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EDITORIAL

‘ Heeft ’ie het niet heet?’

Goed eten is top voor lichaam en geest. Niks beter dan vers vlees of verse vis
met een eenvoudige mix van natuurlijke ingrediënten. Zeker als het gemaakt is
met een hart voor de natuur. Helaas is kattenvoeding vaak overbewerkt en
verpakt in plastic. Daar hebben wij het helemaal mee gehad. Jij ook? Geef je
pluizenbol dan Edgard & Cooper: écht lekkere kattenvoeding dat jou, je
viervoeter én onze planeet goed doet.

Wat een heerlijkheid: het is weer

bij is hij met al dat haar perfect

zomer. Eindelijk kunnen de dikke

beschermd tegen de felste zonne-

sokken, warme truien en dito jassen

stralen, alstublieftdankuwel.

in de kast blijven. De dresscode

Nu heb ik die wijsheid niet van

is licht en luchtig, met als het

mezelf. Al toen ik een kijkje mocht

even kan blote voeten in slippers.

komen nemen bij het nestje van

De Hertog van Harig houdt, als

mijn aanstaande hond legde de

rasechte Tibetaan, ’s winters en

fokker me alles uit over de vacht

zomers hetzelfde aan (dat rijmt):

van de Lhasa Apso. De dierenarts

z’n geweldige vacht van veel en

bevestigde later haar verhaal.

vol haar. Dat leidt op warme dagen

Het devies: goed onderhouden,

meer dan eens tot onbestelde

niet trimmen.

opmerkingen van mensen die je

Met de column van onze Pets

tijdens de hondje-wandel tegen-

Place-trimster Milou (bladzijde 33)

komt. Mensen met of zonder hond.

staan mijn hondenhaardiscussie-

“Heeft ’ie het niet vreselijk warm?”

argumenten heerlijk zwart op wit.

Of meteen de vaststelling:

Ik denk dat ik Lief Dier voortaan

“Ach gut, wat zal dat arme beest

gewoon meeneem als ik op hete

het heet hebben!” Dan zijn er de op-

dagen m’n hond in z’n volle

merkingen die al licht neigen naar

vachtglorie uitlaat: Lees dit,

‘u is eigenlijk een dierenbeul’: “Wat

discussie gesloten, de deskundige

zielig voor die hond, je loopt zelf

heeft gesproken. O zo.

toch ook niet in je winterjas?”

Lief Dier deze zomer meenemen

Meestal volgt er op de opmerkingen

is sowieso een prima plan. Of je

een advies. En dat advies is altijd

nu op vakantie gaat, een dagje

hetzelfde: “Weet je wat jij moet

naar zee of gewoon heerlijk onder

doen? Dat haar van die hond lekker

een parasol in de tuin zit. Want het

af laten scheren!”

zomert in dit nummer van de

Nu maakt mooi weer gelukkig ook

eerste tot de laatste pagina, voor

het humeur extra zonnig. Dus leg

alle huisdieren en huisdierbaasjes.

ik, steeds als men hitteplan-ander-

Veel leesplezier!

mans-hond in werking wil stellen,
braaf uit dat het anders zit. Dat hij
een dubbele vacht heeft: zo wordt in
de winter warmte geïsoleerd, terwijl
in de zomer die dubbele vacht zorgt
voor ventilatie en dus koelte. Daar-

En heb een kwispelende,
 spinnende, tjilpende en
hinnikende zomer!

Cynthia

Like ons op Facebook: facebook.com/liefdiermagazine
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Het is het seizoen om eropuit te gaan.
En veel viervoeters gaan mee met de
baas. Deze vervoersbox voor katten
en kleine honden ventileert prima en

EARTH RATED

geeft een veilig gevoel.

HELPT EEN

Adori vervoersbox €15,99

HANDJE

The Big Walk, de grote strandhondenwandeling,

steunde je meteen deze fantastische organisatie.
En zo veranderde het Zandvoortse strand in één
groot kwispelfeest! Ook Earth Rated hielp graag
een handje, met duurzame poepzakjes voor de
deelnemers. Fijn voor iedereen op het strand en
voor het milieu!

Daar wordt elke hond blij van: zo’n fijne mand van
Beestachtig. In stoere canvasstof die tegen een stootje
kan, met hippe camouflage-print. Door de opstaande
randen heeft je viervoeter overal een lekker steuntje.
Beestachtig Cube Olive mand vanaf €49,99

Stoer
tukken

Een ‘waterijsje’ voor de
hond is zo gemaakt. Je
kunt bouillon invriezen
of magere yoghurt
met wat pindakaas.
Zo’n kauwstaafje is
het ideale ijslollystokje,
dat prik je er voor
het invriezen in. Een
hondenkoekje werkt ook.
Timo kauwstaafjes
small rund €8,49,
koekkluifjes €2,99

NIEUWS

bijzondere ingrediënten

Curver voercontainer hond (10 liter) €19,95,

(van wild zwijn en geit tot

voercontainer kat (10 liter) €19,95

zijn ze niet, deze snacks
voor honden en katten.
Maar het zijn dan ook

wilde eend en meer) zijn
puur natuur en worden
dagelijks vers aangeleverd
bij de makers van dit
lekkers. Omdat de snacks
gevriesdroogd zijn, blijft
al het gezonds dat erin zit
bewaard. Net als de geur
en smaak. Ook fijn: ze zijn
laag in calorieën. Orijen
Tundra freeze-dried cat
treats €7,95, Free-Run
Duck freeze-dried dog
treats €9,50

Cozy
Cuddle

gezonde ingrediënten en een

DWAM
HIP, HOT & HAPPENING

prima afleiding voor je kleine

Met zo’n fijne halsband en

en beeldschoon geborduurd.

pieper in. Maar wel een

ervoor dat je dier niet wordt

knager. Supreme Selective

riem van Dog With a Mission

Voor dit zonseizoen zijn ze

heel bijzondere: alleen je

belast en vrij kan bewegen.

Naturals Forest Sticks,

is je hond meteen hip, hot en

er in kersverse kleuren en

hond kan hem horen, voor

Het is er in verschillende

Garden Sticks, Meadow

happening. De halsbanden en

dessins. DWAM halsband

de baas blijft het heerlijk

kleuren. Deze gele reflecteert

Loops en Woodland Loops

riemen zijn van de mooiste

Joplin €49,95, hondenriem

rustig… All For Paws

in het donker. Rogz Fast Fit

€3,19 per stuk

kwaliteit leer, handgemaakt

Carrot Cake €34,95

Ultrasonic Giraffe €8,99

tuig vanaf €16,95

Konijnen, cavia’s, chinchilla’s
of degoes in huis? Die verwen
je verantwoord met de
nieuwe snacks van Supreme
Selective Naturals. Boordevol
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niet zomaar snacks: de

In zo’n handige container
blijven brokjes lekker lang vers!

Eerlijk is eerlijk: voordelig

CHIQUE SNACK VOOR KAT EN HOND

Hulphond: wandelde je met je viervoeter mee, dan

POPSICLE!

stond dit jaar helemaal in het teken van Stichting

SMOOTH & SAFE
Dit nieuwe tuigje van Rogz

Lekker zacht en

doe je supersnel om. De

natuurlijk zit er ook een

ergonomische vorm zorgt
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AAN DE WINKEL

DOOR NICOLIEN DE ROOIJ / FOTO’S: SJOERD VAN DER HUCHT

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.

Werk

Aquariumspecialist en
senior category manager Hans Otten
WAT DOET EEN SENIOR CATEGORY

mij om raad vraagt – bijvoorbeeld bij het

MANAGER?

inrichten van een groot aquarium, of het op

“Ik koop in voor het aquarium-, vijver-,

peil houden van de kwaliteit in de installaties.

hengelsport- en reptielensegment van alle

Als mijn tips worden aangenomen en

Pets Place- en Boerenbondwinkels. Ik houd

resultaat opleveren, ben ik meer dan dik

contact met de leveranciers én de winkeliers.

tevreden. Soms ben ik in een winkel en vraagt

Zo probeer ik vraag en aanbod perfect op

een klant mij om advies. Ook dat contact met

elkaar aan te laten sluiten. Ik ben overigens

klanten vind ik steeds weer leuk… Uiteindelijk

ook veel op de winkelvloer te vinden – als

gebeurt het toch allemaal in de winkel.”

er vragen zijn, of advies nodig is. Eens in
de zoveel tijd organiseer ik een avond voor
winkelmanagers en medewerkers, waarin
een bepaald thema centraal staat. Ik wil
mijn kennis zoveel mogelijk delen.”

BIJ PETS PLACE HEEFT
HANS EEN ‘ERETITEL’:
HIJ IS DE VISSENMAN

HOE BEN JE IN DEZE BAAN
TERECHTGEKOMEN?

NOG NIEUWS IN HET VERSCHIET?

“Hahaha, heb je even? In 1898 begon mijn

“Ja! Sinds dit voorjaar liggen er door mij

overgrootopa met het verkopen van kleine

samengestelde aquascaping-pakketten

visjes. Mijn opa haalde vervolgens met de

in de winkels. Zes pakketten voor zes

Holland-Amerika Lijn tropische visjes naar

aquariumafmetingen. In zo’n pakket zit

Nederland, voor kweek en verkoop. Mijn vader

alles wat je als klant nodig hebt om een

nam de aquariumspeciaalzaak over en gaf

echt mooie inrichting in je aquarium

het stokje uiteindelijk aan mij door. Ik kan

te maken.

met recht zeggen: ik heb vier generaties aan

Plus… ik heb Europees kampioen

kennis in huis.

aquascaping Philippe Oliveira zover gekregen

Een aantal jaar geleden kon ik de zaak

dat hij bij ieder pakket een instructiefilmpje

mooi verkopen. Ik begon mijn adviesdienst.

heeft opgenomen. Houd de Pets Place-

Zo werd ik door Pets Place benaderd als

website maar in de gaten!”

adviseur voor het aquariumsegment van
de Pets Place-winkels. Uiteindelijk ben ik
aangesteld als senior category manager.”
Naam: Hans
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WANNEER DENK JIJ: JOB WELL DONE?

Leeftijd: 59

“Als ik een mooie deal heb gesloten met

Functie: senior category manager

een leverancier. Maar ook als een winkelier

Huisdieren: zo’n vijftig tropische vissen

‘Als mijn tips werken,
ben ik dik tevreden’
9

ADVIES

SHOPPING
Oo
handigk
vakant op
ie!

SPRING D’R MAAR IN!
Elk formaat hond heeft zo z’n charmes. Maar een kleine viervoeter
kent veel voordelen: gewoon met het baasje mee het vliegtuig

GROEN AAN
DE WANDEL
Mooi weer betekent: meer naar
buiten. En om buiten voor
iedereen fijn te houden, ruim je
als baas op na het toiletbezoek
van je hond. Met Earth Rated
kan dat tegenwoordig
groener-dan-groen:
de duurzame poepzakjes
zijn gemaakt van
gerecycled materiaal.

in bijvoorbeeld. Loslopen mag niet in de lucht, dus is een goede
draagtas een must. Die van Pets Place zijn veilig, sterk, praktisch
en soms super-de-luxe!
Da Vinci leren
draagtas Arianna
(36x25x20 cm)

met Earth Rated

H

€174,30

Het is een simpele manier om

ALTIJD BIJ DE HAND

als hondenbaas je steentje

Met de praktische poep-

bij te dragen aan een beter

zakhouder van Earth Rated

milieu: kies voor duurzame

heb je de zakjes altijd bij

Happy-House tas Iron Wings

poepzakjes. Opgeruimd staat

de hand. Die houder gaat

(40x20x30 cm) €89,99

uiteraard netjes. En als het

eindeloos lang mee. Maar

dan ook nog groen kan…

mocht hij toch versleten zijn,
dan kan ook die gerecycled

FIJN VOOR HET MILIEU

worden. De poepzakjes

De poepzakjes van Earth

zijn er ook met een lekker

Rated zijn niet alleen stevig,

lavendelgeurtje.

ze zijn ook gemaakt van
gerecycled materiaal. Er zijn
zelfs zakjes van plantaardig
materiaal die volledig te
composteren zijn. Ook de

Happy-House tas Dakota

verpakking is duurzaam.

(40x20x30 cm) €89,99

Je doet je omgeving al een
plezier als je netjes opruimt
na de grote boodschap van je
viervoeter. En dat duurzaam

LOPEN KAN IK ZELF, DANKUWEL!

doen helpt.

Zo’n hondendraagtas is handig én alleen bedoeld voor momenten
waarop je hond zelf niet los in een ruimte mag zijn: het vliegtuig,
een restaurant, winkels… Maar gebruik zo’n tas nooit als constant

Unieke vorm
10

transportmiddel voor een gezonde hond. Bewegen, snuffelen en
socializen met andere honden is waar elke viervoeter voor leeft.
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NIEUW!
D RAYMON EN
SIMONE (51) WOONT SAMEN MET VRIEN
HAD NIKS
“IK
PYRRHURA BOWIE (3) IN MONTFOORT.

SURE PETCARE ANIMO

MET VOGELS, TOT IK BOWIE ZAG.”
LIEFD E OP HET EERS TE GEZIC HT?

Als baas weet je het!

eter

De activiteitentracker voor je viervo

Precies weten hoeveel je hond beweegt, hoeveel calorieën hij heeft verbrand en of hij geen
stressgedrag vertoont als je hem even alleen moet laten: de Animo van Sure Petcare vertelt

rug in
“Dan moet je hem eens zien als hij op zijn
nekje
zijn
in
mijn hand komt liggen. Hij wil dan
gekroeld worden.”

een slim klik-en-draaisysteem eenvoudig aan de halsband
van je hond bevestigt. Woeflief merkt er zelf niets van, hij kan
gewoon spelen, stoeien en zelfs zwemmen met de Animo.

