSHOORN / VISAGIE: DÉSIRÉE SLEEBOS

kippen, waar ik dol op ben”

Ook vlooien
zijn dol
op zo’n
behaaglijk
warm
herfsthuis

De meeste vlooien verstoppen zichzelf goed en leggen elke dag tientallen eitjes op
je huisdier. Die eitjes verspreiden zich overal waar je huisdier komt. In een korte tijd
ontwikkelt zich in het ei een larve, die zich uiteindelijk gaat verpoppen in een cocon.
Zo’n cocon kan maandenlang overleven in huis. Zodra de omstandigheden goed zijn,
komen ze uit en zijn er nieuwe vlooien geboren. Zeker als de kachel aan gaat en het
lekker warm in huis is, kunnen nieuwe vlooienuitbraken ontstaan. Naast het ontvlooien
van je huisdier is het dus belangrijk om ook je huis goed schoon te maken en te
behandelen met vlooienspray die ook werkt tegen de eitjes, larven en cocons.
Het is een feit: een goede bescherming tegen parasieten is het hele jaar door een
must. Maar hoe vind je nou tussen al die verschillende middelen het juiste middel voor
jouw huisdier? Bedenk voor je iets koop eerst waartegen je jouw dier wilt beschermen,
en hoe. Wil je bijvoorbeeld liever een tablet, een pipet of een halsband? Hoelang wil je
dat het middel werkt? En ga je naar het buitenland met je huisdier? Kijk bij aanschaf
verder goed op de verpakking en let op de dosering per gewicht. Onderdoseren maakt
de toediening zinloos, overdoseren kan gevaarlijk zijn! Lees ook de bijsluiter: daar staat
vaak specifiek in genoemd waar het middel tegen werkt. Kom je er niet uit en wil je
meer informatie? Ga dan naar de dierenarts voor een advies dat bij je huisdier past.
De slimste oplossing: het preventieplan van Vets Place. Dan hoef je niet eens de deur
uit voor producten tegen parasieten. Na aanmelding krijg je elk kwartaal precies die
producten thuisbezorgd die zijn afgestemd op jouw huisdier en beschermen tegen
wormen, vlooien en andere parasieten. Het pakket past gewoon in de brievenbus.
Zo vergeet je nooit om je dier op tijd te behandelen. En hebben je maatje en jij geen
last van al die kriebelende beestjes.
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SUPERSMAKELIJK EN MET

ROYAL CANIN CARE
®

Net als bij mensen kunnen veelvoorkomende gezondheidskwaaltjes je huisdier parten spelen.
Daarom is het belangrijk de blaas, het gebit en de spijsvertering in goede conditie te houden,
onder andere met de juiste voeding. Gelukkig is er Royal Canin® Feline Care Nutrition.
Kattenliefhebbers weten
het: als het om de

HULP BIJ HAARBALLEN

ROYAL CANIN ®
HAIRBALL CARE

VOOR EEN GEZONDE
SPIJSVERTERING

hebben mauwers in de

ROYAL CANIN ®
URINARY CARE

regel dezelfde gevoelige

Met de brokjes van

mee: de verzorging van die

Wat voor tweevoeters geldt,

plekken. De vorming

Royal Canin® Urinary Care

prachtige vacht. Er wordt

geldt ook voor viervoeters:

van tandplak en tand-

help je de urinewegen van

dagelijks heel wat afgewas-

een gezonde spijsvertering

steen bedreigt de

je kat gezond te houden.

sen. De ruwe kattentong

is belangrijk om je gezond

conditie van het gebit,

Deze voeding verdunt de

is prima om losse haren uit

en fit te voelen. De juiste

blaasgruis ligt op de

urine en draagt bij aan een

de vacht te halen. Vervelend

voeding kan daarbij helpen.

loer en de spijsvertering

gebalanceerd mineralen-

is alleen dat ze daarna

Royal Canin® Digestive Care

kan van slag raken (met

gehalte van de urine.

meteen worden ingeslikt.

ondersteunt een gezonde

alle gevolgen voor de

Geschikt voor gezonde

De haren verzamelen zich

spijsvertering, én bevordert

algehele gezondheid).

katten die geen dieetvoeding

in de maag, met haarballen

goed en uitgebreid kauwen,

Meer dan fijn als je via

van een dierenarts krijgen

tot gevolg. Royal Canin®

door de vorm en samenstel-

de voerbak kunt helpen

voor aandoeningen van de

Hairball Care zorgt er met

ling van de brokjes. Er zitten

de gezondheid van je

lagere urinewegen. Bezoek

vezelrijke brokjes voor dat

hoogwaardige eiwitten in

dier te ondersteunen.

bij de geringste twijfel altijd

de ingeslikte losse haren

die licht verteerbaar zijn,

Royal Canin Feline

de dierenarts. Alleen een

makkelijk met de ontlasting

prebiotica ter ondersteuning

Care Nutrition is daar

dierenarts is in staat om

naar buiten komen, en

van de darmflora en Psyllium,

speciaal voor bedoeld.

de gezondheid van de

gaat zo de vorming van

een plantaardige vezel die

urinewegen van de kat

haarballen tegen.

helpt de stoelgang gezond te

gezondheid gaat,

®
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GEZONDHEIDSBOOST
VOOR DE BLAAS

Met zo’n
speciale
voeding
help je de
gezondheid
van je kat
een pootje

te boordelen.

Poeslief is er maar druk

ROYAL CANIN ®
DIGESTIVE CARE

houden.

ADVIES

EXTRA ‘GEZONDHEIDSZORG’

NUTRITION
GEZOND GEBIT,
EEN HEEL BEZIT

ROYAL CANIN ®
ORAL CARE

VOEDING VOOR DE VACHT

ROYAL CANIN ®
HAIR & SKIN CARE
Is je kat gezond? Aan de

Elke kat heeft een roofdieren-

vacht kun je dat meestal

gebit op miniformaat in z’n

heel goed aflezen. Die hoort

bek. Geweldig gereedschap,

stralend, zacht en glanzend

dat goed moet worden

te zijn. Met Royal Canin®

verzorgd. Gebeurt dat niet,

Hair & Skin Care bied je je

dan kan je dier last krijgen

mauwer een maaltijd die

van slechte adem, ontstoken

de conditie van de huid en

tandvlees en allerlei gebits-

vacht ondersteunt, en helpt

problemen. Met Royal Canin®

LEKKER VOOR DE LIJN

VOOR DE VARIATIE

een gezonde haargroei te

ROYAL CANIN ®
LIGHT WEIGHT CARE

ROYAL CANIN ® FELINE
CARE NUTRITION WET

Oral Care help je het gebit van

bevorderen. Vitaminen, ami-

Overgewicht trekt altijd een

Je vindt deze gezonde

je kat gezond te houden. Niet

nozuren en omega-vetzuren

wissel op de gezondheid.

producten ook terug bij het

alleen de vorm van de brokjes,

voeden huid en haar, en

Oppassen dus dat er geen

natvoer van Royal Canin®:

maar ook de samenstelling

zorgen voor een prachtige

overtollige pondjes aankomen.

• Royal Canin® Digest Sensitive:

biedt een boost voor het

glans.

Royal Canin® Light Weight

gebit. De voeding ‘vangt’ de

Care heeft een lagere

calcium in het speeksel die

energiewaarde en draagt bij

tot tandplak leidt en helpt

aan vetverbranding, maar

met milde schuring tijdens

bevat toch alle voedings-

het kauwen de vorming van

stoffen die poeslief nodig

tandsteen te verminderen.

heeft. De extra vezels zorgen
voor een voldaan gevoel.

ondersteunt de spijsvertering
• Royal Canin® Intense Beauty:
een boost voor de vacht
• Royal Canin® Urinary Care:
helpt de urinewegen in
conditie te houden
• Royal Canin® Ultra Light:
speciaal bedoeld om je kat
op een gezond gewicht te
houden
Heerlijke complete maaltijden
die zich ook prima met de
droge brokjes uit hetzelfde
assortiment laten combineren.
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ADVIES
AANBEVOLEN
DOOR
D IE R E N ARTSEN

alles voor een
gezonde huid
Ruikt de huid van je kat
vervelend, heeft hij last
van jeuk door huidschilfers
of is de huid juist vet en
de vacht dof? Veezy Derm
Pure Spot-On helpt bij de
hydratatie van de huid en de
vermindering van schilfers,
zorgt voor een frisse geur en
ondersteunt een glanzende,
gezonde vacht. Handig met
een pipetje aan te brengen.
Hond of kat met huidirritatie? Help je dier, met

lekker bewegen

Veezy Derm Calm. Kies
voor een zachte mousse of
het serum, allebei geschikt

Groeien, stoeien, rennen,

het bewegingsstelsel en

voor katten en honden.

spelen: een hond beweegt

helpen bij het gezond

Zowel mousse als serum

Speciaal voor honden met

wat af. Het is belangrijk om

houden van het kraakbeen.

kalmeert de huid en helpt

een doffe, vervelend ruikende

het bewegingsstelsel soepel

Die voor katten smaken

de verspreiding van rode,

vacht en huidschilfers is er

en in conditie te houden.

heerlijk naar tonijn, die voor

gevoelige plekken tegen

Veezy Derm Pure Mousse.

Bij sommige honden worden

de hond hebben een lekkere

te gaan. Veezy Derm

Even tegen de haarrichting

de spieren en gewrichten

rundsmaak.

Calm Pads zijn er speciaal

in borstelen en de mousse

voor het reinigen van

aanbrengen. Die hydrateert

gevoeliger. Hoe merk je dat
je dier daar last van heeft?

Heel bijzonder: een honden-

(geïrriteerde) ooghoeken,

meteen de huid,

Honden springen minder

halsband die de spieren

oren en huidplooien.

vermindert schil-

makkelijk in de auto of op

en gewrichten helpt. De

Ook handig voor tussen de

fers, stabiliseert

de bank. Opstaan en gaan

natuurlijke essentiële oliën

teentjes. Mild en kalmerend

de talgproductie

liggen kost moeite en meestal

in de band worden langzaam

voor de huid.

en neemt muffe

wordt er minder gespeeld,

afgegeven, en helpen bij

geurtjes weg.

en juist meer geslapen…

pijn en ongemakken bij het

Zacht en mild,

Veezy Flex Soft Chews

bewegen. Ideaal voor honden

naspoelen

zijn heerlijke kauwsnacks die

die problemen hebben met

met water is

een prima boost bieden voor

overeind komen, ergens op

niet nodig.

lijf en leden. Ze ondersteunen

klauteren en rennen.
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NIEUW:
BEESTENBOEL
OP JE
TELEVISIE
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Frank Derijcke presenteert

HUISDIEREN.TV
SBS6 komt dit najaar met een nieuw
programma: Huisdieren.tv. De presentatie
is in handen van Romy Koldenhof en
Frank Derijcke. Onlangs streek de crew neer
in Pets Place Oosterhout voor opnames.
Lief Dier Magazine was erbij.
Het is een drukke boel in de grootste Pets Place-winkel van
Nederland. Klanten kijken nieuwsgierig naar de cameraploeg,
die voor een stelling hondenvoer is neergestreken. Er wordt
een item opgenomen over biologische hondenvoeding.

Frank presenteert Huisdieren.tv samen met Romy Koldenhof,
ook wel bekend van Utopia. “Ze is er vandaag niet bij. Sommige
items doen we samen en andere items alleen. We hebben een
fijne chemie, een gouden interactie die moeilijk uit te leggen
is. We hopen dat de kijker zich herkent in ons programma en
denkt: hé, dat heb ik ook met mijn hond of kat.”

‘Ik hou zelf van lekker
en goed eten, dat gun ik
mijn huisdier ook’
Frank heeft zelf ook huisdieren. “We hadden twee katten,
Europese korthaar Tommie en cyper Soekie. Helaas hebben

De cameraman vraagt om stilte en de band loopt. Presentator

we Tommie afgelopen vrijdag moeten laten inslapen. Hij is

Frank interviewt de verkoopster, die hem alles vertelt over

bijna vijftien geworden en heeft een heel mooi leven gehad.

Yarrah, de eerste diervoerproducent van Nederland met een

Het was zo’n ontzettend lief beest, wilde altijd even knuffelen

complete range aan biologische producten. “Het voer is vrij

en kroelen. Ik ben echt wel een kattenmens, al hou ik ook

van chemische antioxidanten, kunstmatige geur-, kleur en

van honden. Het afscheid van Tommie was even emotioneel

smaakstoffen, geraffineerde suikers en genetisch gemanipu-

natuurlijk. Ik heb twee kinderen, die het heel bewust meema-

leerde ingrediënten. Zelfs de dieren die uiteindelijk in het voer

ken. We hebben er echt wel verdriet om gehad. Nu hebben we

verwerkt worden, eten biologisch voer dat niet bespoten is

alleen Soekie nog, onze rode cyperse kat van twaalf jaar.”

met allerlei pesticiden.”
FRANK HEEFT NET EEN ITEM GEMAAKT OVER

Als alles op band staat verhuist de crew naar de trimsalon,

BIOLOGISCHE VOEDING, MAAR GEEFT HIJ ZIJN KAT ZELF

waar net een hondje in de Dogwash staat en heerlijk wordt

OOK BIOLOGISCH VOER?

gewassen. De filmploeg kijkt haar ogen uit. Het hondje vindt

“Ik vind het belangrijk dat je je huisdier goede voeding geeft.

het allemaal prima en wacht geduldig tot ze er weer uit mag

Ik wil weten wat erin zit, het moet kwalitatief goed zijn en

voor een fijne föhnbeurt.

daar wil ik best wat meer voor betalen. Ik hou zelf ook van
goed en lekker eten, dat gun ik mijn huisdier ook.”

ALS OOK DIT ITEM EROP STAAT, HEEFT PRESENTATOR
FRANK EVEN PAUZE. EEN MOOI MOMENT OM HEM TE
VRAGEN NAAR HET NIEUWE PROGRAMMA.

“Huisdieren.tv gaat over de meest voorkomende huisdieren.

Huisdieren.tv is vanaf zaterdag 21 september

We hebben het over voeding, gezondheid, gadgets, maar laten

wekelijks om 16.00 uur te zien op SBS6. Ook

bijvoorbeeld ook gedragscoaches voor konijnen, katten en

op YouTube, Instagram en Facebook is het

honden aan het woord. We hebben een heel breed palet aan

programma actief.

items. Het programma is heel divers.”
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DOOR ASTRID TELKAMP

HERFSTHULP
Knager in conditie
Voor knaagdieren en
konijnen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken
heeft Versele-Laga het
voedingssupplement
Opti-Vit ontwikkeld.
Dit vloeibare vitaminepreparaat helpt de natuurlijke
weerstand te versterken,

oortjes
AANDACHT VOOR

het gewicht onder controle

In principe is het lichaam

overtollige haar bij.

te houden en draagt bij aan

van een hond prima in

Niet elke hond houdt

een optimale conditie.

staat om de oren gezond

ervan als je aan z’n oren

Versele-Laga Oropharma

te houden. Maar honden

zit, daarom is het aan

Opti-Vit multivitamine

met hangende oren, met

te raden om al op jonge

(50 ml) €7,49

een nauwe gehoorgang,

leeftijd te beginnen met

veel haar in het oor,

oorcontroles: kan hij

maar ook honden die veel

vast een beetje wennen.

B

BETER MET

zwemmen, lopen meer
en overmatig oorsmeer.

SIGNALEN VAN
OORPROBLEMEN

En dat vergroot de kans

• Schudden met de kop,

risico op ontstekingen

op een oorontsteking.

krabben aan het oor,

Bij deze viervoeters is het

met de oren langs een

belangrijk om de oren
regelmatig te controleren

meubelstuk schuren

• Pijn bij aanraking
• Een rode, warme

Honden, katten, knaagdieren

op vuil, wondjes en

en duiven, ze kunnen allemaal

infecties, en indien nodig

vacht- en huidproblemen

schoon te maken. Knip

• Stinkende oren

krijgen bij een tekort aan

in geval van te veel

Herken je deze signalen

vitamine B. Ook kan een tekort

beharing in het oor het

of twijfel je? Ga dan

of verdikte oorhuid

de dieren sloom en nerveus
maken. Beaphar Vitamine B
zorgt voor een gezonde

het voedingssupplement ook

ENERGIE
BOOST

bij aan de bevedering en een

Als je paard minder energie heeft en lusteloos is, kan Excellent

goede weerstand.

Vitasporal ervoor zorgen dat het dier snel weer fit en energiek is.

Beaphar Vitamine B

De smakelijke pasta bevat plantaardige vetten en oliën en essentiële

vitamine B-complex

vitamine A, D en E die uitstekend op te nemen zijn. Ook ideaal als

(50 ml) €8,25

de R weer in de maand zit! Excellent Vitasporal €9,25

vacht en gezond verendek,
en ondersteunt en bevordert
de stofwisseling en het
zenuwstelsel. Bij vogels draagt
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APOTHEEK

naar de dierenarts.

of kat schoon en fris te

Een oorontsteking kan

houden. De verzachtende

tot een andere, serieuze

en hydraterende gel houdt

aandoening leiden.

de huidflora in balans,
neutraliseert geurtjes en

SCHOON EN FRIS

zorgt ervoor dat bacteriën

Vieze oren gesignaleerd?

minder snel hechten aan

Met de Ear Clean Cat &

de huid. Met speciale

Dog Oordoekjes van

oors tokjes kun je voor-

Versele-Laga zijn ze snel

zichtig de oorschelp

weer schoon. De vochtige

schoonmaken. • Frontline

doekjes op basis van

Petcare Oorreiniger Gel

natuurlijke planten-

(125 ml) €10,75,

extracten reinigen en

Versele-Laga Oropharma

verzorgen de oorschelp

Cotton Sticks €3,99

op zachte wijze. Ook
handig voor onderweg.