NIET TE FILME N, WAT BIJZO NDER …

zo’n leuk
“Ik had ook nooit verwacht dat een vogel
mee aan
on
gewo
huisdier zou zijn. ’s Avonds eet hij
naast
neer
fruit
tafel. Dan zet ik bakjes zaad en vers
n.”
same
onze borden en dan eten we gezellig

BRON VAN BLAFFER-INFO

Via bluetooth krijg je alle info die de Animo opslaat te zien
in de bijbehorende app op je mobiel. Dat biedt een schat aan
informatie over je viervoeter. Je ziet hoeveel beweging je dier
nodig heeft (en of je daar als baasje gelegenheid voor hebt
gegeven). En veranderingen in gedrag: slaapt je dier ineens

JE’?
IS BOWI E EEN BEET JE JULLI E ‘KIND

in bad.
“Een soort van wel. Na het eten gaat hij
n.”
Lekker spetteren onder de keukenkraa

veel meer, of juist minder? Wordt er als een dolle geblaft,
geschud of gekrabbeld? En hoelang heeft de uitlaatservice met
hem gewandeld? Calorieën, activiteit, slaap, gedrag: je ziet het
allemaal op het dashboard van je Animo-app.

ER?
EN DAN? SNAV ELTJE TOE, SLAA P LEKK

eld een
“Nou… Hahaha… Hij doet inderdaad gereg
en
zitten
bank
dutje in mijn handen, als wij op de
.”
iertje
tv kijken. Tukt hij lekker een kwart

OOK DE DIERENARTS WEET MEER

Ook bij een bezoek aan de dierenarts kan de informatie
van Animo heel handig zijn. Het is nu veel makkelijker bij

HIJ OOK
JE GAAT NU TOCH NIET ZEGG EN DAT
ELT?
NET ALS EEN KIND OM SNOE P JENG

te houden of je hond goed herstelt na een operatie, het
inderdaad goed doet op het dieetvoer en of een plotselinge

de koeken.
“Jawel! Hij is gek op de vulling van gevul
aal niet
helem
Dat is natuurlijk lekker zoet, maar
eten,
koek
de
goed voor hem. Dus als wij een gevul
klaar.
het
is
dan
mag hij best een paar hapjes, maar
Dan wordt hij boos, joh!”

gedragsverandering misschien een medische oorzaak heeft.
LEER JE HOND BETER KENNEN

Met de Animo krijg je dagelijks inzicht in de activiteiten en het
gedrag van je hond. Het systeem is geschikt voor elke hond,
groot en klein, jong en oud. Je bent altijd verbonden met je
dier, ook als je even zonder hem op stap gaat. Je kwispelvriend
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ttend
“Bowie is onze knuffelvogel. Hij is ontze
ik uit
Kom
aanhalig en volgt ons overal in huis.
der.
schou
mijn
mijn werk, dan landt hij meteen op
en
oor
Met zijn kopje in mijn nek, achter mijn

WAT GRAP PIG!

De Animo is als een kleine lichtgewicht button, die je met

gaat wel zes maanden mee, dagelijks opladen is niet nodig.

EN, KLOP T DAT?

kroelen maar.”

het je allemaal!

merkt niet eens dat hij hem draagt. En de batterij in Animo

r. Toen ik
“Ja nou! We hebben Bowie van een fokke
vroeger
had
d
hem zag was ik meteen om. Mijn vrien
niet
is
hond
vogels thuis. Ik een hond. Maar een
we
handig, omdat we allebei werken. Dus kozen
se
ikaan
Amer
voor een vogel. De pyrrhura is een Zuidhet
ege
vanw
parkietensoort, die vooral geliefd is
sociale karakter.”

Een kleine lichtgewicht butt
on,
die je met een slim klik-en
-draaisysteem eenvoudig aan de
halsband
van je hond bevestigt

‘Bowie eet
gewoon mee
aan tafel’

JE HEBT ECHT EEN UNIEK HUISD IER.

wel 25 jaar
“Klopt. En ik hoop nog heel lang. Hij kan
oud worden. Dus daar hopen we op!”
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SUPER ZACHT
GEMAAKT.
DE LEKKERNIJ DIE HET
MEEST OP EEN BUIT LIJKT:
Monoproteïne - 100% van kip

MILDE
HONDENSNACK
MET EETBAAR
BOT

Zacht en volledig eetbaar
dankzij speciaal stoomproces
Vrij van granen, suiker, kleurstoffen,
conserveringsmiddelen en GMO

IDEAAL ALS EEN ZEER
BIJZONDERE BELONING.

EN STIEFDOCHTER
MARLIES (30) WOONT MET MAN
O (ONGEVEER ZEVEN)
TOT
N
NDE
IN BEUNINGEN. WINDHO
BEIDE UIT HET ASIEL.
EN
KOM
)
EN EEFJE (ONGEVEER VIER
.
LIES
MAR
EEN BEWUSTE KEUZE VAN
VER TEL EEN S…

r een pup is maar even
“Natuurlijk is een pupje leuk. Maa
dieren te wachten
lieve
veel
zo
n
pup. En in het asiel zitte
op een nieuwe kans.”
E GEV OND EN?
HOE HEB JIJ TOT O EN EEFJ

van asielen. Toto
“Door te zoeken op de websites
maatje gekozen voor
als
den
hebben we drie jaar gele
match!
ecte
perf
Een
.
jackrussellterriër Mika
zo’n slechte vacht…
er,
mag
Zo
t…
Maar wat zag Toto erui
in- en inlieve hond
Echt ongelooflijk dat iemand zo’n
kan verwaarlozen.”
EN EEFJ E?

overleden, en we wilden
“Zij is pas kort bij ons. Mika is
tje. Ook Eefje was aan
voor Toto graag weer een maa
kkig was ze in een veel
gelu
r
haar lot overgelaten. Maa
.”
betere conditie dan Toto
DHO NDE N GEKOZE N?
HEB JE BEW UST VOO R WIN

kter goed bij Mika
“Toto kozen we omdat zijn kara
wel gevallen voor
hem
kzij
paste. Maar ik ben dan
ik dus bewust
heb
Eefje
bij
dit superleuke ras. En
zulke mooie,
zijn
Het
d.
hon
gezocht naar een wind
zijn ze supersnel,
en
Buit
en.
dier
gestroomlijnde, sierlijke
spant de kroon: die
maar binnen ontzettend lui. Toto
uur per dag! En Toto
tien
acht
tot
slaapt gerust zestien
n.”
onte
ffelk
knu
e
en Eefje zijn allebei echt
EN?
KUN JE ZE BUIT EN LOS LAT

en ze aan de lange lijn.
“Nee, tijdens het wandelen blijv
of stropers zijn gers
jage
r
doo
Ik denk dat ze beiden
en ze zeker met een
kom
at,
losla
houden, want als ik ze
terug. Dat kan natuurlijk
konijn, egel of vogel in hun bek
grote tuin, waar ze
niet. Gelukkig hebben wij een heel
en.”
naar hartenlust kunnen rondrenn
… JULL IE HUIS KON IJN?
EN DIE TUIN DEL EN ZE MET

NIEUW!
MEER INFORMATIE: WWW.GIMDOG.NL

hte combi, hè?
“Ja, hahaha! Dat is een onverwac
stiefdochter. Toto
mijn
van
reus
Snoopy is de Vlaamse
tuin, en andere
de
n
dele
Ze
d.
beschouwt hem als vrien
blijven. Eefje blijft tot
honden moeten uit zijn buurt
Snoopy’s hok hangen.
voor
rd
nu toe heel geïnteressee
geen diner is.
opy
Sno
dat
r
Ze heeft nog niet doo
indruk van Eefje.
de
er
ond
niet
Snoopy zelf is totaal
vanzelf wel valt.”
Ik denk dat het kwartje bij Eefje

‘Dit is echt een
superleuk ras!’
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ADVIES
JADA (15) WOONT SAMEN MET
CHIHUAHUA
CASHEW (9) PARTTIME BIJ HAA
R VADER
DENNIS EN ZIJN HUISPOES CHA
RLIE (16).
“CASHEW EN CHARLIE NEG
EREN ELKAAR
EIGENLIJK. DAT IS WEL PRIM
A.”
GEEN HECHT SETJE, CASHEW

1

NYLABONE
Lekker lang

EN CHARLIE?

“Nee, de eerste dag dat ik wee
r bij mijn
vader ben, daagt Cashew Charlie
steeds uit.
Totdat Charlie het zat is. Dan
geeft ze een
haal en druipt Cashew af. Daa
rna negeren
ze elkaar. Zo gaat het iedere keer
.”

kauwplezier

Een kunststof kauwkluif van Nylabone zorgt voor lekker lang,

EEN AANHOUDER, DIE CASHEW

!

“Buiten is het precies hetzelfde
. Als hij een
hond ziet, begint hij er enthousi
ast aan.
Hij doet heel druk en wil spelen.
Maar als de
hond een reactie geeft, dan vind
t Cashew
het toch ineens veel te spannend
en laat hij
het erbij zitten.”

veilig kauwplezier. Hij helpt tegen tandplak, gaat lang mee en is er
in allerlei varianten. Zo kies je een kluif die bij je viervoeter past.

2

LOOP JE VEEL MET CASHEW

?

“Ja, het is wel een misvatting
dat kleine
hondjes weinig uit hoeven. Ik loop
veel
en dan vooral in groene stukjes,
hier in
Amsterdam. Soms gaan we naa
r het park.
Maar het strand vindt Cashew
echt te gek.
Dan rent hij als een dolle rond
en graaft
overal kleine kuiltjes.”
EN LUISTERT HIJ EEN BEETJE?

DRAAG JE CASHEW WELEEN

S IN EEN TAS?

‘ Cashew gaat
meestal precies de
andere kant op’
16

“Soms. Eigenlijk alleen als hij
op die manier
mee kan en lopend niet. Naar
een winkel
bijvoorbeeld. Of naar een restaura
ntje.
Hij vindt het op zich niet erg, maa
r geef je
hem de keuze, dan staat hij lieve
r met vier
pootjes op de grond.”
IS HIJ TROUWENS ECHT JÓUW

HONDJE?

“Ja, ik heb hem als pup gekregen
. Maar
Cashew denkt daar anders over
. Voor hem
is mijn moeder nummer één en
ik ben zijn
lievelings-reservemoeder.”

KIEZEN OP KAUWKRACHT

kauwlust van je viervoeter: de

De ene hond is de andere niet, zeker niet

Nylabone. Deze kluif van kunststof

als het om kauwkracht gaat. Zo staan

heeft een lekker smaakje, maar opeten

werkhonden en terriërs bekend om

kan niet. Het stevige, veilige materiaal

‘kauwen met kracht’. Daarom is de

maakt dat het echt alleen om kauwplezier

Nylabone in variaties verkrijgbaar: voor

gaat en niet om snacken. Intussen zorgt

stevige kauwers en voor voorzichtige

de structuur van de kunststof kluif er

kauwers. Voor krachtkauwers zijn de

wel voor dat tandplak wordt bestreden.

Dura Extreme kluiven het meest geschikt.

Zo blijft het hondengebit lekker schoon.

Ook voor pups zijn er speciale Nylabones,
hun gebit is immers nog in ontwikkeling.

BIJT MAAR RAAK

Zij kauwen tot het tandenwisselen op

Een Nylabone kluif is supersterk en slijt

een Puppy Chew.

maar heel langzaam. De ‘borsteltjes’ die
zich op het oppervlak vormen, helpen
DOOR NICOL IEN DE ROOIJ / FOTO
’S: ANOU K DE KLEER MAEK ER

“Mwaw, soms. Hij is best heel
eigenwijs en
gaat meestal precies de andere
kant op dan
ik van plan was. Ik loop dan maa
r gewoon
achter hem aan en denk: ach,
het is ook
jouw wandel.”