BETER VOORKOMEN…

• Versele-Laga Oropharma

Opgehoopt oorsmeer

Ear Clean Cat & Dog

kan pijn, irritatie en

Oordoekjes €4,19

onaangename geurtjes
veroorzaken. Regelmatig

Met de Petcare Oorreiniger

gebruik van Beaphar

Gel van Frontline is het

Oorreiniger voorkomt

Weg met wormen

VOOR JE HUISDIER

Effectief en eenvoudig
ontwormen doe je met de
smakelijke kauwtabletten
van Milbemax. Dit antiwormenmiddel is werkzaam
tegen spoelwormen,
lintwormen, haakwormen,
zweepwormen, longwormen
en oogwormen en werkt
preventief tegen hartworm.
Er zijn tabletten voor honden
en katten van verschillende
gewichtsklassen.

heel eenvoudig om

ophoping van

de oren van je hond

oorsmeer, waar-

Milbemax anti-wormen-

door klachten

middel voor grote honden

voorkomen wor-

(2 tabletten 10-50 kg)

den. • Beaphar

€14,29, Milbemax

Oorreiniger

anti-wormenmiddel voor

oordruppels

kleine katten en kittens

€10,25

(2 tabletten 0,5 tot 2 kg )
€6,45

Soepeltjes

Als je hond of kat bewegingsproblemen heeft,
of last heeft van gewrichtsaandoeningen kan
Glucosamine Extra van Puur hulp bieden.
Dit voedingssupplement, samengesteld uit
natuurlijke stoffen, zorgt voor opbouw en
behoud van het gewrichtskraakbeen, gewrichtsbanden en gewrichtskapsel en optimaliseert de kwaliteit van de
gewrichtsvloeistof. Puur Glucosamine Extra (250 g) €35,99
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FEEST
voor de hondenvacht
GREENFIELDS

Is je viervoeter in topvorm?
Aan de vacht kun je dit heel
goed aflezen. Een gezonde,
glanzende vacht is een
prima graadmeter voor
de conditie van je dier.
Greenfields is speciaal
ontwikkeld om die vacht
zo mooi te houden.

Z
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oveel honden, zoveel

belangrijk. Die is zo samen-

Greenfields heeft voor

viervoeter een kleurig type?

verschillende vachten.

gesteld dat het de natuurlijke

elke vachtsoort een eigen

Heeft woeflief huidklachten

De ene vachtsoort

beschermlaag van het

shampoo.

of misschien zelfs roos?

heeft nauwelijks onderhoud

hondenhaar niet aantast.

nodig, de andere heeft juist

Daarbij zijn er zo veel

VERZACHTEND,

de hondenvacht ook zijn,

baat bij een regelmatige

verschillende vachtsoorten,

VERFRISSEND OF EEN

Greenfields heeft een

borstelsessie én een uitge-

dat een speciale shampoo

HULP VOOR DE HUID

shampoo (en als je wilt

breide wasbeurt. Voor zo’n

voor de vacht van jouw

Heeft je hond lang haar?

ook een conditioner) op

type vacht is het gebruik van

hond echt geen overbodige

Of juist wat korter?

maat.

speciale hondenshampoo

luxe is. De productlijn van

Is het spierwit, of is je

Wat de haarwensen van

ADVIES

1 Superzachte

2 Lekker luxe

3 Milder-dan-milde

4 Hond met een

5 Ook honden

6 Al bescherm je

shampoo en hydra-

shampoo met aloë

shampoo speciaal

witte vacht? Die

kunnen last hebben

je dier nog zo goed

terende conditioner

vera. De natuurlijke

bedoeld voor pups

vacht houd je met

van huidschilfers

tegen vlooien en

ineen, geschikt

ingrediënten zijn

of honden met een

deze shampoo

in hun vacht. Dan

teken, hij kan toch

voor verschillende

ideaal om een droge

extra gevoelige huid.

écht blinkend wit.

biedt deze shampoo

een keer een beet

vachtsoorten.

vacht en huid mee

pH neutraal en met

De natuurlijke kleur

uitkomst: er zitten

oplopen. Dan is zo’n

Geeft de vacht extra

te hydrateren, en

de zachte geur van

wordt geïntensiveerd

extracten van cade-

after-bite shampoo

volume en glans.

irritaties te kalmeren.

babypoeder.

en beschermd,

olie in, die roos-

een uitkomst. De

En omdat het een

Greenfields

Zo ruikt je pup na

zo ga je vergeling

vorming tegengaan

tea tree-olie die

twee-in-éénproduct

Aloë Vera Shampoo

elke wasbeurt lekker

tegen. Natuurlijke

en de jeukende

erin zit werkt als

is, hoeft woeflief ook

lang heerlijk fris.

bestanddelen helpen

huid verlichten.

een natuurlijke

minder lang in bad.

Greenfields

om huid en haar te

De shampoo reinigt

ontsmetter, en

Greenfields

Puppy Shampoo

hydrateren.

sterk én zacht, en

verzacht de huid

Shampoo Conditio-

Greenfields White

werkt kalmerend.

en verlicht de jeuk.

ner All in One

Coat Shampoo

Greenfields

Greenfields After-

Anti-Dandruff

Bite Shampoo

Shampoo

Dat kamt lekker door!

Fris en Fruitig!
Elke dag je hond wassen is

Vóór het wassen is een goede

niet nodig, en niet goed voor

kam-en-borstelbeurt al een must.

de hondenvacht. Wil je die

En na het wassen ook. Om dat

vacht toch een opfrisser geven

kammen en borstelen soepeltjes

tussendoor kies dan voor

te laten verlopen, gebruik je zo’n

een dog lotion. Ze maskeren

verzorgende anti-klitspray. Het

vervelende geurtjes en zijn

maakt de vacht zacht, glanzend en

zacht voor huid en haar.

makkelijk doorkambaar. Ook fijn

Greenfields Spa Dog lotion

tussen wasbeurten door!

Honey Milk en Cool Aqua

Greenfields Detangler Spray
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In één keer het hele huis in huis
Een complete aquariumset
is een prima plan voor de
startende aquarist. Het scheelt
je een hoop keuzestress als het
gaat om filters, verlichting en
meer. Met deze Cube schaf je
een compleet ‘plug-and-play’pakket aan: je koopt niet alleen
het prachtige designaquarium:
alles wat je nodig hebt zit
erbij, van een krachtig filter tot
verlichting. Het aquarium is
eenvoudig aan te sluiten, in te
richten en te onderhouden. Toch
advies nodig? Bij Pets Place
kun je met al je vragen terecht.
BiOrb aquarium Cube
(30 liter) €259,95

1
2

3
4

5
6

7
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Een aquarium = Waterwetenschap
De waterkwaliteit is in elk

hetzelfde, maar is speciaal

juiste waterwaarden. Tetra

aquarium superbelangrijk.

bedoeld voor tropisch water.

pH/KH Plus (250 ml) €7,30

Met waterverbeteraars

Tetra pH/KH Minus

7 Met Tetra EasyBalance

zorg je voor de ideale

(230 ml) €11,73

houd je de waarden in het

omstandigheden.

4 Heb je toch beginnende

water op een biologische

1 Tetra SafeStart zorgt dat

algenproblemen? Tetra

manier stabiel. Chemische

een nieuw aquarium sneller

AlguMin helpt je er op een

veranderingen worden tot

na het inrichten geschikt is

natuurlijke manier van af

wel zes maanden tegenge-

voor de levende bewoners,

en is veilig voor planten

gaan. En dat zorgt ook weer

de vissen. Tetra SafeStart

en vissen. Tetra AlguMin

voor minder algenvorming.

(50 ml) €6,17

(100 ml) €6,44

Tetra EasyBalance

2 Tetra Aqua NitrateMinus

5 CrystalWater maakt

(100 ml) €5,82

verlaagt veilig de nitraat-

korte metten met troebel

8 Hoe staat het eigenlijk

waarden in het water.

aquariumwater en pakt

met de waterwaarden van

Zo wordt de vorming van

ook algengroei aan. Tetra

je kersverse aquarium? Met

algen tegengegaan.

CrystalWater €11,90

deze watertestset stel je dat

Tetra Aqua NitrateMinus

6 Problemen met de water-

veilig en betrouwbaar vast.

(100 ml) €4,58

hardheid en de zuurtegraad?

Tetra Water Test Set

3 Tetra pH/KH Minus

pH/KH Plus zorgt voor de

€43,25

ADVIES

Aquarium
kopen?

onal
s
r
e
p
e
j
Dit is
de!
i
u
g
g
n
shoppi

Begin je aan een aquarium, dan start je je eigen onderwaterwereld
op. En daar komt best wat bij kijken. Lief Dier tipt de belangrijkste
items op je boodschappenlijst.

Eigen Huis & Interieur voor vissen
1

2

3

4

1 Ook in een aquarium is

vissen zijn geweldige

een goede bodembedekking

blinkvangers in je

nodig. Grind is daarvoor

onderwaterwereld.

prima geschikt. Dat is er in

SuperFish Fluo Lionfish

neutrale, natuurlijke kleuren.

in roze, oranje of blauw

Maar in zo’n designaquarium

(12x8x7 cm) €4,99

komen spannende kleuren

4 Ook planten zijn

prachtig uit. Een laagje

onmisbaar. Je kunt kiezen

voedingsbodem onder het

voor kunstplanten. Deze

grind is aan te raden. Zo’n

kunstplanten op grind zien

bodembedekking gaat ziekte-

er zo natuurlijk uit, dat

kiemen en algen tegen, en

ze nauwelijks van echt te

draagt bij aan een goede

onderscheiden zijn. Veilig,

waterkwaliteit. Dit grind is

vorm- en kleurvast en in

veilig en klaar voor gebruik.

allerlei uitvoeringen verkrijg-

Vdl aquariumsiergrind

baar. Zolux kunstplanten

roze, geel of multi-color

op grind €6,49

€2,49

5 Met een decoratieset

2 Het ‘schouwspel’ krijgt een

speciaal voor dit aquarium

mooie extra met zo’n deco-

bedoeld, is je bak meteen

ratieve achterwandposter.

beeldschoon ingericht. BiOrb

Verkrijgbaar in verschillende

Easy Decor Sets zijn er in

formaten. Juwel achter-

verschillende uitvoeringen,

wandposter vanaf €5,99

voor elke smaak. BiOrb East

3 Met decoraties maak je

Decor Set Pink (30 liter)

een visueel feest van het

€109,95, Decor Set Red

aquarium. Deze lichtgevende

(15 liter) €69,95

5

Een aquarium
richt je nooit
meteen in met
vissen en al: eerst
moet het water de
ideale waarden
hebben, voor de
bewoners erin
kunnen
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7

5

1

6

accessoires bij de vis

2

3

4

1 Als een stofzuiger voor

het vissenhuis gaat. Deze

maat. Makkelijk instelbaar,

je vissenhuis, deze handige

liquid crystal aquarium-

werkt op batterijen. Eheim

bodemreiniger. Met bescherm-

thermometer is nauwkeurig

voederautomaat €49,99

rooster, om te voorkomen

en makkelijk af te lezen.

6 Een schepnetje is

dat grind of vissen worden

Je bevestigt ’m heel simpel

onmisbaar: als de vissen

opgezogen. Tetratec GC30

aan de buitenkant. Tetratec

even verplaatst moeten

bodemreiniger vanaf

TH 35 thermometer €5,10

worden voor de grote

€10,45

4 Met zo’n magneet verwijder

schoonmaak bijvoorbeeld.

2 Met deze complete

je snel, eenvoudig en veilig

Europet Bernina schepnet

schoonmaakset bereik je alle

algenaanslag aan de binnen-

fijn vanaf €2,09

hoeken van elk aquarium.

kant van je aquarium.

7 Een uitstroomsteentje

Met vier verschillende opzet-

Mag-Float algenmagneet

zorgt voor zuurstofrijk water

stukken. Europet Bernina

(S) €7,99

in het hele aquarium en is

Cleany 4in1 €9,99

5 Ook als je een weekendje

nog een mooie decoratie

3 Meten is weten, ook als

van huis bent, krijgen de

ook. Europet Bernina

het om de o zo belangrijke

vissen op tijd te eten, met

uitstroomsteentje bol

watertemperatuur van

zo’n handige voederauto-

(22 mm) €1,29

rsonal
e
p
e
j
Dit is
ide!
u
g
g
n
i
shopp
Onderwatertuinieren

COMPLEET
PLANTENPAKKET

3

Slimmer dan slim:
het complete water-

1 Niet alleen de vissen, ook

2 Ook TetraPlant PlantaMin

de planten in het aquarium

geeft je waterplanten een

hebben verzorging nodig.

boost met extra bouwstoffen.

is je aquarium in

En dat gaat gewoon heel

Het zorgt voor mooi, donker-

een handomdraai

handig via het water.

groen blad en gaat algen-

prachtig ingericht.

Met deze meststoftabletten

vorming tegen. TetraPlant

De pakketten zijn

zorg je voor weelderig groen.

PlantaMin (250 ml) €12,35

er voor aquaria van

De wortels van de water-

3 Met zo’n handige planten-

elk formaat.

planten kunnen de voedings-

tang met knipper is het

stoffen goed opnemen en

waterplantenonderhoud

de meststoffen zorgen voor

zo gepiept. SuperFish

een biodiverse bodem in het

plantentang met knipper

aquarium. De tabletten zijn

(60 cm) €11,99

fosfaat- en nitraatvrij.
TetraPlant Crypto
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heel handig

(10 tabletten) €6,44

plantenpakket van

1

Pets Place. Daarmee

2

online
ADVIES
Natuurlijk kun je in
de winkel terecht met
al je vragen. Maar

Visjes aan tafel!
1

ook op de website
van Pets Place vind
je veel vissenadvies.

De bewoners van al dit

Over het stap voor

prachtigs moeten natuurlijk

stap inrichten van

ook goed en gezond te eten

je aquarium bijvoor-

krijgen. Gelukkig vind je bij

beeld. Ga dus snel

Pets Place alle variatie aan

naar petsplace.nl

hoogwaardig visvoer. Of je
nu een paar guppy’s hebt of

3

4

zoveel verschillen:
zorg voor

een aquarium vol bijzondere
2

Zoveel vissen,

tropische vissen. Kies voor

Sluierstaart Korrels

vlokken, wafeltjes, korreltjes,

(100 ml) €3,69

pellets of larfjes. Er is zelfs

5 Alle vissen zijn gek op

speciaal weekendvoer.

muggenlarven. Het is een

1 Deze vlokken vol hoog-

heerlijke, gezonde snack

waardige vitaminen en

en een fijne afwisseling op

mineralen dragen bij aan een

het dagelijkse voer. Darwin

lang en gezond vissenleven.

Rode Muggenlarven €6,29

Tetra TetraMin Bio Active

6 Deze bites zijn geweldig

(66 ml) €2,87

voor tropische vissen die

2 Helemaal van de goud-

houden van levend aas: daar

vissen? Dan zijn deze vlokken

lijken ze namelijk precies

de ideale keuze. Dit voer

op. En ze houden intussen je

helpt je vissen gezond,

tropische aquariumbewoners

levendig en prachtig op kleur

prachtig op kleur. Hikari

te houden. Tetra Goldfish

Tropical Vibra Bites (35 g)

(66 ml) €2,32

€4,95

3 Minivlokken speciaal voor

7 Weekendje weg? Deze vis

guppy’s. Tetra Guppy

geeft langzaam maar zeker

(100 ml) €4,52

belangrijke voedingsstoffen

4 Gezonde smikkelkorrels

af aan het water.

voor sluierstaarten. Darwin

Ebi vakantievoer €1,75

aquariumbewoners
die goed kunnen
samenleven en elk
hun plek hebben
in het aquarium.
Er zijn vissen die
graag bij de bodem,
ongeveer in het
midden of juist
liever dichter
onder het oppervlak
zwemmen. Met een
combinatie ervan
is je hele aquarium
‘visueel gevuld’.

5

7
6
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Lezen

doen, kijken en
luisteren
1

2

5 vragen aan…Kattengedragsdeskundige Liesbeth Puts
Ze schreef het boek Als de kat het voor het zeggen
had…, een handleiding voor een gelukkige kat.
WAAROM WILDE JE DIT BOEK MAKEN?

“Als kattengedragsdeskundige krijg ik dagelijks
ongelofelijk veel vragen over het gedrag van katten.

3

Ondanks alle liefde en zorg die iemand aan zijn kat
geeft, is er soms te weinig aandacht voor het feit dat
de kat de wereld anders beleeft en ook geen mensenlogica snapt. In dit boek maak ik duidelijk wat de kat
zelf wil, wat zijn natuurlijke behoeftes zijn.”
WAT MAAKT DIT BOEK ANDERS?

“Door mijn jarenlange ervaring weet ik welke adviezen
wel en niet werken. Daarnaast is het gebaseerd op
recent wetenschappelijk onderzoek. Het is echter
heel toegankelijk door de korte hoofdstukken en de
tips. En de foto’s zijn echt heel mooi geworden!”
WELKE KATTENGEDRAGSPROBLEMEN KOM JE
HET MEEST TEGEN IN JE PRAKTIJK?

“Op één staat agressie naar andere katten in huis,
op twee sproeien en onzindelijkheid en op drie
agressie naar mensen (eigenaar of bezoek).”
WAT VIND JE ZELF HET INTERESSANTSTE
HOOFDSTUK IN HET BOEK?

“Dat is moeilijk! Als ik moet kiezen zou het ‘De kat
en andere katten’ worden. De relaties tussen katten

4

zijn veel ingewikkelder en fascinerender dan vaak
wordt gedacht. Ik zie veel stress bij katten die niet
gelukkig zijn in de groep waarin ze leven. In dit
hoofdstuk ga ik uitgebreid in op de reden waarom
sommige katten beter alleen kunnen zijn (of
blijven) en andere katten juist niet, en hoe je kunt
zien of er inderdaad stress is tussen je katten.”
WIL JE KATTENBAASJES NOG IETS MEEGEVEN?