H

et is de ideale oplossing voor de

3

extra bij het ‘tandenpoetsen’. Bij intensief
kauwen kan er soms een schraapseltje

Variëren in vorm en

loslaten. Dit kan geen kwaad, ook niet

smaak kan ook. Deze

als de hond het inslikt: het komt op de

Nylabone kauwt extra

natuurlijke manier weer naar buiten.

fijn door de ‘gatenkaas-

Een te kleine Nylabone voor het formaat

structuur’. En door de

hond is geen goed idee: de bijtkracht

heerlijke kaassmaak

is te groot. Kies de kluif dus altijd liever

natuurlijk. Geschikt

te groot dan te klein: je hond moet hem

voor honden met een

liefst nét kunnen dragen. Heb je meerdere

harde beet, met een

honden in huis, kies dan een Nylabone

gewicht tot zo’n 23 kilo.

voor de grootste hond.
1 Speciaal voor pups tot 11 kg, tot het tandenwisselen, want minder hard. Met kipsmaak.
Nylabone Puppy Teething Chew flexible €8,99 2 Een extra harde kluif voor honden tot

16 kg. Nylabone Extreme Chew Wolf €8,99 3 Een keiharde kluif voor de grotere, sterke
jongens: dit bot is geschikt voor honden tot 30 kg. Nylabone Extreme Chew XL €16,99
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BEROEMDE BAAS

LILIAN MARIJNISSEN EN HAAR LAIKA

‘Ik zou me geen
leven zonder Laika
kunnen voorstellen’
Een Nederland met oprechte aandacht voor mensen,
saamhorigheid en solidariteit. Daar gaat het hart van
SP-leider Lilian Marijnissen (33) sneller van kloppen.
Dagelijks staat ze voor dit ideaal op de barricades.
Maar niet alleen mensen, ook dieren spelen een
belangrijke rol in het leven van de jonge politica.

kunt doen,” vertelt Lilian. “Er is een heel
parcours uitgezet met hindernissen,
slalommen, een tunnel en allerlei andere
obstakels. Laika vindt dat helemaal het
einde. Ik kan zo van haar genieten als ze
plezier heeft. In de weekenden en als ik vrij
ben, lopen we een paar keer per dag samen
buiten. En als het heel mooi weer is, gaan
we samen zwemmen. Die lichaamsbeweging
is voor mij ook heel fijn, want vanwege
mijn werk zit ik veel; of in de auto, of in een
vergaderruimte. Ik zou me geen leven meer

18

Met haar prachtige bruine ogen kijkt Laika,

zonder Laika kunnen voorstellen. Ik woon

een driejarige witte herder, Lilian vol verlangen

alleen, maar zij zorgt ervoor dat er bij mij

aan. Het is een prachtig weekend in het

thuis altijd leven in de brouwerij is. En als

Brabantse Oss, de geboorte- en woonplaats

ik in Den Haag ben, dan is Laika op een

van de nieuwe SP-fractievoorzitter. De zon

plek waar ze alle liefde en aandacht krijgt.

staat hoog aan de hemel. Wat de jonge,

Dus dat is heel fijn. Laika heeft zo’n lief

energieke viervoeter betreft is het tijd om

karakter. Witte herders zijn eigenlijk heel

weer eens lekker te gaan rennen en ravotten

goede gezinshonden. Ze zijn niet zo waaks

in het grote park, dat pal tegenover hun

als bijvoorbeeld Duitse en Mechelse herders.

huis ligt. Lilian heeft haar wandelschoenen

Maar ze zijn wel slim, scherp en intelligent.

al aangetrokken en loopt samen met haar

En ze willen ook graag uitgedaagd worden,

vierpotige levensgezel naar buiten.

dat vind ik er ook zo leuk aan.”

‘IK KAN ZO VAN HAAR GENIETEN

‘LUISTER, IK WIL GEEN VLEES OF VIS

ALS ZE PLEZIER HEEFT’

MEER ETEN!’

“Bij ons in het park hebben we een terrein

“Ik was als kind al dol op dieren. In groep

waar je met je hond behendigheidsoefeningen

zes van de basisschool werd ik vegetariër.
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‘Ik droomde van een eigen paard, en
deed alles om dat voor elkaar te krijgen’

Dat was puur uit liefde voor dieren. Op school

eigen paard: een hoofdstel, een halster,

leerde ik namelijk hoe afschuwelijk het eraan

een deken, noem maar op. Toen moest

toegaat in de bio-industrie. Tegen mijn

alleen het paard nog komen...

ouders zei ik op een dag: ‘Luister, ik wil geen

Maar dat zat er simpelweg niet in. Mijn

vlees of vis meer eten.’

ouders konden het niet betalen.“

Ze begrepen daar aanvankelijk helemaal
niets van en vonden het eigenlijk denk ik ook

GORBY, HET BIJZONDERE VERZORGPAARD

maar onzin. Ze dachten: ach, dat is vast weer

“Gelukkig kon ik terecht bij mijn nicht, die

een bevlieging. Maar ik was heel resoluut en

had een paard gered van de slacht. En ik

vasthoudend. Ik weigerde elk stukje vlees of

mocht hem samen met haar oplappen,

vis, ondanks hun pogingen om mij op andere

verzorgen en berijden. Dat vond ik geweldig

gedachten te brengen. Er was toen nog

en ik ben haar daar heel dankbaar voor. Hij

helemaal niet zo’n ruime keuze op het gebied

heette Gorby, vernoemd naar Gorbatsjov.

van vegetarische maaltijden als nu.

Want hij had een vlek op zijn neus. Gorby

Ik kon slechts kiezen uit een vegetarische

en ik hadden veel plezier samen. Maar tot

schijf en tofu...

mijn grote verdriet moest mijn nicht het

Ruim twintig jaar ben ik vegetariër geweest.

paard weer verkopen. En zo raakte ik hem

Nu eet ik heel af en toe een stukje vlees of

kwijt. Heel verdrietig...

vis. Ik moet bijna altijd buiten de deur eten

Tot er vorig jaar een klein wonder plaatsvond.

voor mijn werk, soms is er niet zo veel keus.

Tijdens het programma De slimste mens

Nu neem ik voor de afwisseling soms een

vertelde ik dit verhaal over Gorby. Even later

stukje kip. Maar een echte vlees- of viseter

kwam er via de SP een melding binnen van

zal ik zeker nooit worden.”

iemand die zei: ‘Volgens mij heb ik dat paard
bij mij in de wei staan.’

Boven: kleine Lilian met hond.
Onder: met paard Gorby.

‘MIJN GROOTSTE WENS: EEN EIGEN PAARD’

Toen ben ik langsgegaan en ja hoor: het

“Ik zat vroeger op paardrijden en had een

was Gorby. Na vijftien jaar werden we weer

verzorgpony. Elke dag ging ik op mijn fietsje

herenigd. Dat was zó bijzonder.”

naar de andere kant van Oss, om voor die
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pony te zorgen. Mijn grootste wens was

‘EEN HOND KAN EEN ENORME

een eigen paard. Ik zat altijd mijn ouders

STEUNPILAAR ZIJN’

aan hun kop te zeuren en deed alles om

“Mijn liefde voor honden komt helemaal

dat eigen paard voor elkaar te krijgen.

van mijn moeder. Eigenlijk is het liefde voor

Zo maakte ik een krantje over paarden,

alle dieren. Want behalve van huisdieren

De ponyclub. Daar zette ik dan mijn eigen

kan ik ook intens genieten van dieren in de

verhaaltjes en gedichtjes in over paarden.

vrije natuur. Dieren kunnen zo veel plezier

LAIKA’S FACTFILE

Ik verkocht de krantjes aan familieleden

en steun brengen in het leven van mensen.

Naam: Laika

en vrienden. De opbrengst ging in mijn

Ik ben ervan overtuigd dat bijvoorbeeld

Geslacht: vrouwelijk

spaarpot, voor mijn toekomstige eigen paard.

een hond een enorme steunpilaar kan zijn.

Leeftijd: drie jaar

Op een dag had ik bijna alles gekocht van

Daarom vind ik het ook zo erg om te zien

Woonplaats: Oss

mijn spaargeld wat ik nodig had voor een

dat mensen zo vaak gedwongen afscheid

Guilty pleasure: kusjes geven
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‘ Heel streng ben ik nooit naar mijn honden
geweest, ik zie Laika als maatje’
moeten nemen van hun hond als ze in een

snel tot de conclusie dat ik ook niet zonder

zorginstelling belanden. Het is al triest dat

een hond kon. Ik geniet gewoon te veel van

je moet verhuizen. En dan moet je ook nog

honden.

eens je hondje afstaan.

Toen ben ik eens gaan rondkijken. Ik wilde

Ik vind dat niet kunnen. Het mag niet

wel een grote hond, maar niet per se zo

automatisch zo zijn dat je hond weg moet

heel groot als een leonberger. Het geweldige

als je naar een zorginstelling gaat. Er zijn

aan leonbergers is hun karakter. Het zijn

tal van oplossingen te bedenken om dat te

goedzakken, die met iedereen vrienden zijn

voorkomen. Laat mensen zo lang mogelijk

en alles leuk vinden. Maar ik vind het ook leuk

van hun dieren genieten.”

als een hond wat meer pit heeft.
En zo kwam ik uiteindelijk terecht bij Laika.

‘ER IS ALTIJD WEL EEN HOND

Zij kan zelfs kusjes geven op commando. Dat

IN MIJN LEVEN GEWEEST’

heb ik haar geleerd. Ze doet het ook bij visite.

“Ik ben opgegroeid met honden. Er is dus

Alleen als ze dat willen natuurlijk. Maar ja,

altijd wel een hond in mijn leven geweest. Wij

soms doet ze het ook weleens als ze er zelf

hadden thuis leonbergers en kooikerhondjes.

zin in heeft. Heel streng ben ik nooit geweest

Toen ik werd geboren hadden mijn ouders

voor mijn honden. Ik zie Laika ook echt als

een bobtail. Maar daar weet ik zelf niet

mijn maatje.

meer zo veel van. Ik zie hem weleens terug

Alleen vind ik het wel prettig als ze een beetje

op foto’s. Hij lag altijd voor de deur van

luistert, dus dat verwacht ik wel van haar.

mijn slaapkamer. Maar ja, toen was ik zelf

Dat is vooral belangrijk als ik haar ergens

natuurlijk superklein.

mee naartoe neem, of als ik mensen met

De eerste hond die ik als kind wel heel bewust

andere honden tegenkom. Maar dat gaat

heb meegemaakt heette ook Laika. Ze was

altijd heel goed, hoor. Laika is gewoon een

een leonberger, een heel grote, vriendelijke

ontzettende lieverd.”

lobbes. Ik ging vaak met haar wandelen.
Laika en ik waren echt maatjes. We hebben
samen ontzettend veel plezier beleefd. Ze is
elf jaar geworden, dat is heel oud voor dit ras.

MEER OVER LILIAN

Onze laatste twee leonbergers Zotte en

Al op vierjarige leeftijd was Lilian Marijnissen samen met

Senna zijn helaas niet oud geworden. Daar

haar vader, de voormalige SP-lijsttrekker Jan Marijnissen,

heb ik zo veel verdriet van gehad. Senna had

te zien in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen

het aan haar hart en Zotte was nog geen jaar

1989. Ze had een prominente plek op het verkiezingsaffiche.

oud toen er een agressieve vorm van kanker

Op haar achttiende was ze het jongste raadslid voor de SP

bij haar werd ontdekt. Afschuwelijk was dat.

in de gemeenteraad van Oss. Ze was nog maar zestien jaar

Ik voelde me zo machteloos. Er was niks

toen ze voor de SP kandidaat was als raadslid. Ondanks haar

meer aan te doen. Ik zag haar achteruitgaan,

lage plaats op de lijst werd ze met voorkeursstemmen gekozen.

terwijl ze nog zo’n ontzettend jong beest was.

Ze kon haar zetel niet innemen omdat ze nog geen achttien

Een half jaar na de diagnose overleed ze.”

was, de minimumleeftijd om te worden gekozen.
Lilian zat jarenlang in de gemeenteraad, studeerde
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‘LAIKA GEEFT KUSJES OP COMMANDO’

politicologie en voerde campagnes bij vakbond FNV. Sinds

“Ik vond dat zo’n heftige en verdrietige tijd.

vorig jaar is Lilian de nieuwe partijleider van de SP.

Eén ding wist ik zeker: voorlopig wilde ik geen
leonberger meer. Maar ja, ik kwam al heel
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ADVIES

Voor elke rashond

een speciaal maal!
HET BESTE VOOR JE

Labrador

ALLE GOEDS VOOR JE

Een rashond betekent ook: kiezen voor een menu op maat.
Daarom ontwikkelde Royal Canin rasspecifieke maaltijden.

Golden Retriever

Van huis uit was je Labrador

jes te veel er zo aan. Het is

Retriever Sterilised Adult

De golden dankt z’n naam

Maar dan wel één die graag

van een gezond gewicht. Ook

een echte werkhond, die

dus belangrijk dat Labradors

helpt de eetlust onder con-

natuurlijk aan die glanzende,

bij je in de buurt is. Royal

het hart (bij retrievers relatief

vaak de kou moest trotseren.

een maaltijd in de voerbak

trole te houden. De voedings-

dansende gouden vacht. Dit

Canin ontwikkelde voor deze

vaker kwetsbaar) wordt door

Hij had dan ook terecht een

krijgen die wel het sterke lijf,

stoffen in deze hoogwaardige

ras is slim en trouw, houdt

bijzondere hond een maaltijd

de voedingsstoffen in dit voer

enorme eetlust. Nu hij een

die prachtige vacht en de

brokken houden ook die

van water, kan eindeloos

die helpt z’n vacht in topcon-

extra ondersteund. Zo helpt

huishond is, wordt er in de

gewrichten ondersteunt,

bijna waterdichte vacht in

spelen en wil van alles doen

ditie te houden. De voeding

Royal Canin Golden Retriever

regel minder hard gewerkt.

maar ook het gewicht op peil

conditie. Net als de spieren

voor de baas. Een golden is

is zo samengesteld dat deze

Adult bij een gezond honden-

En dan zitten een paar pond-

houdt. Royal Canin Labrador

en gewrichten.

eigenlijk een echte atleet.

bijdraagt aan het behoud

leven voor je golden.

DE

Teckel

OP HET LIJF GESCHREVEN

DÉ BROKJES VOOR

Beagles

Dat grappige lange lijf met

slim, maar ook speels en

steuning kunnen gebruiken.

Ze zijn van bescheiden

matig bewegen is belangrijk.

voor deze actieve viervoeter.

korte pootjes maakt van de

vrolijk, en sterk en dapper.

Royal Canin Dachshund

formaat, maar reuze dapper,

Anders ligt overgewicht op de

Het ondersteunt de botten,

teckel een onweerstaanbare

Je hebt er een geweldige

Adult is daar speciaal voor

stoer en slim. En ze hebben

loer. Trakteer je Beagle dus op

gewrichten en spieren opti-

verschijning. En vergis je

waakhond aan. Die bijzon-

bedoeld. Het ondersteunt

een eindeloos uithoudings-

voldoende uitdaging en lange

maal. Daarbij is de voeding

niet: in deze kleine verpak-

dere vorm van een langer

de gewrichten en het kraak-

vermogen. Beagles zijn van

wandelingen. En een maaltijd

zo samengesteld dat ook de

king schuilt stiekem een

‘laag’ lijf en korte poten zorgt

been, en helpt het gewicht

oorsprong echte werkhonden.

die hem op gewicht helpt

vorming van tandsteen wordt

grote held van een hond.

er ook voor dat de spieren

in balans te houden.

Ook als huishond hebben

houden. Royal Canin Beagle

tegengegaan. Dat draagt bij

Want teckels zijn niet alleen

en gewrichten extra onder-

ze graag wat te doen: regel-

Adult biedt brokjes op maat

aan een gezond Beaglegebit.

Shih Tzu VOOR EEN PRACHT VAN EEN VACHT

Nog veel meer PRECIES-PAS-VOOR-EEN-RAS

Heb je een Shih Tzu in huis,

tanden en kiezen. Tandbederf

van Royal Canin Shih Tzu

dan ben je gek op langharige

ligt sneller op de loer dan bij

Adult ondersteunen de

Als het gaat om voeding op maat voor specifieke

honden. Deze kleine gezel-

andere rassen. Belangrijk dus

vacht en huid, en helpen de

hondenrassen heeft Royal Canin aan nog veel meer

schapshond staat immers

dat Shih Tzu’s voeding krijgen

ontwikkeling van tandsteen

soorten gedacht. Van de piepkleine Chihuahua tot de

bekend om z’n weelderige

die de vorming van tandsteen

tegen te gaan. De brokjes

grote Duitse Dog. Met in elke maaltijd precies die voe-

een kleine pup? Ook

vacht. Opvallend aan Shih

helpt beperken. En natuurlijk

hebben een licht schurend

dingsstoffen die bijdragen aan de gezondheid van elk

aan de kleintjes is gedacht.

Tzu’s is ook de korte kaak: er

moet die mooie jas een boost

effect en happen voor de

ras. Advies nodig? Vraag het de Pets Place-winkelier.

En zo’n menu op maat helpt

is niet gek veel plek voor alle

krijgen. De maaltijdbrokjes

Shih Ttzu heerlijk weg.

OOK VOOR
KLEINTJES

Is je rashond nog

je hondje op te groeien
tot een gezonde, blije
viervoeter.
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SHOPPING

FOTO’S: ISTOCK

Snuffel

ZOMER

Lekker zacht
kauwspeeltje met
flosstouw en een
pieper die alleen
voor woeflief te
horen is.
All For Paws
Ultrasonic DJ
Flamingo €9,49

Hè, wat is de zomer toch heerlijk. De tuin- en balkondeuren gaan weer open, planten en

bloemen spelen de hoofdrol en je geeft alles een opfrisser. Jezelf, het huis... én je huisdier.

Om de brokjes
mee te pimpen
of medicijntjes
in te verstoppen.

Lief kattenspeeltje

Miss Purfect

met catnip. All For Paws

Salmon Smooches

Kitty Birdy €3,99

salmon pâté €2,99

Adori Glim kattenhalsband met
belletje, in pink of aqua €2,99

Kwispelen in de zomerbries
Spinnen naar de zonnestralen
Samen met de baas op stap
Zorgt voor ’n zomer vol verhalen

Smulsnacks voor katten,
boordevol vlees en laag
in vet. Kunstmatige
geur- en smaakstoffen
zitten er niet in.
Vitakraft Mininos
All For Paws
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Jolly Jerky eend €1,79,

Kitty Love Bowl

Mininos Punky Bits

kattenvoer- of -drinkbak

kip met kaas €1,70

in blauw of roze €4,99
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Zo is krabbelen aan het
behang of aan de hoek van
de bank geen probleem…
Adori hoekkrabplank
€13,99

Met zomerse print en handige klikDat wordt jagen, op dit

sluiting. Rogz Lapz Trendy Bones

Handgemaakte halsband met stevig kralen-

vuurvliegspeeltje met led-

halsband (4,1x27,5 cm) €13,49,

stiksel, gevoerd met zacht leer, en bijpas-

verlichting en reflecterende

bijpassende looplijn €19,49

sende luxe looplijn. Koop je iets van DWAM,

vleugels. Kong Bat-A-Bout

dan help je hen goede doelen voor dieren

Flicker Firefly €5,99

te steunen. DWAM Stella Blue (L) €89,95,
DWAM leren looplijn Joe €59,99

Snuffel

ZOMER

Krabpaal Donna
40x40x120 cm €69

In het zonnetje is het heerlijk soezen
Zeker voor spinnende snoezepoezen
Na het kleinste kattenwasje is het alweer gapen
En vindt poes ’t hoog tijd…
om maar weer ’s te gaan slapen

Smulsnack met kip voor
honden, zonder toegevoegde suikers. Pets
Taste Rolls kip €1,69

Fijn flexibel
kauwspeeltje
waar je snacks in kunt
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verstoppen. Kong Quest
Star Pods €5,79

Halsband in roze
lakleer €35,99
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apporteerspeeltje
met kraakgeluid.
Kong Sea Shells
Seahorse (S/M) en
Sea Shells Starfish
(S/M) €8,99,
Sea Shells Lobster

knispergeluid. Kong Wild Tails €4,69

Fluffy verenspeeltje met catnip en een spannend

Geweldig kauw- en

(M/L) en Sea Shells
Turtle (M/L) €13,99

Brokjes, snacks en zelfs speeltjes: je kunt ze allemaal
‘verstoppen’ in de Food Tree. Poeslief kan heerlijk puzzelen
Gluten- en graanvrije

om erbij te komen en hoeft zich geen moment te vervelen.

gezonde snacks vol vlees,

Catit Senses Food Tree €24,99

licht verteerbaar, zonder

Snuffel

zout en suiker en in een
handig hersluitbaar
potje. Renske Gezonde

ZOMER

Beloning hartjes kip
met oregano €3,99

Spelen, baas! Ga je met me mee?
We kunnen naar ’t veldje, of naar zee
Ik zal mooi voor je rennen, supervlug
En elke stok die je gooit, breng ik terug

Ei nd
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,9
or Paws Fat Mouse € 3

9

Adori Cave Vintage
€14,99, kattenhuis Vintage
€21,99, mand Vintage €14,99
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ADVIES

DE PETS PLACE TRIMSALON

WINNEN

• Rijk aan vlees
• Graanvrij
• Puur Natuur

MET WELLNESS CORE
Met goed voer zorgen voor gelukkige én gezonde honden:

FOTO: WENDA OUDSHOORN

dat is waar Wellness Core voor staat. Met deze maaltijden
is elke hond winnaar. En soms zelfs dé winnaar.
Of je hebt de stap naar dit

zonder dierlijke bijproducten

voer al gemaakt, of je bent

of andere gekke toevoegin-

het tegengekomen bij Pets

gen. En natvoer

Place: Wellness Core. Puur

met dezelfde

natuur graanvrije maaltijden,

kwaliteiten,

zo rijk aan vers vlees dat je

waarbij je kunt

viervoeter het onweerstaan-

kiezen uit

Dylan is Best in
Show op Crufts!

baar vindt. En dat komt goed

verschillende

Hij steelt de harten van publiek

uit, want Wellness Core biedt

smaakvariaties

honden van alle leeftijden,

en verschillende

formaten en rassen precies

structuren. Belonen

knappe papillon Dylan. En zo

westies Fritz en Tygo.

wat ze nodig hebben voor een

met Wellness Core

wint Dylan the Villain op deze

Ze is gek honden,

gezond, gelukkig hondenleven.

kan ook: de Bites

belangrijke wedstrijd dit jaar

fotograferen en haar

zijn een lekker

de titel Best in Show. Van alle

vriend, met wie ze

periode als een hittegolf, bewust van het

FIJN VEEL SMAAK EN VARIATIE

en verantwoord

aanwezige honden wordt hij

samenwoont. Ze houdt

Wellness Core heeft voor

tussendoortje.

de mooiste en beste gevonden.

elke hond wat wils. Heerlijke
brokjes in allerlei smaken,

en jury op de beroemde Britse
hondenshow Crufts: de kleine

Daar is niet alleen Dylans
fokster en baasje Kathleen heel
trots op, dat zijn ze bij Wellness
Core ook. Want Wellness Core
is wat bij de tweejarige Dylan
steevast op het menu staat.
Kathleen kiest voor Wellness
Core omdat het bijdraagt aan
zijn sterk conditie, prachtige
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ZOMERHITTE
& HUISDIERHAAR
Milou Fransen (31) is
een van de professionele
vachtverzorgsters bij

Het was best even afzien voor mens en

gedacht, een extra jas die eraf zou moeten

dier in de trimsalon, de vorige zomer.

als het echt warm weer wordt.

Die was immers extreem heet. En ik werd

de Pets Place Trimsalon.

als trimmer ‘platgebeld’ met vaak dezelfde

Het tegendeel is juist waar: halen we die

Honden, katten en

vraag: of ik de hond of kat zo kaal mogelijk

prachtige harige jas er wel af, dan neem

konijnen kunnen bij haar

wilde scheren. Ik begrijp deze reactie van

je de natuurlijke bescherming weg. Het is

terecht. Zelf heeft ze

diereneigenaren volkomen. Alleen: in de

echt veel beter om je dier de mogelijkheid

meeste gevallen is zo kort mogelijk scheren

feit dat trimsalons te maken hebben met

Zo’n vacht is geen
winterjas die uit moet
als het warm is

een planning. Die loopt vaak al enkele

te geven om zelf verkoeling op te zoeken.

weken vooruit. Dus zomaar à la minute een

Met wat hulp van een coolingmat bijvoor-

te helpen) en ze doet een

dier inplannen voor een behandeling zit er

beeld. Of een fris badje, een koele steen,

opleiding voor dierentolk.

vaak niet in…

speeltje met bevroren water of de airco.

ook van essentiële oliën
(om daarmee mens en dier

niet de beste oplossing. Ook worden veel
baasjes zich, tijdens zo’n bijzondere

Let als het warm is wel extra op het gedrag

Speciaal voor Lief Dier
schrijft Milou een

Hebben dieren met een dikke of lange

van je viervoeter. Heeft die meer behoefte

column over alle

vacht, of allebei, nu echt meer last van de

aan rust en lekker liggen? Geef die rust

warmte dan de kortharige soorten?

dan ook, wandel niet te lang en sla drukke

‘kapsalon-voor-

Het antwoord is nee. Mits de vacht op de

spelletjes voorlopig over.

viervoeters’.

juiste lengte, in goede conditie en zonder

belevenissen in haar

vacht en gezonde postuur.

klitten is. Dan zorgt die namelijk voor een

Komt de warmte dichterbij? Denk vooruit:

En omdat ze merkt dat goed,

natuurlijke isolatie, én het reguleren van de

overleg met de trimsalon of en hoe vaak

gezond eten Dylan speels, blij

lichaamstemperatuur. Zowel tijdens

het nodig is om je huisdier in de zomer

en vrolijk houdt.

de koude winter als in de zomer.

te laten trimmen. En is de zomer weer

Alle inspanningen zijn meer dan

Er schuilt overigens ook nog gevaar in het

zo heet? Laat dan je dier een keer extra

de moeite waard als Kathleen

bijna kaal inkorten van de vacht: de zon

verzorgen in de trimsalon. Zo blijft de

de hoofdprijs in ontvangst mag

heeft meer directe toegang tot de huid, en

vacht in topconditie, klitvrij en op de juiste

nemen. En Dylan? Die heeft wel

dat kan zorgen voor verbranding.

lengte. En werkt die isolerende functie

wat extra Bites verdiend!

De vacht is dus niet, zoals vaak wordt

optimaal.
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WEB&WIN
MET
PETS PLACE
CADEAUBON
VAN
LEKKER EN GEZOND VAN SAM’S FIELD

2x cadeauset met droog- en natvoer

€50!

Sams’s Field brokjes zitten boordevol vlees, fruit en
groenten: niet alleen heel lekker, maar ook gezond.
Alles wat je viervoeter nodig heeft, zit erin. Zet
Sam’s Field op het hondenmenu, en speel mee: we
mogen twee sets weggeven met een zak droogvoer
en zes blikjes natvoeding.
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SPEEL MEE VOOR HÉÉL FIJNE HUISDIERPRIJZEN

WEB & WIN

DE SCHOONSTE MANIER VAN ‘HOUD HET SCHOON’

EINDELOOS KAUWPLEZIER

Zo wordt opruimen na het toiletbezoek van je hond toch

Nylabones zorgen voor eindeloos kauwplezier en zijn,

een stukje leuker: de poepzakjes van Earth Rated zijn

in tegenstelling tot een stuk bot, compleet veilig.

gemaakt van gerecycled materiaal. Net als de houder,

Jouw hond een plezier doen met zo’n fijn kauwspeeltje?

trouwens. We geven drie complete cadeausets weg.

We geven er vier naar keuze weg!

3x cadeaupakket Earth Rated poepzakjes

Met als extra verrassing: een Pets Place-cadeaubon ter
waarde van €50. Dat wordt dierenwinkelen!
GERBIL IN DE GLORIA

10x Supreme cadeaupakket voor gerbils
Speciaal hoor, een gerbil als huisdier. Voor gerbils heeft

Het zonseizoen wordt weer extra feestelijk met de zomereditie van de

Supreme een geweldig cadeaupakket, met een heerlijke
maaltijd, lekkers en extra’s voor het hok:

Lief Dier Web & Win. Grijp je kans, en verwen je dier met fijne cadeaus!