“Probeer het standpunt van de kat te begrijpen. Ik
hoop dat dit boek voor meer kennis en begrip zorgt.
Hoe meer katten daardoor een gelukkig, gezond en
stressvrij leven kunnen leiden, des te blijer ik word.”
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Als de kat het voor het zeggen had…, €20,
Kosmos Uitgevers

5

DOOR JOLANDA DORRESTEIJN

BEESTENBOEL

APPS
MET EEN STAARTJE

1 DIERTJES PLAKKEN

4 MEMORY MET MAMA’S

•

Hoeveel pootjes heeft een

EN BABY’S

Binnenkort lekker op stap met

lieveheersbeestje? Waar

Weleens van de Bombay,

de hond? Dan is de app Bring

slaapt een konijn? Hoe ziet

Ragamuffin of LaPerm

Fido een handig hulpmiddeltje

het spoor van een vos eruit?

gehoord? Ze komen allemaal

om een hondvriendelijk hotel te

Met dit leerzame stickerboek

voorbij in dit leuke spelletje,

zoeken. Tik een stad in en je krijgt een

ontdekken kinderen van vijf

waarbij je de plaatjes van

overzicht van alle viervoetervriendelijke

tot zeven jaar allerlei leuke

de moederpoes en haar

adresjes: hotels, restaurants, parken

feiten over de wereld van

kittens bij elkaar moet

en stranden waar honden welkom zijn

de dieren. Het boekje bevat

zoeken. Bij het spel hoort

worden weergegeven. Let op: je kunt

honderd stickers en heel veel

een rassengidsje, waarin je

alleen in grote steden zoeken.

tekeningen. Aan de slag!

allerlei feitjes over de poezen

Gratis te downloaden in de App Store

Ik leer de dieren kennen,

kunt vinden.

en Google Play

€6,50, Deltas

Katten & Kittens

2 EMOTIES BIJ DIEREN

BRING FIDO

memoryspel, €15,50,

•

BIS Publishers

MANE BRAIDING

HORSE CARE –

Liefde, haat, angst,

Paardenmeisjes zullen smul-

schaamte, woede, blijdschap:

len van deze app, waarbij je

niet alleen de mens toont

paardenmanen kunt vlechten

emoties, ook dieren hebben

en stylen. Alle soorten en maten

een rijk gevoelsleven. In

paarden, manen en vlechten

dit boek vertelt bioloog en

komen voorbij. Leef je uit als

psycholoog Frans de Waal

paardenkapster!

over de emotionele kanten

Gratis te downloaden

van dierlijk en menselijk

in de App Store en Google Play

gedrag. Hij komt tot de

5 VIERVOETERS OP STAND

conclusie dat de mens ook

Kasteel Amerongen geeft

op dit gebied meer gemeen

tot en met 1 december een

heeft met de dieren dan we

verrassend inkijkje in het

in eerste instantie denken.

dierenleven vanaf de 17e

Mama’s laatste omhelzing,

eeuw. Welke dieren leefden

€24,99, Atlas Contact

er op het landgoed en hoe

WINNEN!

gingen de bewoners ermee
3 RITSRATS, WAAR

om? Er is veel aandacht

IS LEEUW?

voor de honden, paarden

Het kartonboekje Waar

en poezen van de graven en

Molly en het
kattencafé

is Leeuw? is verpakt in

gravinnen en ook adellijke

Fijn feelgoodboek

een originele pluchen

tradities zoals de jacht en

over de dakloze poes

verpakking met een rits.

duiven houden komen aan

Molly, die na een

Een knuffelvriendje én boekje

bod. Tijdens het themajaar

zwerftocht bij

ineen dus, hoe leuk is dat?

Deftige Dieren zijn er allerlei

café-eigenaresse

Fijn boek voor de allerkleinste

lezingen en kinderactiviteiten

Debbie belandt. Is Molly zomaar de oplossing

dierenvriendjes.

rondom dit thema.

voor haar noodlijdende koffietent?

Waar is leeuw?, €12,99,

Kijk voor meer info op

Lief Dier mag drie exemplaren van dit heerlijke

Witte Leeuw

kasteelamerongen.nl

boek weggeven. Wil je kans maken? Stuur een
mail met je contactgegevens naar
prijsvraag@petsplace.nl, en zet er
‘Molly en het kattencafé’ bij.
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DOOR MARJORIE VELTHUYSE, MARSIANARTS / TEKST: CYN PANHUIS

KIDS

Post

Heb jij ook een lieve brief over je huisdier?
Een mooie tekening? Of beide?
STUUR DIE DAN SNEL OP NAAR:
Redactie Lief Dier / Pets Place,
Postbus 4012, 6710 EA Ede
MAILEN MAG OOK: redactie@petsplace.nl.
Wordt je brief geplaatst, dan maak je kans
op een leuke verrassing!

Lisa heeft
gewonnen!
Er is weer een winnaar gekozen uit
alle inzendingen: Lisa van de Water
uit Lijnden. De prijs komt snel je kant op!
Ook meedoen? Stuur je SupaP@t
kleurplaat naar de redactie van Lief Dier.
Of post ’m op de Lief Dier Facebookpagina:
facebook.com/liefdiermagazine

-

SUPAP@T

Beestenkwis

IK WIL
KONIJNTJES!

maar in een hokje laten zitten is zonde: met wat tijd en
aandacht kun je ze allerlei leuke trucjes leren.
Belangrijk: je wilt nooit maar één konijntje. Het zijn
groepsdieren, die erg ongelukkig worden van alleen
wonen. Dus droom je van een konijntje? Zet er dan meteen
twee op je verlanglijstje!

Het gaat in deze Lief Dier uitgebreid over de
vacht van je huisdier. Sommige dieren hebben
veel langer haar dan andere. Zoals deze kat
bijvoorbeeld.
Weet jij welke kat het is?
A. Het is een siamees
B. Het is een ragdoll
C. Het is een Perzische kat
Weet jij het goede antwoord op de vraag?

Dierenvraag

HET GOEDE ANTWOORD IS A: WATER. HET IS ALTIJD EEN PRIMA PLAN OM WAT WATER BIJ HET VOER TE GEVEN, VOGELS
BADDEREN ER OOK GRAAG IN. DUS ANTWOORD C GAAT NIET OP. EN B OOK NIET: MELK IS NIET GOED VOOR VOGELS.

Konijnen zijn heel gezellige, slimme huisdieren. Ze alleen

Vogeltjes worden er blij van als je in de herfst
en winter wat extra aandacht aan ze besteedt.
Met wat voer, en ook wat te drinken. Wat
geef je tuinvogels eigenlijk te drinken?

Mail dat dan snel met je naam en adres naar

A. Water

prijsvraag@petsplace.nl en zet er

B. Melk

SupaP@t Beestenkwis bij.

C. Niets. Alleen bijvoeren is voldoende

Misschien win jij zo’n
geweldige SupaP@t mok!

Het goede antwoord vind je ergens in deze rubriek
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SUPAP T

Stuur je kleurplaat vóór 10 oktober 2019 – mét je naam, adres, e-mailadres en leeftijd – op naar: Redactie Lief Dier, Pets Place, Postbus 4012,
6710 EA Ede. Let erop dat je envelop voldoende gefrankeerd is! De prijswinnaar wordt bekendgemaakt op petsplace.nl/supapet.

Gekleurd door: naam
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postcode en plaats

.................................................

adres

..........................................................

.......................................................................................

leeftijd

...............

PETS PLACE MAG MIJ OP DE HOOGTE HOUDEN VAN LOPENDE AANBIEDINGEN EN ACTIES

e-mail

....................................................

© MARSIANARTS

WIL JIJ EEN BEKER VAN SUPAP@T WINNEN?

BAASJESPOST

Post

Heb je ook een lieve brief over je huisdier? Stuur die dan snel op naar: Redactie Lief Dier, Pets Place, Postbus 4012,
6710 EA Ede Gld. Mailen mag ook: redactie@petsplace.nl. Wordt je brief door de redactie gekozen als ‘Brief met
een kwispel’, dan krijg je een cadeaubon t.w.v. €25 toegestuurd. Vergeet dus niet je contactgegevens te vermelden!

WOEF!

Hallo, ik ben
Maestro!