WOEF VALT IN DE PRIJZEN!

2x supersnackpakket van Vitakraft

Ook voor de hond kan snacken tegenwoordig lekker én
gezond, met deze bijzondere smulsnacks van Vitakraft. Niet
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4x Nylabone

• Tiny Friends Farm Gerri Gerbil Tasty Mix
• TFF Bathing Sand for Chinchillas, Hamsters, Gerbils & Degus
• Selective Naturals Harvest Loops
• Tiny Friends Farm Eco-Bedding

WETEN HOE HET MET JE HOND GAAT

1x Sure Petcare Animo activiteitentracker
en gedragsmonitor

alleen een heerlijk tussendoortje: het helpt ook de gezondheid

Hoe vaak je viervoeter beweegt, blaft, of hij goed slaapt of

van je dier optimaal te houden.

ineens ander gedrag vertoont: de Animo houdt het allemaal

Win je dit pakket voor je viervoeter, dan komt dit je kant op:

voor je bij. Je clipt het waterdichte apparaatje eenvoudig aan

2x Vitakraft Treaties Bits Superfood

de halsband, de bijbehorende app geeft je vervolgens alle info.

2x Vitakraft Beef Stick Superfood erwt/cranberry

En: je deelt alles over je lieveling meteen met vrienden en

2x Vitakraft Beef Stick Superfood wortel/chiazaad

familie. Winnen? We mogen een Sure Petcare Animo weggeven.
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KNABBELFEEST VOOR KONIJNEN

ALTIJD WETEN

20x compleet Supreme pakket

WAAR JE KAT UITHANGT

1x Sure Petcare
met hub

Met het voer en de knabbels van Supreme geef je je
langoor niet alleen iets lekkers, maar ook gezonds!
En Supreme zorgt ook voor verantwoorde, milieuvriendelijke bedding voor het hok. Verwen je konijn
daarom met dit uitgebreide cadeaupakket:

• Supreme Science Selective Rabbit Food • Selective
Naturals Country Loops with Carrot • Tiny Friends
Farm Russel Rabbit Carrot Crunchers • Tiny Friends
Farm Eco-Bedding

Het is wat je noemt een

als we strooien met cadeaus voor knagers. Dus

verbinding met de chip
van je kat gaat het alleen
voor je eigen mauwer open.
En dit luik biedt je ook nog

Als chinchilla-baasje grijp je
deze kans natuurlijk meteen

TUINFEESTJE VOOR

de mogelijkheid het wel en

aan: we mogen maar liefst

BUITENVOGELS

wee van je kat te volgen.

weggeven. En dit zit erin:

Natuurlijk worden ook de ratjes niet vergeten

van Sure Petcare. Door de

10x Supreme
cadeaupakket voor
chinchilla’s

voor dit speciale huisdier

10x Supreme pakket voor ratten

kattenluik 2.0, dat luik

STROOIEN MET
CHINCHILLA-CADEAUTJES

tien pakketten met cadeaus

OOK DE RATJES PAKKEN UIT

WEB&WIN

• Supreme Science Selective
Chinchilla Food

• Selective Naturals
Country Loops with Carrot

• TFF Bathing Sand for

6x een fantastisch pakket
van Wildbird
Feest voor de vogels én voor jou:

Op bladzijde 64 lees je er alles
over. Hebben? Speel mee: we
mogen zo’n fantastisch slim
kattenluik cadeau geven.

GOODIEBAG VOOR JE KAT

2x supersnackpakket van Vitakraft

raamvoederhuis Kreta is een

Als we snacken, doen we dat anno nu steeds

‘meekijk’-voederhuis dat je aan

vaker gezond. Ook voor je huisdier een prima

het raam bevestigt. Zo houd je

plan. Daarom zitten deze bijzondere snacks

elke smikkelpartij van de vogels

van Vitakraft boordevol superfood-ingrediënten

speel mee, en win zo’n compleet cadeaupakket

Chinchillas, Hamsters,

die op bezoek komen prima in

als chiazaad, cranberry’s en aroniabessen.

met geweldig voer, lekkers en ‘tapijt’ voor het

Gerbils & Degus

de gaten. Wie heeft het nog over

In dit snackpakket voor de kat vind je:

hok. • Supreme Science Selective Rat Food •

• Tiny Friends Farm

een natuurfilm op tv?

2x Cat Yums Superfood

Win je dit Wildbird cadeaupakket,

1x Crispy Crunch Superfood kalkoen/chiazaad

dan krijg je niet alleen het

1x Crispy Crunch Superfood eend en aroniabessen

Selective Naturals Harvest Loops • Tiny Friends

Eco-Bedding

Farm Eco-Bedding

voederhuis, maar ook een zak
Wildbird Premium High Energy Mix:
ALLES VOOR JE CAVIA

15x Supreme cadeaupakket voor cavia’s

supervoer voor buitenvogels!

Gezellig hoor, cavia’s in huis. Net als alle andere bijzondere huisdieren verdienen
ook zij wat extra verwennerij. Zoals dit fijne cadeaupakket van Supreme, met heerlijk
compleet voer, lekkere verantwoorde snacks en een ideale bodemdekking.

• Supreme Science Selective Guinea Pig Food • Selective Naturals Country Loops
with Carrot • Tiny Friends Farm Gerty Guinea Pig Scrummies • Tiny Friends Farm
Eco-Bedding

KWISPELRECORD GEGARANDEERD

5x Edgard & Cooper cadeaupakket
voor de hond
Als je viervoeter al verknocht is aan het supergezonde lekkers
van Edgard & Cooper is dit een geweldige prijs. En als je hond
het nog niet kent, is dit dé kans voor een kennismaking.
Speel nu mee voor een compleet cadeaupakket van

JE HAMSTER HELEMAAL HAPPY

10x Supreme pakket voor hamsters
Klein, maar dapper en – als ’ie wakker is – een hele persoonlijkheid. Daarom verdient
je hamster ook een groot cadeaupakket van Supreme. Met voer op maat, gezonde
smikkellekkere snacks, badderzand en een bodembedekking om heerlijk in te wroeten.
Speel mee, je maakt meteen kans. • Supreme Science Selective Hamster Food
• Selective Naturals Harvest Loops • TFF Bathing Sand for Chinchillas, Hamsters,
Gerbils & Degus • Tiny Friends Farm Eco-Bedding
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Edgard & Cooper, met verrassingen om de pootjes bij af
te likken. We mogen vijf pakketten weggeven!

ee!
Zo speel jeDitm
wordt de absolute huisdierverwenzomer, als

je meespeelt in de Zinderende Zomer Web & Win:
ga naar petsplace.nl/winactie/zomer en je maakt
meteen kans op mooie huisdierprijzen.
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BEESTENBAAN
Dat huisdieren fantastisch gezelschap zijn, weten we natuurlijk allemaal.
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.

Dit keer: hondengeleider Mario en zijn telefoonhond Amy.

GSM-HOND AMY SPOORT MOBIELTJES OP IN DE GEVANGENIS

‘Amy vindt dit spel
idioot leuk’
Wie:

Duitse herder Amy
Leeftijd:

4 jaar

Beroep:

telefoonhond bij
justitie
Bijzonder:

TELEFOONHOND

Amy heeft al meer
dan zestig
telefoontjes gevonden
in gevangenissen

WAT DOET AMY PRECIES?

HOE GAAT EEN TELEFOON-

WAT IS DE GEKSTE

“Amy zoekt verboden tele-

HOND PRECIES TE WERK?

PLEK WAAR JE HOND

foontjes op in de gevangenis.

“Ik reis met Amy langs

EEN TELEFOON VOND?

Gedetineerden mogen geen

gevangenissen door het

“In de afvoer van de wc,

mobiele telefoon op cel heb-

hele land. Het detecteren van

onder water. Op het

ben. Met een telefoon kunnen

mobiele telefoons gebeurt

moment dat iemand een

ze crimineel gedrag voort-

in de bajes met mobifinders.

gsm wegstopt, gaat de geur

zetten en contact houden

Dat zijn kastjes die de signa-

door de stilstaande lucht

met het thuisfront. En dat is

len van een mobiele telefoon

en dat is voor de hond

natuurlijk niet wenselijk. Op

opvangen. Van daaruit gaan

blijkbaar genoeg. Ik vind

de telefoonkaarten waarmee

we cellen selecteren die Amy

het waanzinnig knap. Amy

gedetineerden mogen bellen,

per vierkante centimeter

heeft ook eens een telefoon

gaan ze ervan uit dat ze wor-

gaat afzoeken.”

gevonden in een pot zout.”

telefoons is geen tap, dus

WAAR VINDT AMY

HOE LANG DOET AMY

die zijn heel interessant voor

DE MEESTE TELEFOONS?

DIT WERK AL?

gevangenen.

“In objecten die zijn uit-

“Sinds 2014. Haar opleiding

Omdat we steeds meer

gehold. Soms zit er eentje

heeft ongeveer een jaar

mobieltjes in de bajes

achter een wandplaat, of in

geduurd. De training is iets

signaleerden, is justitie een

een uitgeholde ruimte in de

langer dan bij een drugshond.

pilot begonnen met een gsm-

muur. Sommige telefoontjes

Omdat het geurbeeld zo klein

hond. Die pilot was met Amy,

zijn net zo groot als een

is, heb je een enorm talent-

en is met succes afgerond.

aansteker…

volle hond nodig om gsm’s te

Inmiddels is er een tweede

Amy gaat liggen zodra ze

vinden. Dit werk vraagt heel

telefoonhond opgeleid: Indy.”

beet heeft. Als dat bijvoor-

veel van een hond.”

den afgeluisterd. Bij mobiele

beeld bij het bureaublad is,
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‘Ik prijs haar de hemel in
als ze iets heeft gevonden.
Maar de ultieme beloning
is een speeltje’

ga ik dingen losschroeven.

HOE HEB JE AMY

Zo’n blad staat met de

DIT GELEERD?

achterkant tegen de muur

“Ik heb haar aangeleerd om

aan, voor de uitsparing in

de stroomgeleider binnen de

de muur waarin de telefoon

telefoon te melden. Dan koop

verstopt zit. In levensmidde-

je de basisstof aan en daarop

len kan ook. Bijvoorbeeld in

ga je trainen. De hond krijgt

een dichtgelijmd pak muesli.”

een beloning als zij iets
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ADVIES

Kwispelend de zomer vieren
vindt. De telefoon zelf is niet

getraind. Maar de ultieme

WAT ZIJN JULLIE

relevant, vanuit haar natuur

beloning is een speeltje. Daar

WERKPLEKKEN?

kent de hond die niet. Dus

sluit je mee af. En ik prijs

“Voor 95 procent gevange-

daar moet je iets tegenover

haar uiteraard de hemel in

nissen en verder tbs-klinie-

stellen wat ze heel leuk vindt.

als ze iets heeft gevonden.”

ken en jeugdinrichtingen.”

op een bijtrolletje, de andere

HEEFT JUSTITIE GENOEG

ZIJN ALLE HONDEN

hond op een bepaald speeltje.

AAN TWEE TELEFOON-

GESCHIKT VOOR DIT WERK?

Ik merkte dat Amy helemaal

HONDEN?

“Nee. Dit werk vraagt een

in de brand gaat van een

“Zeker niet. Telefoons in

bovengemiddelde hond.

Kong. Ik heb vroeger nooit

de gevangenis zijn op dit

Goede honden zijn gewild

eerder met een Kong gewerkt,

moment net zo’n groot

en moeilijk te vinden. Eén

maar ik vind het een heel

probleem als drugs. We heb-

op de honderd is misschien

leuk middel. Hij stuitert en

ben veertien drugshonden

geschikt. De eigenschappen

triggert de hond enorm.

en twee gsm-honden. Als het

die we zoeken zijn lef en

Ik doe er geen lekkers in, al

probleem blijft bestaan, denk

bravoure, niet bang zijn om

worden de honden in eerste

ik dat het weleens één-op-

door te pakken. Herders heb-

instantie wel met voedsel

één kan worden.”

ben dat. Amy heeft een drive!

De ene hond is knettergek

Die hond stopt niet met
zoeken. Ze heeft een taak en
die wil zij volbrengen. Je hebt
honden die je zoeken kunt
leren, en je hebt zoekhonden.
Die zijn zo geboren en doen
alles op geur. En die willen we
hebben.”
HOE LEUK VINDT AMY
HAAR WERK?

“Amy vindt dit spel idioot
leuk. Als ik thuis op mijn
slippers de garage in loop
hoor je Amy niet.
Maar heb ik mijn kisten aan,
dan gaat ze tekeer! Dan weet
ze dat ze aan het werk mag.
Ze wil altijd mee. Het zou
een straf zijn als ze niet
mee mag.”

MET
EDGARD &
COOPER STEUN
JE OOK OP REIS
HET GOEDE
DIERENDOEL!

OP
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Edgard en Cooper zijn de honden achter het heerlijke puur natuur voer en de

Amy’s werkdag

Na het opstaan krijgt Amy haar eten en gaat ze de bus in met haar collega-snuffelhond.
Vervolgens laat hun baasje Mario de honden goed uit. Op locatie vangt een begeleider het team op en

dito snacks, dat hun baasjes voor hen bedachten. Dus ook op vakantie gaat het
mee in de kwispelkoffer. En Edgard en Cooper hebben nog meer zonnige tips.

gaat Amy aan de slag. Een hond kan twintig minuten effectief zoeken, daarna moet een dier rusten.
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Meestal zoekt Amy driemaal twintig minuten. Vervolgens gaat ze de auto weer in om te rusten.
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LEKKER KOEL

Op warme dagen ben je als viervoeter het liefst op een koele plek.
Met de baas mee de zon in kan
best, als er maar ergens schaduw
OOK EEN DRANKJE?