W

Ik ben Cody en wordt binnenkort alweer
drie jaar oud. Ik ben een rasechte yorkshireterriër, met een superlief karakter.
Ik ben dan wel klein (2,7 kg), maar ik
denk soms dat ik een heel grote hond
ben. Het liefst speel ik met mijn beste
vriendje Timo de Teckel. Of mag ik mee
winkelen in mijn speciale hondentas.
Verder ben ik dol op knuffelen met mijn
baas. Groetjes, Cody

Ik ben, als ik het zelf mag
zeggen, een zeer mooie kat
van vier jaar. Ik heb drie jaar
lang in het asiel gezeten. In
Moskou, Rusland, waar ik als
kitten ben gevonden op straat,
in de kou. Niemand wilde mij
adopteren. En toen ik eindelijk
naar Nederland zou komen,
werd dat weer afgezegd. Ik
mocht niet meer terug naar het
asiel, want er was geen ruimte.
Maar toen kwam daar mijn
baasje, en die heeft mij in huis
genomen. Zoals je ziet ben ik
erg content en alles gaat hier
nu op mijn manier, zoals het
hoort hihi ... Mijn baasje wil

et
Brief smpel
een kwi
nog zeggen: Ik ben zo blij dat
ik Maestro heb geadopteerd.
Een kat uit het asiel is zo
ontzettend dankbaar! Ik wil
het iedereen aanraden om te
adopteren, in plaats van te
kopen. Mijn andere drie katten
komen ook uit het asiel. Maar
dan gewoon in Nederland.
Veel liefs, Maestro! (en Stefany)

HALLO ALLEMAAL!
Ik ben Maia, een boeren-

gekocht en daar een

niet bij de hechtingen.

fox. Pas geleden moest ik

pijp van afgeknipt en

Mijn vrouwtje zei dat ik

aan mijn knietje worden

vastgezet met veilig-

zo op een skateboard

geopereerd, en had ik

heidsspelden. Tjoep,

kon gaan staan met mijn

hechtingen in mijn pootje.

mijn staart erdoor,

baggy broekje. Gelukkig

Mijn mensenvrouwtje had

en buiten met plassen

gaat het nu weer goed en

een slim idee bedacht,

even uittrekken en weer

hoef ik het broekje niet

zodat ik geen kap om

aandoen. Zo kon ik toch

meer aan. Ik kan weer

mijn nek hoefde. Ze had

rondlopen en slapen

lekker rondrennen!

een babyjoggingbroekje

zonder kap en kon ik

Groetjes van Maia!
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# INSTAPETS
Fotogeniek, grappig en schattig, deze online helden toveren direct een lach op je gezicht.

TEKST: VIOLA ROBBEMONDT / FOTO’S: GABRIELLA ORAVECZ VOOR WONDERIMAGEPHOTOGRAPHY.COM

@rink_thefriesian

PASPOORT
Naam: Rink van
Hestegaarden (vader
Fabe 348, moeder Trian
van Ameland) Leeftijd:
6 jaar Ras: Friese hengst
Aantal volgers: 60.215
Woonplaats: Stockholm, Zweden

in het vliegtuig zat, kon ik

dat hij het weet, echt een

expressieve ogen kijkt, zie je

alleen maar aan hem denken.

zonnestraal in hun leven.”

dat hart van goud gewoon

Hij moest het worden!”

Waarom opende je
een Instagram-account
voor Rink?

Waaruit bestaat Rink’s
favoriete maaltijd?

stralen. Hij is extravert,
speels en vindt het geweldig

“Om hem gezond en stralend

om te ‘showen’. Zijn beste

te houden alleen het beste

gang is de galop, wat heel
bijzonder is voor een Fries.”

“In eerste instantie gewoon

hooi en speciale vitamines en

De Zweedse Anna-Carin

om mooie foto’s te posten.

mineralen. Ook doet hij álles

Sandberg Jödahl bekeek

Hij is zo fotogeniek! Maar

voor wortels en ook Zweedse

tientallen Friese hengsten

de volgers wilden méér, ze

crackers zijn voor hem een

Kan Rink, behalve
prachtige veulens maken,
ook andere ‘ trucs’?

voordat ze Rink tegenkwam:

wilden een kijkje in zijn leven.

lekkernij. Toen hij daar voor

“Hij maakt prachtige

“De vonk sprong direct over.

Daarop postte ik meer achter-

het eerst een hap van nam,

buigingen. Zijn wil om te

Tegenwoordig is het type

grondverhalen. Waardoor

galoppeerde hij meteen weg,

pleasen komt ons erg van

‘sport-Fries’, dat lichter

ik in contact kwam met een

hij schrok van het knappe-

pas bij het inrijden. Omdat

gebouwd is, in de mode. Ik

aantal trouwe volgers, die me

rende geluid. Zo grappig!”

op hun beurt weer trakteren

Hoe is Rinks karakter?

Rink ook dekhengst is, doen

hou juist van de klassieke,
barokke looks. Toen ik na de

op hun eigen verhalen. Voor

“Ontzettend braaf en lief. Hij

zadel. Baby’s maken kost

ontmoeting met Rink weer

sommigen is Rink, zonder

is altijd blij en als je in zijn

veel energie.”

we het rustig aan onder het
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ALLES WAT EEN KONIJNENHUIS NODIG HEEFT

De woonwensen van

Wipstaart

L

LIVING LARGE

Konijnen zijn niet gemaakt om

1

alleen te leven, in het wild leven
ze in groepen. Dus heb je er in de
regel in elk geval twee. En dan is
het belangrijk dat die twee lekker
de ruimte hebben. Het konijnenhok
moet dus groot genoeg zijn om
vrij in te bewegen. Ga uit van een
vierkante meter per konijn. Ook
de hoogte is van belang: rechtop

Alles voor de inrichting

2

staan of zitten is iets wat elk

1 Wat niet mag ontbreken
toilet. Konijnen houden

EIGEN PLEKJE

ervan zich terug te kunnen

Konijnen hebben behoefte aan

trekken en hun behoefte

een plek waar ze rustig kunnen

netjes op de wc te doen.

slapen, schuilen of zich gewoon

Zo houd je het verblijf

even terugtrekken. Zorg dus voor

ook langer schoon. Ferplast

een hok met een slaapvertrek. Een

konijnentoilet L305

extra konijnenhuisje plaatsen in

(37x27x18,5 cm) €8,49

een groot hok is ook een goed plan.

2 Altijd vers drinkwater

Het maakt het konijnenverblijf

voor je langoor. Het drink-

alleen maar aantrekkelijker

flesje is handig te bevesti-

en fijner voor je dier.
in de schoonmaak. Kies voor

gen aan het konijnenhuis.
Ferplast drinkflesje

ROOMSERVICE!

schoonmaakproducten die speciaal

Drinky (150 ml) €4,99

Een schoon hok helpt je langoor

voor het hok zijn bedoeld, die

3 Zo’n voerbak van gewicht

gezond te houden. Daarbij krijgen

reinigen zonder agressieve stoffen

gooit je konijn niet zo

vervelende luchtjes geen kans

die gevaarlijk zijn voor je dier.

makkelijk omver.

bij een schoon hok. Je hok vaak

Homestyle voerbak

schoonhouden kan altijd, maar

ONMISBAAR IN HET INTERIEUR

keramiek €4,49

doe het in elk geval één keer in de

In het konijnenhok zorg je niet

week. Maak alles schoon voor de

alleen voor een goede bodem-

nieuwe bodembedekking erin gaat,

bedekking en hooi, maar ook voor

en vergeet ook niet de voerbak,

een stevige voerbak die niet snel

drinkfles, het konijnenhuis

omvalt en een drinkfles waar altijd

en de speeltjes mee te nemen

vers, schoon drinkwater in zit.

3
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konijn graag doet.

in een mooi huis is een

ADVIES

Als je het goed doet, heb je nooit één konijn, maar in elk geval twee. En die twee konijnen
hebben zo hun woonwensen. Er moet ruimte zijn, rust én een konijnenhuis is lekker schoon.

VASTE VLOERBEDEKKING

Bodembedekking is er in allerlei
soorten. Van gewoon stro en
zaagsel tot chique superzachte
vezels en beukensnippers. Bij
Pets Place vind je het allemaal.
Konijnen houden van graven,

2

kroelen en holletjes maken: goed
om in gedachten te houden als je

1

een bodembedekking kiest.
EEN HUIS IN HUIS

Met een konijnenkooi heb je toch
een ‘huis in je huis’. Dan wil je
natuurlijk dat die niet vloekt bij
de rest van het interieur. Maar
niet alleen de styling is belangrijk:
voor konijnen is ook de plek van
de kooi heel belangrijk. Liefst een
rustige plaats, bijvoorbeeld tegen
een muur, zodat er niet steeds
achterlangs gelopen kan worden.
Zet de kooi nooit in de volle zon,

3

op de tocht of vlak bij de
verwarming.
VAN KOOI NAAR HUISKAMER

Van de langoormakelaar

Konijnen zijn gezellige slimmeriken.

1 Als een Gooise villa voor

2 Dit hok is niet alleen

3 In dit hok met ruime

Je kunt ze allerlei spelletjes leren

konijntjes. Omdat alle

mooi om te zien, maar ook

buitenren kan je langoor

en ze gaan meestal graag op

deurtjes open kunnen en

comfortabel voor je konijn.

lekker op verkenning uit en

onderzoek uit. Even lekker aan de

het hok schuiflades heeft,

Het heeft een ruime ren en

zich terugtrekken als hij

wandel buiten de bekende ruimte

is het handig schoon te

via het trappetje kan hij

daar zin in heeft. Door de

van de kooi vinden veel konijnen

houden. Het hok heeft

zich terugtrekken in het

verschillende deurtjes en

dan ook een prima uitje. Zorg er

beneden een ren, dat met

slaapverblijf. Met terras

de schuifla onder het

dan wel voor dat je konijn niet

een trappetje kan worden

en een schuifla voor de

nachtverblijf houd je het

in de proble-men komt en houd

bereikt. Homestyle

schoonmaak. Homestyle

simpel schoon. Homestyle

hem uit de buurt van planten

Palace konijnenhok

konijnenhok Norway

Fenna konijnenhok

en stroomkabels.