Schoon drinkwater bij
de bagage is een must.
Adori opvouwbare
water- en snackbak €5,29

POEPZAK PARAAT!

is. Of water om in te zwemmen of

Ook onderweg is het wel

alleen de pootjes te laten sissen.

zo netjes om de boel netjes

Baasjes kunnen online checken

MET KAUWEN VLIEGT

achter te laten. Adori

of het zwemwater veilig is en of

DE (REIS)TIJD VOORBIJ

poepzakjes regenboog

honden zijn toegestaan.

Goed, bij de baas zijn
is fijn, maar lang achter

(12 rollen) €4,49
KALMPJES AAN…

in die auto zitten is

Actief spelen is bij grote hitte

heus niet heel de tijd

geen goed idee. Net als lange

een pretje. Een snack is

GOED GECHIPT OP STAP

wandelingen, en zeker niet mee-

dan een prima afleiding.

Goed gechipt is het halve

lopen met de fiets: de ondergrond

Edgard & Cooper Duck

werk: zo kan elke hond

is veel te heet. Kalmpjes aan is het

& Chicken Jerky, Juicy

weer met de eigenaar

best. ’s Avonds, als het een beetje

Chicken Jerky, Divine

worden herenigd, mocht

afkoelt, kan er weer wat meer

Beautiful Beef Jerky,

het onderweg ergens

gespeeld en gewandeld worden.

Luscious Lamb & Beef

misgaan. Een ouderwets
WIE GAAT ER MEE NAAR ZEE?

dat de vinder meteen het

Met een parasolletje erbij beleef je

baasje kan contacten.

als viervoeter een heerlijke strand-

Adori adreskoker €2,69

dag. Zeker met dat grote zoute

Niet alleen
?
is
e
 r
p
o
to
u
Met de a
or honden is
o
v
k
o
o
,
n
e
s
n
voor me
en goed!
r
e
z
u
a
p
r
u
u
om de twee
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Jerky €6,99 per stuk

adreskokertje zorgt ervoor

zwembad aan je pootjes: de zee.
Jammer genoeg zijn veel stranden
verboden voor honden tijdens het

Een knuffel mee is fijn:
dan is er onderweg altijd
iemand om tegenaan te liggen…
Kong Comfort Kiddos Pig €9,49

zonseizoen. Kijk op internet waar
twee- en viervoeters wél heerlijk
samen van een dagje zand-enwater kunnen genieten.

VERTROUWD IN DE VOERBAK

zijn we er bijna?

Is de hondenmaag eenmaal op
een bepaald voer ingesteld, dan is

Soms loopt het op reis een

zomaar veranderen geen goed idee.

beetje anders dan verwacht

Ook niet op vakantie, de darmen

Zo is ’ie braaf!

en duurt het nog even voor de

kunnen van streek raken. Zit je hond

hond aan de voerbak kan. Dan

normaal altijd op vers/KVV? Neem

Mee op reis betekent extra

zijn deze snacks een uitkomst:

dan Edgard & Cooper mee op reis.

goed luisteren: je moet er

stevig, graanvrij en niet alleen

Zij gebruiken enkel vers vlees in hun

niet aan denken dat je woeflief

voedzaam en lekker, maar

brokken, de dichtste benadering van

in het buitenland kwijtraakt.

ook heel gezond. Zo kan elke

vers, maar dan in een brok. Een goed

Die gehoorzaamheid verdient

hond er weer tegen tot het

alternatief, gemakkelijk mee te nemen

een beloning, met een lekkere,

hotel of de camping in zicht is.

en goed te houden.

gezonde snack. Edgard &

Edgard & Cooper Beef Busy

Cooper Beef Bites, Chicken

Day Bar Lovely Lamb &

Bites, Lamb & Beef Bites

Beef, Brilliant Beef, Choice

en Duck & Chicken Bites,

Chicken en Delicious Duck

€2,99 per stuk

& Chicken €1,59 per stuk
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KLEINE KITTENS GROEIEN GEZOND GROOT MET

Sam’s Field Kitten

Koele
voor le tips
drinke kker
n, veil
zwemm ig
en mee en
r

Als kittens groot genoeg zijn om van moedermelk
over te gaan naar vast voer is het belangrijk dat die
maaltijd alles biedt wat je kleine kat nodig heeft om
gezond op te groeien. Daarom zitten in Sam’s Field
kitten die o zo belangrijke bouwstenen.

SAM’S
FIELD KITTEN
GEZONDE
SMULBROKJES
OP MAAT

Tegen de tijd dat je kleine

en vetten. Die geven voldoen-

voorkomen dat die zich aan

kat bij je in huis komt, is hij

de energie om een sterke,

de darmwand hechten.

waarschijnlijk al gewend aan

volwassen kat te worden. In

• Wortel: daar zit veel

het eten van brokjes. Zijn

Sam’s Field Kitten komen die

vitamine A in, dat ook

die toch nog spannend, dan

vooral van kip. Daar zit ook

helpt bij de

helpt wellen in wat water

veel vitamine A en selenium

slijmproductie

meestal goed. Maar ook de

in, dat de weerstand onder-

van de

smaak is natuurlijk belang-

steunt. En er zitten nog meer

slijmvliezen.

rijk. En happen de brokjes

essentiële ingrediënten in:

En dat helpt weer

lekker weg? Sam’s Field
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bij de weerstand.

Kitten is speciaal voor die

• Taurine: ondersteunt de

• Selenium:

voedingswensen van kittens

hartspier, ogen en weerstand.

slim spul dat

ontwikkeld.

• FOS (Fructo-oligosaccha-

helpt bij de

riden) en MOS (mannan-

aanmaak van

LEKKER EN GEZOND

oligosacchariden): ingewik-

antilichamen,

Wat staat er bij een kitten op

kelde termen voor stoffen

de ziekte-

het menu voor een gezonde

die schadelijke bacteriën in

bestrijders

groei? Hoogwaardige eiwitten

de darmen afremmen en

in het lichaam.

LIEF
LIEF DIER
DIER DOSSIER
DOSSIER

ADVIES

Dossier

Water
wereld
Net als ons eigen lichaam bestaat ook dat van jouw blaffende,
mauwende, piepende, hinnikende of fluitende huisdier voor ruim
vijftig procent uit water. Lekker lebberen aan vers drinkwater is
dus ook voor je lieveling van levensbelang. Met warm weer is het
koele goedje bovendien lekker om in te spetteren en spelen.
TEKST: VIOLA ROBBEMONDT / ILLUSTRATIES: THINKSTOCK
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Wist je dat…

4

1 Superzachte wasbeurt voor katten en
kittens. De shampoo voor honden heeft
een ingebouwde conditioner. Beaphar
Shampooing Kat en kitten €7,99,
Shampooing Conditioner 2-in-1 €9,25

2 Catit Flower drinkfontein Mini €19,99
3 Altijd koel water onderweg. Trixie thermosﬂes met waterbak €19,99 4 Drink-

5

flesjes van gerecycled materiaal. Classic
drinkﬂes vanaf €2,99 5 Leg de met water

gevulde bal in de vriezer, voor een ijskoud
hondenspeeltje! Coolpets koelbal €5,99

6 All For Paws Always Cool Dog Mat
vanaf €22,50 7 Handig te bevestigen in
de knagerkooi. Ferplast Sippy drinkﬂesje
€6,99 8 Fauna badhuis Multi €3,99

6 7

8

HINNIKENDE DRINKWEETJES

1

3

L

2

E C I AL

• een paardenlichaam
voor ongeveer 65%
uit water bestaat?
Een gemiddeld paard
weegt ongeveer 600 kg
en dat betekent dus
dat als hij op je teen
staat, je ‘Au!’ roept
over ongeveer 400 liter
water.
• een paard in rust
ongeveer 18-21 liter
water per dag drinkt?
En dat dit, als het
warm weer is, kan
oplopen tot wel 50 liter
per dag?
• ook inspanning of
diarree ervoor zorgt
dat een paard – net
als wijzelf – veel meer
moet drinken? Zorg
dus altijd voor genoeg
vers drinkwater op de
wei of paddock.

LEKKER
douchen?

1
2
34
5
6
7
8

Wij vinden water op

Stap 4 Zorg dat er een grote

ons lijf heerlijk, vooral

handdoek klaarligt en sluit

als het heet is. Maar of

de deur van de badkamer.

je dat gevoel één-op-één

Trek zelf iets aan wat nat

op je huisdier kunt

mag worden.

projecteren?
Stap 5 Honden kunnen
Het hangt vaak af van het

onder de douche of in de

karakter. Katten wassen

badkuip. Katten was je het

zichzelf en kruipen onder

best in de wastafel. Leg er

een struik voor koelte, voor

een handdoekje in, zodat je

honden zijn een briesje, koele

natte huisvriend wat grip

tegels en een natte hand-

heeft.

LIEF DIER DOSSIER

SP

doek vaak al genoeg. Heb je
een langharige huisvriend

Stap 6 Gebruik handwarm

of een echte waterfan? Dan

water en maak je dier goed

is badderen soms wel ﬁjn,

nat voordat je shampoo

en misschien zelfs nodig.

aanbrengt. Masseer de

Met dit stappenplan gaat

shampoo door de hele vacht

het goed:

tot op de huid. Let op dat er
geen water in de oren, ogen

Stap 1 Check of de nagels

en neus komt.

niet te lang zijn, zodat je als
er wordt tegengestribbeld

Stap 7 Gebruik weer lauw-

niet gekrabd wordt.

warm water en spoel, spoel,
spoel tot het water helder is.

Stap 2 Borstel je dier voor

Zeepresten kunnen jeuk en

het wassen grondig, zodat de

irritatie veroorzaken.

vacht vrij van klitten is. Knip
hardnekkige klitten eerst

Stap 8 Laat je dier zich

– heel voorzichtig – weg.

uitschudden en wikkel hem
in de handdoek. Niet alle

Stap 3 Gebruik in verband

dieren zijn fan van een föhn.

met de zuurgraad van

Aan de lucht laten drogen is

de huid altijd een speciale

dan het devies. Zorg dat je

dierenshampoo.

dier niet op de tocht zit.

TIP Was waterbakjes niet af met afwasmiddel.

Dit ruikt chemisch waardoor je hond of kat niet – of minder
dan nodig – drinkt
46
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Omdat onze huiskat

En bewaar in je gieter

afstamt van de grote

dus geen restwater met

katten uit de dorre

pokon bijvoorbeeld.

woestijngebieden zijn
onze kopjes gevende
krabbers van nature
geen grote drinkers.
Zij halen hun vocht
het liefst uit hun
prooidieren: vogels,

Samen met je hond een schoolslagje

2 Veel katten drinken

doen schept een superband. Er zijn

graag stromend water.

wel wat punten om op te letten bij het

Er zijn diverse soorten
fonteintjes te koop waar

R

Z

ZWEMMEN?

Dat alle huisdieren een zwemdiploma hebben, is een misverstand.
SOMMIGE HONDEN kunnen

omdat ze uit waterrijke gebieden

meeste paarden bij warm weer

verdrinken als je ze zomaar in

komen en het handig was voor de

wel prettig.

het diepe zou

jacht. Je zou het misschien niet
denken, maar de meeste cavia’s

VOGELS zijn echte badderfreaks:

zwemmen in een zwembad, aan zee

het lichaam

kunnen ook zwemmen. Een laagje

het is goed voor het verenkleed.

of in zoetwatergebieden.

van de

water in een klein bakje kan dus op

Kromsnavels zoals papagaaien

warme dagen prima dienstdoen

en parkieten maken er graag een

als zwembad.

spel van. Een speciaal vogelbadje

gooien. Zo is

je snormans een groot

buldog er niet

plezier mee doet. Ook

ZWEMBAD Toevoegingen aan het

muizen en insecten.

dit water moet dagelijks

water, zoals chloor, zijn niet goed voor

Maar omdat onze

ververst. Je kunt katten

honden. Ze kunnen er diarree van

door het water te crawlen. Ga je

KONIJNEN zullen hier minder

een schotel of bord met een laagje

moderne mauwers

ook leren uit de kraan

krijgen. Houd daar rekening mee.

bijvoorbeeld met zo’n hondje aan

enthousiast van worden. Maar

water meer ruimte om met de

leven op blik- of

te drinken. Minder

boord van een schip, doe hem dan

een verkoelende sproeier als je

vleugels te flapperen. Is jouw

versvoer en vooral

smakelijk: sommige

ZEE Of het nu warm of koud is, veel

vooral een zwemvestje aan. Rassen

huppeltje in de tuin rondhopt,

kwettervriendje wat afwachtender

droge brokjes is lang

spinners lebberen graag

honden zijn gek op het strand en

die zelf levensreddende kwaliteiten

is een alternatief. Net als natte

met in bad gaan, dan kun je ook

en vaak lebberen

uit het toilet en van de

splashen in zee. Zout water geef zelden

hebben zijn, behalve herders en

doeken waarop ze kunnen loungen.

een bosje natte spinazieblaadjes

een must voor hun

natte douchevloer.

problemen, ze drinken er meestal niet

retrievers, vooral newfoundlanders,

Zet deze knagers ’s zomers niet

in de kooi leggen. Ook kanaries

veel van. Krijgen ze per ongeluk wel

leonbergers en de landseer. Is je

in direct zonlicht, er moet altijd

nemen graag een bad. Zet vogels

veel zout water binnen, dan kunnen ze

hond gek op zwemmen, doe dan

schaduw voor ze zijn. En natuurlijk

als ze nog nat zijn op een tochtvrije

gaan overgeven.

een cursus Waterwerk met hem.

fris drinkwater.

plek, anders kunnen ze kouvatten.

gezondheid. Een volwassen kat van vier
kilo moet ongeveer
200 milliliter per dag
drinken, dat is een
longdrinkglas vol!

1

3

3 Je maakt water
interessant voor katten

op gemaakt

is een traktatie, al hebben ze op

om lekker soepel

Je kunt zelfs brevetten halen.

door het een eind van
ZOET WATER Meertjes zijn leuk voor

Kijk op houdenvanhonden.nl/

PAARDEN kunnen wel zwemmen,

Ze moeten er dan voor

apporteerspelletjes. Stok erin en

actief-met-je-hond/sporten-

al ligt het helemaal aan het

‘op jacht’. In de zomer

gaan met die banaan! Let op warme

met-je-hond/waterwerk

individu of ze ook vrijwillig het

hun eetplek af te zetten.

water – een meer of de zee – in

een grote, platte teil

zomerdagen wel op dat er geen

Zo verleid je ze

neerzetten met knikkers

blauwalg in het (stilstaande) water zit.

OOK DE MEESTE KATTEN vinden

gaan. De hoeven nat maken en

1 Zet verspreid over

of robotvisjes erin is

Honden kunnen daar behoorlijk ziek

water – zeker als het niet uit eigen

galopperen door de golven vindt

huis, tuin en/of balkon

helemaal top. Zo drinken

van worden. Je herkent blauwalg aan

keuze is – niet ﬁjn op hun lijf. Er

niet ieder paard ﬁjn. Vooral op het

verschillende bakjes

ze spelenderwijs.

de troebele, glazige of blauwgroene

zijn wel kattenrassen die erom

strand zorgt de golfbeweging nogal

water neer en ververs het

verkleuring.

bekendstaan spetters als speel-

eens voor angstreacties. Het is

minstens eenmaal per

Voor veilige (honden)zwemgebieden

goed te gebruiken. De Turkse

uitproberen wat jouw gemaande

check je: zwemwater.nl

angora, Maine Coon en Noorse

vriend ﬁjn vindt: koele benen

dag. Veel katten drinken
liever regenwater, dus

boskat zijn vaak

denk ook aan gieters,

niet vies van een

vogeldrinkbakjes, vis-

zwempartij.

vijvers en bloempotjes
met veilig lebberwater.
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Zwemmen
met een

F DI E
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TOP 3

Kunnen alle huisdieren

L

Proefpoezen

E C I AL

LIEF DIER DOSSIER

SP

TIP Voor honden zijn er speciale

koelteproducten te krijgen, zoals een
koeltematje of -halsband.

Waarschijnlijk

zijn in ieder geval wel lekker
voor ze op warme dagen.
Dit komt
omdat ze uit

Dus afspuiten met een
waterslang vinden de

Wist je dat

vogels graag
zonder
toeschouwers
drinken? Ze
willen privacy
om zich met
hun kopje naar
beneden veilig
te voelen.
49

Op hete dagen is het ook voor honden en katten ﬁjn afkoelen met een

3

ijzige snack. Twee ijs- en ijskoude recepten voor honden en katten.
kort afspoelen onder de

wel speciale (katten)melk

kraan.

krijgen, die is lactosevrij.

Doe de inhoud van

MILKBROK
RAKETJE

• Check eerst hoe je hond

• Of een hond of kat echt

• een blikje tonijn

Stamp • 50 gram

omgaat met het ijsje.

verkoelt door het geven

op waterbasis in

droge katten- of

Likken en er kleine stukjes

van een ijsje is omstre-

een kom samen met

hondenbrokjes ﬁjn

van afbijten is goed. Het

den. Honden en katten

ongeveer • 200 ml

en meng dit met •

hele lekkernijtje in een

met een korte snuit zoals

water. Meng het

speciale kattenmelk

keer opschrokken is een

buldoggen en perzen kun

geheel (eventueel met

(uit de dierenwinkel).

no-no.

je beter geen ijs geven, zij

een mixer) tot een glad

Maak er weer een glad

• Geef zo’n ijsje bij uit-

papje. Vul een aantal

mengsel van, vries in

zondering. Te veel ijskoud

plastic bekertjes of

en serveer.

eten kan maag-darm-

TONIJN SPECIAAL

Serveren

S

maar!

P E C I AL

halingsklachten krijgen.

• Maak ijsjes nooit van

met het mengsel en zet
of vriesvak.

kunnen adem-

klachten veroorzaken.

een ijsblokjesvorm
het vier uur in vriezer

1

4

5

1 Ideaal op hete dagen, met verkoelende
gel. All For Paws Ice Bandana vanaf
€7,99 2 Vul het bot met water en leg het

in de vriezer, voor een koelend speeltje.
Coolpets koelbot €5,99 3 Even afkoelen!
Adori hondenzwembad €36,99 4 Voor

VOERTIPS

zuivelproducten, daar

• Geef het ijsje niet direct

kunnen zowel honden

uit de vriezer aan hond

als katten diarree en

5 Lekker groot en superabsorberend.
Pawise Bath Towel €6,99 6 Snel opdro-

of kat. De lippen of tong

andere gezondheids-

gen na een frisse duik. Pawise badjas

kunnen eraan vastvriezen.

klachten van krijgen. Je

(M) €6,99 7 Altijd schoon drinkwater

Even laten staan dus, of

kunt in de dierenwinkel

voor onderweg. Met handige draagriem.

koele knagers. Ferplast koelplaat €8,99

LIEF DIER DOSSIER

2

Recept
Baasje: de viervoeter-ijscoman!

Adori waterdispenser met honden-

water in de drinkbak. Ferplast watersilo

L

R

drinkbak €4,39 8 Automatisch genoeg

F DI E
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COOL
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dier

Tijdens een hete zomer let

loos is. Ook kun je zien dat de

je extra op je huisdieren. Ze

slijmvliezen rood zijn en honden

afkoelen door het nat te maken.

kunnen slecht tegen warmte.

kunnen gaan overgeven. Vogels

Niet in een keer het hele lijf,

Oververhitting kan gevaarlijk

zitten vaak met de vleugels/

maar bij kop, oren, hals en poten.

en soms zelfs dodelijk zijn.

veren gespreid en open snavel.

TIP Gebruik geen ijskoud water,

Je merkt dat je dier het (te) warm

EHBO Leg het dier in ieder geval

want daardoor trekken de bloed-

heeft als je hond, kat, vogel of

in de schaduw. Koele tegels zijn

vaten samen en wordt het nog

knagertje heet aanvoelt, snel

ﬁjn, net als natte handdoeken

moeilijker om lichaamswarmte

ademt, niet wil eten en luste-

om op te liggen. Zorg voor vers

kwijt te raken.

drinkwater. Je kunt het dier

Nadir €17,49

6

7

8
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ADVIES

VETS PLACE COLUMN

SUPERGEZONDE
HAUTE CUISINE
voor katten
Het gebeurt nogal eens dat kieskeurige katten hun neusje ophalen voor de inhoud van hun

ZO MATCH JE KONIJNEN

EVEN VOORSTELLEN
Myrthe de Vries, de nieuwe
dierenarts! In elke Lief Dier
vertelt ze je over haar werk
in de kliniek, en vooral:
de patiënten.

voerbak. Ga je als baasje op zoek naar steeds iets anders, dan verlies je soms zicht op het
belangrijkste: dat het voer goed en gezond is. Wellness Core is zo’n voer. Met volop variatie.
De maaltijd voor je kat moet aantrekkelijk en lekker zijn,

Of een combinatie van tonijn en zalm, of rund en kippenlever.

maar ook voedzaam, licht verteerbaar, puur en gezond.

Zo zet je poeslief steeds iets nieuws voor. En natuurlijk kun je

Daarom zorgt Wellness Core voor hoogwaardige maaltijden,

bij de droge brokjes ook wat natvoer als topping geven.

die smikkellekker zijn. Graanvrij en boordevol vers vlees en
verse vis, gecombineerd met groenten en superfruit met extra

VAN KLEIN TOT GROOT

veel gezonde voedingsstoffen. Alles wat op het menu staat

Met Wellness Core weet je zeker dat je kat eten krijg dat

is hypoallergeen. Kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen

bijdraagt aan de gezondheid. Het helpt bij de weerstand,

of bewaarmiddelen zitten er niet in.

sterke botten en spieren, en een mooie vacht die prachtig

VETS PLACE-DIERENARTS

glanst. Of je nu net een kitten in huis hebt, een volwassen

MYRTHE DE VRIES

BAASJE, WAT ETEN WE?

kat of een mauwer in de herfst van z’n leven, Wellness Core

• Leeftijd: 27

Met Wellness Core voor de kat kun je eindeloos variëren.

is er voor katten van elke leeftijd.

• Is: very happy single

Er is droogvoer en natvoer. En dat natvoer is er niet alleen in

• Houdt van haar beroep omdat:

verschillende structuren (brokjes, reepjes of paté), maar ook

“Het altijd een feest is om met dieren

in allerlei heerlijke smaken. Eend of kalkoen, bijvoorbeeld.

te mogen werken en ze beter te maken.
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En ik werk in een gezellig team
in de leukste winkel van Nederland!”
• Eigen huisdier: “Vijf onwijs leuke kippen,
FOTO: WENDA OUDSHOORN / VISAGIE: DÉSIRÉE SLEEBOS

EL
FIJN VE
TIE,
IA
R
A
SMULV
PUUR
ND
& GEZO

waar ik dol op ben”

Eén ding was
duidelijk: deze
konijnen waren
geen vrienden

Als kind ben ik opgegroeid met konijnen. Dankzij mijn oma kreeg
ik er op mijn verjaardag twee, het zouden zusjes zijn. De een
noemde ik Ieniemienie, de andere Dikkiedik.
Al gauw ging Dikkiedik boven op Ieniemienie zitten en werd
duidelijk dat die ene zij een hij was. De dierenarts bevestigde
dit en castreerde Dikkiedik. Zes weken na de castratie mocht hij
weer bij zijn zus in het verblijf. Wel even wennen voor allebei.
Helaas overleed Dikkiedik vrij jong. Ieniemienie kwam alleen te
zitten. Ze was helemaal uit haar doen. Ze werd schichtiger, zat
vaak stil in een hoekje. Ik besefte hoe belangrijk het voor een
konijn is om een maatje te hebben. Een vriendje dat er altijd
is. Samen zijn konijnen echt gelukkiger. Het is natuurlijk ook
logisch, konijnen leven in het wild ook in groepen. Al staat niet
iedereen daar meteen bij stil, bij de aanschaf van een konijn.
Wil je konijnen bij elkaar zetten, dan is matchen of koppelen
heel belangrijk. Niet alle konijnen vinden elkaar aardig. Zet je ze
toch bij elkaar, dan kan dat zelfs tot agressie leiden. Vooral twee
rammelaars (mannetjes) kunnen elkaar flink verwonden.
Laatst was er een rammelaar in de kliniek omdat een van zijn
testikels eraf was gebeten door een andere rammelaar! Hij
is met spoed geopereerd en daarna gelukkig weer helemaal
hersteld. Eén ding was toen wel duidelijk: deze twee konijnen
waren bepaald niet elkaars buddy’s…
De grootste kans op een goede match is die tussen een
rammelaar en een voedster (vrouwtje). Tijdens het matchen
is het belangrijk dat beide konijnen zich op neutraal terrein
bevinden. Zet bijvoorbeeld een stukje van twee bij twee af in de
tuin of in huis. Kies een plek waar beide konijnen nog nooit zijn
geweest. Zet er een huisje of kartonnen doos in als schuilplek en
wat lekkers om te eten. Dan mogen de konijnen tegelijkertijd bij
elkaar. Blijf er altijd zelf bij staan. Meestal is al gauw te zien of
ze elkaar zien zitten of niet. Soms is een duwtje in de rug nodig,
om te zorgen dat ze elkaar daadwerkelijk ontmoeten.
Schrik niet als ze op elkaar gaan rijden, of er af en toe wat
haarplukken te zien zijn. Dit gedrag vertonen konijnen als ze
uitmaken wie de baas is. Maar ze mogen elkaar niet echt bijten
en moeten de ander ook rust gunnen. Zo’n match is meestal
niet in één dag afgerond. Geef je konijntjes de tijd om elkaar
te leren kennen. Zijn ze eenmaal dikke vrienden, dan is het een
genot om te zien hoe happy konijnen kunnen zijn.
En Ieniemienie? Die heeft uiteindelijk maar liefst drie mannen
versleten. De laatste heer bleek uiteindelijk de allerbeste match.
Met deze liefde is Ieniemienie heel gelukkig oud geworden.
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Voeding op maat van Royal Canin

ALLES WAT JE RAS KAT NODIG HEEFT
De raskat valt op door zijn bijzondere uiterlijk. Zo’n kat is bijvoorbeeld groter, heeft een
andere kopvorm of langere haren. Die speciale kenmerken vragen om speciale voeding.