(125x68x118 cm) €199

(170x80x112 cm) €225

(180x62x93 cm) €170
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3
1

2

Hoogpolig tapijt

3

Grote schoonmaak

1

2

1 Deze kleurige bodembedek-

Beukensnippers zijn ideaal

king zorgt niet alleen voor

voor dieren met een allergie:

een vrolijk hok: de confetti is

het is niet alleen puur natuur,

gemaakt van cellulosevezels,

maar ook stofarm. Ook maïs

die heerlijk zacht zijn voor je

is een natuurlijke bodem-

dier en ruim twee keer zoveel

bedekking. Omdat het wat

vocht absorberen als stro.

zwaarder is, loopt het minder

De paars, turquoise en roze

snel uit. Happy Home Stro

gekleurde bolletjes zijn veilig

(5 kg) €6,19, Beuken-

1 Deze puur natuur kooi-

Deodo geurverwijderaar

voor je dier en gaan geurtjes

snippers (10 liter) €4,29,

reiniger is sterk tegen vuil

(230 g) €4,99

tegen. Chipsi Carefresh

Maïs granulaat (10 liter)

en bacteriën, maar zacht

3 Al ben je nog zo zorgvul-

Confetti (10 liter) €7,49

€7,99 5 Met deze mat

voor je gevoelige konijn en

dig met bodembedekking

2 Comfortabel, puur natuur

leg je een heus vloerkleed

knager. Er zit natuurlijk

en het schoonhouden van

en heerlijk om in te graven

in het hok. Maar dan wel

extract van grenenkern-

het hok, toch kunnen er

en kroelen. Supreme Tiny

van zachte fleece, met

hout in, dat reinigt mild en

vervelende urinevlekken

Friends Farm Russel &

superabsorberende molton.

zorgt voor een heerlijk fris

achterblijven. Met deze

Gerty Supasoft Bedding

Zo wordt alle urine opge-

geurtje. Bunny Nature

kooireiniger (100% gifvrij,

(2 kg) €4,49 3 Geweldig,

vangen en heeft je dier altijd

Care Natural Cage Care

zonder chemicaliën)

deze superzachte cellulose-

droge pootjes. Stofvrij en

(500 ml) €15,99 2 De

verdwijnen die zeker.

vezels in de kleur Forest Green.

de mat kan gewoon in de

korreltjes in deze handige

Slimme enzymen en

Lekker om in te graven of

wasmachine. Bunny Nature

strooibus verlengen de

bacteriën breken de urine

een holletje mee te bouwen.

Bunnybedding Easy

werking van je bodembe-

af en bestrijden geurtjes.

De kleur is ongevaarlijk voor

strooiselmat (120x60 cm)

dekking en neutraliseren

Zo blijft de kooi lekker

je dier en het absorbeert ruim

€34,99 6 Deze superzachte

nare luchtjes met een

lang grondig schoon.

twee keer zoveel vocht als stro.

bodembedekking is ideaal

frisse geur. Je kunt kiezen

CSI Urine Kooireiniger

Daarbij zorgt het voor een

voor alle kleine huisdieren.

uit appel- of dennengeur.

Vlekken & Geur spray

zachte frisse geur in het hok

Het is sterk absorberend,

Versele-Laga Oropharma

(150 ml) €7,95

die wel vijf dagen aanhoudt.

gaat nare geurtjes tegen

Chipsi Carefresh Forest

en is vrijwel stofvrij en

Green (10 liter) €7,49 4 Stro

hypoallergeen. Tiny Friends

is een puur natuur bodem-

Farm Bedding is milieu-

bedekking. Het houdt het hok

vriendelijk, composteerbaar

(en dus je dier) warm en droog

en recyclebaar. Supreme

en zorgt dat nare geurtjes

Tiny Friends Farm Bedding

niet de overhand krijgen.

(15 liter) €15,99

5

6
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FOTO: WENDA OUDSHOORN

DE PETS PLACE TRIMSALON

HONDENHAAR
WASSEN
Milou Fransen (31) is

In de trimsalon krijg ik geregeld vragen

vacht en de huid van een hond hebben een

een van de professionele

over het wassen van honden. Of je een

andere pH-waarde (zuurgraad) dan het haar

hond mag wassen, en zo ja hoe? En hoe

en de huid van de mens. Hondenshampoos

vaak? Het antwoord hierop is heel simpel:

zijn mild voor huid en vacht, en ontvetten

je mag een hond wassen wanneer jij dit

niet of nauwelijks. Zo wordt de huidflora

als eigenaar nodig vindt. Zorg er alleen wel

niet aangetast. Met speciale shampoos en

voor dat je de juiste producten kiest en

conditioners voor viervoeters zorg je er ook

westies Fritz en Tygo.

je dier op de juiste manier wast. En die is

voor dat zo’n vacht na het wassen juist

Ze is gek honden,

weer afhankelijk van het soort vacht dat

makkelijker te kammen en te borstelen is.

je hond heeft, en de conditie ervan.

In de trimsalons van Pets Place gebruiken

samenwoont. Ze houdt

Elke vacht heeft een eigen structuur.

poos, conditioners en andere producten

ook van essentiële oliën

Zo zijn er vachten waar vuil en water

zijn van hoge kwaliteit en gemaakt op

(om daarmee mens en dier

gemakkelijk vanzelf uit vallen. Neem de

natuurlijke basis. Voor baasjes die liever

te helpen) en ze doet een

vacht van de labrador. Als die een flinke

thuis wassen, hebben we een lijn van Yuup

opleiding voor dierentolk.

plons in het water heeft genomen, daarna

voor thuisgebruik, compleet met shampoo,

Speciaal voor Lief Dier

lekker door het zand heeft gerold, hoeft hij

antiklitspray en zelfs een lekker ‘parfum’…

schrijft Milou een

maar een uurtje op te drogen, even stevig

column over alle

te schudden, en het grootste deel van

Laatste tip: even langsgaan bij de

het zand valt weer uit z’n haar. Maar bij

Dogwash van Pets Place kan natuurlijk ook!

een doodlevacht, die vaak uit fijne krullen

Zo heb je geen rommel in je badkamer.

bestaat, blijven water en vuil veel langer

En bij de Dogwash is alles aanwezig:

’hangen’. Als je dat vocht en vuil laat zitten,

handdoeken, shampoo, conditioner en

kan dat haar sneller gaan klitten, vervilten

zelfs een wasschort. Het enige dat je

en muf ruiken. Zo’n doodlevacht heeft dus

hoeft te doen, is de openingstijden van

vaak wat meer hulp van het baasje nodig.

de winkel checken. Veel wasplezier!

vachtverzorgsters bij
de Pets Place Trimsalon.
Honden, katten en
konijnen kunnen bij haar
terecht. Zelf heeft ze

fotograferen en haar

we altijd de producten van Yuup. Alle sham-

vriend, met wie ze

belevenissen in haar
‘kapsalon-voorviervoeters’.

Een hond in de salon laten wassen is wel
zo makkelijk. Doe je het toch liever thuis,
kies dan producten die speciaal voor je
viervoeter zijn bedoeld. Een shampoo voor
mensen is hiervoor zeker niet geschikt: de

Zo’n speciale hondenshampoo is zacht voor
huid en haar
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TUIN
VOGEL

feest

IK HEB EEN POTJE MET VET

Deze pindakaas voor vogels is een ware energiebom en er zitten geen toegevoegde zouten in.
Er is ‘gewone’ vogelpindakaas, maar ook met
meelwormen, stukjes noot en bosbessen.
Wildbird VBN (Vogelbescherming Nederland)
Pindakaas voor tuinvogels €2,49

Die heerlijke vogelpindakaas
moet natuurlijk ook ergens
opgepeuzeld worden. Een
pindakaaspothouder biedt
uitkomst. Dit gezellige huisje
is er speciaal voor ontwikkeld
door de Vogelbescherming.

IN DE
HERFST

Het zit in een mooi cadeaupakket:
de pot pindakaas krijg je er meteen bij. Wildbird
cadeaupakket pindakaaspothuisje met pot
€8,49

MET VETBOLLEN EN STROOIGOED!
De echte vogelfan weet het: bijvoeren kan altijd,
maar als de dagen korter worden helemaal. Dus
maak er een foodfestival van voor buitenvogels,

78

Hang een doppindaslinger op. De pinda’s zitten
vol met goede oliën en vetten, voor extra energie.
AllBirds&Co doppindaslinger (400 g) €3,99

Of doe een heel emmertje
met vetbollen. Er zitten
er wel dertig in, boordevol

in de tuin of op het balkon. Want van vogelvisite

lekkere zaden. AllBirds&Co

vrolijkt de boel op.

(30 x 90 g) €7,19

mezenvetbollen

HIER DIE BOL!

• Vetbollen zijn handig om

Deze bollen zijn speciaal geschikt voor

vogels lekkers aan te bieden.

mezen en gaan erin als koek. In drie

Koolmeesjes zijn echte

lekkere fladdersmaken: zaden,

acrobaten en hangen op

insecten en fruit. AllBirds&Co

hun kop aan deze bollen

mezenbollen €2,09 per 4 stuks

voor een heerlijke maaltijd.

SHOPPING
SLIMME SNACKDISPENSER:
DE VOERSILO

Een voedersilo is de perfecte eetgelegenheid voor tuinvogels. Bij deze
is niet alleen plaats voor wel vier
vogels, er kunnen ook vier verschillende soorten voer in. Een hangend
smulbuffet voor tuinfluiters.
Wildbird zaadsilo Discovery
(36 cm) €5,99

Bij aanschaf van
producten met het logo
van Natuurmonumenten/
Vogelbescherming Nederland
ondersteun je deze
organisaties.

Vul de silo bijvoorbeeld
met deze Voedersilomix
van Wildbird. Ontwikkeld
in samenwerking met
de Vogelbescherming
biedt deze mix alles waar
roodborstjes, koolmezen
en pimpelmezen dol
op zijn. Wildbird VBN
(Vogelbescherming
Nederland) Voedersilomix
voor buitenvogels (1,75
liter) €4,69

SMULBUFFET
Strooivoer is ook ideaal om tuinvogels
een gezonde lekkere extra te geven. Alles
wat ze nodig hebben zit erin en het voer
is er in verschillende smaken: met vet,

WIST JE DAT...

vogels in de herfst al

met insecten en met fruit. Dat pikt zo

op zoek gaan naar een

heerlijk weg! AllBirds&Co Strooivoer

huisje? Lekker om in te

met fruit, insecten en vet €4,99

slapen tijdens koude
nachten, maar in een

Wat een weelde, dit strooivoer is
speciaal ontwikkeld voor de

tuin vol lekkers is het
gelijk de ideale plek

herfstperiode: een mengeling van

voor in het voorjaar.

meelwormen en pellets boordevol

Wildbird VBN nest-

energie. Versele-Laga Menu Nature
Gourmet Blend strooivoer herfst

kast met leien dak
mees (28 mm) €18,99

(3 kg) €7,49

• Ook schoon vers drinkwater

• Houd het bezoekersaantal

• Naast officieel vogelvoer

aanbieden is geen overbodige

in de gaten, geef niet meer

kan er ook best eens iets

luxe. De vogels drinken er niet

dan nodig en ruim eventueel

anders gegeven worden als

alleen van: er een uitgebreid

overgebleven voer op, zodat

vogelextraatje. Een stukje

verenbad in nemen vinden ze

je geen ongewenste eters

appel bijvoorbeeld.

ook heerlijk!

in de tuin uitnodigt.
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DEEL EEN LANG
EN GEZOND LEVEN
MET JE HOND

DITIO

EUKANUBA
PERFECT VOOR
ELKE HOND

Nieuw

VERSE KIP VOOR
EEN HEERLIJKE
SMAAK

LIVE LIFE
WELL
Voor meer informatie kijk op www.eukanuba.nl

ADVIES

VAN DE CONSUMENTENSERVICE

TIPS

FOTO: WENDA OUDSHOORN

Bel je met de Pets Place
Consumentenservice, dan zit
Marissa klaar om al je vragen te
beantwoorden. Ze is niet alleen
deskundig als het gaat om
huisdieren, ze heeft door al die
klantenvragen ook fijn veel tips.
En die deelt ze met Lief Dier!

Wat kun je als baasje
doen voor de weerstand
van je dier?
“Weersveranderingen en het wisselen
van zomer- naar wintervacht (en
omgekeerd) zijn juist de momenten
waarop de kans op een lagere weerstand
bij je huisdier het grootst is. Een hoge
weerstand zorgt voor een gezond dier
en andersom. Je kunt zelf helpen om
een verlaging van de weerstand te
voorkomen, of de weerstand een boost
geven als die al minder is geworden.
Slecht voor de weerstand zijn:

• Stress
• Ziekte
• (Slechte) voeding
• Ouderdom
• Geneesmiddelen

Als je merkt dat je dier een verslechterde
weerstand heeft, kun je supplementen
aan de voeding toevoegen. De
producten van Puur zijn hier zeer
geschikt voor.”

Is vogeltjes voeren
in de herfst wel
nodig?

Puur L-Lysine (50 g) €10,19,
Puur Probiotica (50 g) €23,09

“Zodra het kouder wordt,
komen vogels dichter bij
huis. Ze gaan nu actief op
zoek naar een plek waar ook
in de koude jaargetijden
wat te vinden is. In de herfst
bouwen de vogels in de tuin
reserves op voor de winter.
Het is dus juist een heel goed
moment om ze wat extra’s
aan te bieden.
Je mag vogels het gehele

DIT IS MARISSA • leeftijd: 30 jaar • getrouwd en mama van Fynn • huisdier: Gracie,
een (kletskous van een) ocicat, en Abby, een oosterse korthaar

jaar bijvoeren. Geen zorgen,
ze proppen zich niet vol
als hun honger is gestild
en ze verleren het ook niet
om zelf eten te vinden.

M’n huisdier wisselt van vacht:
waar moet ik op letten?

“Het wisselen van de vacht is een natuurlijk proces.

Wildbird Pindakaas

Toch kan je huisdier hier best last van hebben. En jij en je

voor tuinvogels €2,49,

stofzuiger ook! Help je dier een handje door hem of haar een

Wildbird

goede borstelbeurt te geven. Hierdoor help je de losse haren

pindakaas-

te verwijderen. Zo blijven er minder haren in huis liggen en

huisje met

krijgt je kat minder snel haarballen.” Ferplast borstel ovaal

pot €8,49

(M) €8,49, Ferplast slickerborstel (M) met kammetje

per set

om de borstel schoon te maken €6,99
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MAAK VAN UW HOND
GEEN THUIS
VOOR WORMEN

30
d’œufs
JOURS

aux vers

30
d’œufs
JOURS

a vers

VAN EI
TOT WORM

IN GEMIDDELD

30 DAGEN

4X PER JAAR ONTWORMEN KAN WEL EENS
ONVOLDOENDE ZIJN VOOR UW HOND.2
Wist u dat uw hond gemakkelijk besmet kan raken met een worminfectie? Hoe?
Door contact met besmettingsbronnen uit zijn directe omgeving zoals: niet opgeruimde
hondenpoep, prooidieren, eten van rauw vlees. Piepkleine, voor het oog onzichtbare, ingeslikte
wormeitjes kunnen zich in 30 dagen1 ontwikkelen tot schadelijke wormen.
Daarom is zelfs 4 keer per jaar ontwormen niet altijd voldoende.2 De juiste ontwormingsfrequentie
hangt nauw samen met de samenstelling van uw gezin, uw levenstijl en met de levensstijl van uw
hond. Vraag uw dierenarts naar de juiste ontwormingsfrequentie voor uw hond of check het risico
van uw hond op een wormbesmetting op www.milbemax.nl
1. Baneth G, et al., Major Parasitic Zoonoses Associated with Dogs and Cats in Europe. Journal of Comparative Pathology (2015) 1-21.
2. ESCCAP guideline 01 third edition 2017.
Reg.nrs: REG NL 10091 MILBEMAX Tabletten voor honden ; REG NL 10090 MILBEMAX Tabletten voor kleine honden en puppy’s; REG NL 10091 - MILBEMAX Tabletten voor
honden ; REG NL 105573 MILBEMAX kauwtabletten voor kleine honden en puppy’s ; REG NL 105574 MILBEMAX kauwtabletten voor honden Werkzame bestanddelen:
Milbemycine oxime en Praziquantel Kanalisatie: VRIJ Registratiehouder: Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Duitsland

Verdere informatie is beschikbaar op aanvraag bij
Elanco Animal Health, Postbus 8580, 3503 RN Utrecht; Tel.: +31(0)30 307 92 45 Email:benelux@elanco.com
© Elanco Animal Health 2019. Milbemax®, Elanco en het schuine balk logo zijn handelsmerken van Elanco of haar filialen. PM-NL-19-0095

Bescherm ze met

Alle huisdier eigenaren weten dat hun
harige vrienden een groot deel van de
tijd op hun favoriete plek doorbrengen.
District 70 is geïnspireerd door het feit
dat huisdieren ongeveer 70% van hun
tijd op dezelfde plek doorbrengen – of
zoals wij het noemen – hun district.
Het assortiment van District 70 bestaat
uit producten voor alle interieur liefhebbers die ook hun huisdier een ﬁjn
plekje willen geven.
Nu verkrijgbaar bij Pets Place!

WWW.DISTRICT70.EU