Brits Korthaar STERK EN GESPIERD

Maine Coon BROKJES VOOR KRACHTIGE KAKEN

Echt een grote kat is de

Deze kat is best een beetje

vorming van tandplak te

Mensen die nog nooit een

kilo wegen. Royal Canin

heeft ook een kwetsbare

Brits Korthaar niet. Maar deze

een schrokop: liefst past

beperken. Net als bij de Maine

Maine Coon hebben ontmoet,

Maine Coon Adult onder-

plek: het hart. Daarom

soort heeft in verhouding wel

hij de hap-slik-wegtechniek

Coon is bij dit ras aandacht

kijken de eerste keer hun

steunt dat grote sterke lijf

zitten er in deze speciale

een groot, sterk en gespierd

toe. Dat maakt dit ras wat

voor het hart belangrijk.

ogen uit. Wat een grote kat!

met voedingsstoffen die

voeding ook voedingsstoffen

lichaam. Daarom zitten in

gevoeliger voor gebitspro-

Dus zitten er in deze brokjes

Het is dan ook het grootste

precies zijn afgestemd op de

die een optimale hartconditie

Royal Canin British Short-

blemen. De speciale brokken

voedingsstoffen die helpen

kattenras. Een Maine Coon

spieren, botten en gewrichten

ondersteunen.

hair Adult eiwitten van hoge

van Royal Canin zijn zo ont-

bij een gezonde hartconditie.

kan tot wel een meter lang

van deze grote thuistijger.

kwaliteit, die bijdragen aan

wikkeld, dat ze goed kauwen

• Royal Canin British

• Royal Canin Maine Coon

worden, en zo rond de tien

De vriendelijke kattenreus

Adult

een sterk, gezond kattenlijf.

stimuleren. Dat helpt de

Shorthair Adult

Ragdoll KNUFFELKAT MET PRACHTVACHT
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Nog meer gezonds VOOR RASKATTEN

Het zijn in de regel heerlijke

vraagt om bijzondere voe-

Ook het hart, de botten en

vrijdozen, met een prachtige,

dingsstoffen in de maaltijd die

gewrichten krijgen een extra

aaibare lange vacht: de

helpen om de huid en vacht in

steuntje. Dat is bij zo’n groter

Royal Canin heeft nog meer maaltijden die speciaal

Ragdoll. Het zijn echte

topconditie te houden. Royal

kattenras echt nodig. Om te

bedoeld zijn voor raskatten. Zo zijn er ook brokjes voor

gezelschapskatten, die hun

Canin Ragdoll Adult is daar

zorgen dat de Ragdoll niet te

de Perzische kat en de Noorse Boskat. Deze katten-

naam danken aan hoe ze

speciaal voor samengesteld.

zwaar wordt, zijn de brokjes

soorten hebben een langharige vacht die speciaal

kittenbrokjes zijn bedoeld voor kleine

zich in de regel gedragen

Ook aan de bredere kaak van

supervoedzaam, met een

onderhoud nodig heeft. En ze hebben door die vacht

katjes tot twaalf tot vijftien maanden

als je ze optilt: ze houden

dit ras is gedacht: de brokjes

lager caloriegehalte.

een grotere kans op haarballen. Deze voeding biedt

en helpt ze gezond groot te groeien.

zich slap als een lappenpop.

zijn makkelijk op te pakken

• Royal Canin Ragdoll

ze bij elke maaltijd alles wat ze nodig hebben.

Die kenmerkende vacht

en kauwen lekker weg.

Adult

VOOR DE KLEINTJES

Ook aan kittens met een
speciaal ras in hun poezenpaspoort heeft Royal Canin gedacht. De
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SHOPPING

DE WIJDE WERELD IN!
Gun je je (flat)kat wat extra beweging en avontuur in de buitenlucht? Dan is een wandeling
met een veilig tuigje en een looplijn een prima plan. Zo verken je de wereld samen met
Meneer en Mevrouw Miauw.

Rogz Alleycat paars
tuigje met looplijn
vanaf €18,69

Adori kattentuigje en
looplijn met print €6,99

Rogz Alleycat hot pink tuigje
met looplijn vanaf €18,69

OMDAT KATTEN GEEN HONDEN ZIJN

Meelopen aan de lijn is voor veel katten lang niet zo vanzelfsprekend als
voor honden. Veilig thuis wennen en oefenen scheelt stukken, en je ziet
meteen of poeslief het ziet zitten. Kies eenmaal buiten voor een verkeersvrije
wandelroute, vermijd populaire plekken voor honden en houd rekening met
de piek in ‘hondenuitlaat’: ’s morgens, rond lunchtijd, vlak voor of na het
avondeten, vóór de late night talkshows…
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APOTHEEK
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Of ’ie worst lust
De worsten van Pets Place
Naturals zijn buiten de

PROTECTION

koeling houdbaar en
daarmee heel geschikt om

Asfalt, trottoir-

mee te nemen op vakantie.

tegels, het fietspad:

Ook handig om een pil in

op warme zomerdagen wordt zo’n

te verstoppen, zodat je hond

ondergrond heel heet. Daardoor

op een smakelijke manier

verbranden elk jaar dieren hun

zijn medicatie kan innemen.

pootjes. De schoentjes van Trixie

Ze zijn er in verschillende

zijn van ademend materiaal en

smaken. Pets Place Naturals

zorgen voor extra grip. Trixie

worst (450 g) €1,99

Walker Active vanaf €19,99 (S)

We zijn er bijna!

BESCHERMENDE BAND
Je hond beschermen tegen

Met de baas mee op reis kan, hoe leuk

vlooien, teken en zandvliegen

het ook is, erg stressvol zijn voor je

kan heel eenvoudig met de

dier. Gelukkig heeft Adaptil producten

Canishield parasietenband.

… je hond natuurlijk!

kleed is dan wel zo fijn.

En dan is een reistas

• POEPZAKJES Spreekt

avond te gaan rijdenin plaats

voor zich toch?

van midden op de dag. Is dat

• SPEELTJES Eigen

kunnen paarden en pony’s

niet mogelijk, kort dan de

speelgoed is ver-

over het algemeen goed tegen

training in en houd je paard

trouwd en voorkomt

hitte. Maar het blijft belang-

goed in de gaten. Let erop

dat je hond op zoek

rijk om ervoor te zorgen dat

dat er in de wei voldoende

gaat naar dingen om

je paard of pony het niet te

schaduw is en uiteraard vers

mee te spelen die

warm krijgt. Bijvoorbeeld door

drinkwater, meer dan in de

thermosfles om het

wellicht onveilig zijn.

in de vroege ochtend of late

winter. Als je paard erg veel

koel te houden.

• EHBO Koop een kant-

transpireert is alleen water

• VOER EN SNACKS Let

en-klare EHBO-kit of

niet voldoende en moeten

er wel op dat het voer

stel er zelf een samen.

ook natrium, kalium en

geschikt is om zonder

Vergeet eventuele

calcium worden aangevuld.

koeling te bewaren.

medicijnen niet, het

Met een liksteen kan het

• UITROLLIJN EN PIN

vaccinatie-overzicht

paard zelf naar behoefte zout

Om onderweg of op de

en een tekentang als

en mineralen aanvullen.

plek van bestemming

je naar gebieden met

Excellent Salt Lick

de benen te strekken

veel groen gaat.

Himalaya liksteen €4,05

zonder dat je hond

O’Tom Tick Twister

voor Woef helemaal
geen gek idee. En wat
zit er dan in die tas?
• DRINKWATER Voldoende drinkwater is
onmisbaar. Doe het
bij warm weer in een

De geurloze halsband beschermt

De smakelijke tabletten zorgen binnen

De Optima voerbak is ideaal

tot zes maanden en is door de

twee uur voor ontspanning bij de hond.

voor honden die afgepast

handige gesp eenvoudig aan te

ervandoor gaat.

tekentang €4,99,

Ze werken niet op feromoonbasis,

moeten eten. Als je viervoeter

brengen.

• EIGEN KLEED Een

Beaphar Wondzalf

maar met natuurlijke stoffen, de

wat pondjes te veel heeft

Beaphar

vreemde omgeving

€7,40, Earth Rated

ideale kortetermijnoplossing. Voor de

bijvoorbeeld. Dankzij de

Cani-

kan best spannend

poepzakjes met

langere termijn is de transportspray

geïntegreerde weegschaal

shield

zijn en een bekend

lavendelgeur €1

beter geschikt. De ontspannende

wordt het voer direct in de

parasie-

werking op basis van het natuurlijke

voerbak afgewogen. Ferplast

tenband

moederferomoon houdt vier uur aan.

Optima voerbak €24,99

grote
honden
€18,49

de hond erin en de reis beginnen. Ook
voor poeslief is er een spray: Feliway.
Het werkt geruststellend in allerlei
situaties. Dus ook in de reismand.

In de olie

Zalmolie gemengd met schapenvet is een bron van

Nieuw
ALLES-IN-ÉÉN TEGEN PARASIETEN

WIST JE DAT...
• lichte paardenneuzen

• je je paard niet met een

snel verbranden en je deze

natte vacht in de wei moet

daarom het best in kunt

zetten? Als de zon schijnt,

smeren met factor 50? Dit

warmt het

geldt ook voor de lichte

water in de

huid in de kootholtes van

vacht op

witte paardenbenen.

waardoor je

• je paard na het rijden

paard het juist

beter niet te veel koud

warmer krijgt.

om je hond of kat drie maanden lang te beschermen

water ineens moet

Excellent Equi

tegen teken, wormen en vlooien. Er zijn verschillende

drinken, omdat dit koliek

Sunblock

kan veroorzaken?

Lotion €13,95

Adaptil anti-stress Tabletten hond

omega 3, 6 én 9. En door toevoeging van chondroïtine

Dat is handig! De PetBox bevat exact de juiste producten

(10 stuks) €14,95, Transport Spray

en glucosamine is deze olie niet alleen goed voor hart

hond (20 ml) €15,25, Feliway Classic

en bloedvaten en een glanzende vacht, maar draagt

anti-stress Spray kat (60 ml) €26,99

hij ook bij aan soepele gewrichten. Proline Boxby
Joint Care Nutritional Oil (250 ml) €6,49

Wat is het heet
en dus goed kunnen afkoelen,

MAALTIJD OP MAAT

in de auto en na een kwartiertje kan

Happy Pet mineralenzitstok €5,99

Omdat ze makkelijk zweten

die helpen de stress te verminderen.

Spuit de spray in de bench of gewoon
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Ik ga op reis en neem mee …

ZONDER STRESS

Zo’n mineraalstok is
knabbelgezond voor je vogel
en heerlijk om op te zitten!

varianten, afgestemd op het gewicht van jouw hond of
kat. PetBox kat small €21,05, hond small €24,90
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ALTIJD OP DE HOOGTE
VAN HET WELZIJN VAN JE KAT

Super Pet Care

Je kent SureFlap
van de slimme
kattenluiken en dito
voerbakken. En nu
is er een manier om
nog meer inzicht te
krijgen in het leven
van je favoriete
mauwer: combineer
het luik en de
voerbak met de
Sure Petcare app!

Zo’n slim kattenluik van

en Microchip Pet Feeder

En hoe vaak is hij bij de voer-

SureFlap zorgt, in combinatie

Connect ben je altijd in

bak geweest? Eet hij goed?

met een microchip, dat alleen

verbinding met je kat en

Met de app kun je de voerbak

je eigen kat van het luik

krijg je niet alleen inzicht

en het luik ook op afstand

gebruik kan maken. Zo krijg

in zijn gedrag, maar ook

instellen.

je geen ongewenst katten-

in zijn welzijn.

bezoek. Hetzelfde geldt voor

EEN OOGJE IN HET ZEIL

de voerbak: alleen je eigen

WAT SPOOKT POESLIEF UIT?

De Pet Door en Pet Feeder

kat heeft toegang tot de

Hoe werkt het? De app op

Connect zijn heel handig in

voerbak, voor andere katten

je mobiele telefoon staat

dagelijks gebruik, en komen

blijft het deksel dicht. Ook

draadloos in verbinding

extra goed van pas als je

handig als je meerdere katten

met de Sure Petcare hub (in

bijvoorbeeld een weekendje

hebt en er één op dieet is

leuk huisdierdesign). Die hub

weg bent. Je kunt instellen

of speciaal voer moet eten.

is de link tussen alle Connect

wanneer en hoe vaak je kat

producten en de app. Zo krijg

eet en zorgen dat je dier

ALTIJD BIJ JE KAT IN DE BUURT

je in die app alle mogelijke

binnenblijft als dat veiliger

Nu is er iets nieuws: de Sure

informatie over je dier. Hoe

voelt. Zo houd je, gewoon

Petcare app. Gecombineerd

vaak is je kat naar buiten

met je mobiel, het welzijn

met de nieuwe SureFlap

geweest? Hoelang bleef hij

van je kat in de gaten en leer

Microchip Pet Door Connect

weg? Is hij wel weer binnen?

je je dier nog beter kennen!

FRIS

BEKKIE!
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Ook voor honden en katten
is het belangrijk tanden en
kiezen schoon te houden,
en het tandvlees gezond.
Omdat ze zelf niet met een
tandenborstel aan de slag

HAAL DIE HUB IN HUIS

Zonder de hub werken de nieuwe
Connect producten net als de

kunnen, is het belangrijk
dat hun mens ze erbij helpt.

andere microchip-kattenluiken
en -voerbakken. Er kan dan
alleen geen gebruikgemaakt
worden van de app.
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Handige set van borstel

Met zeewiercomplex en

en pasta die tandsteen

hoogwaardige zalmolie

en tandplak bij honden

omhulde sticks. Gezonde

en katten bestrijden.
Beaphar
combipack gebitsverzorging €7,16

Gezonde snacks
die de vorming van
tandplak, tandsteen
en de aanhechting van
bacteriën tegengaan.
Bogadent Dental
Enzyme Chips €2,99

O

kauwsticks dus, die ook helpen
de vorming van tandsteen
te voorkomen. Bogadent
Plaque-Stop Sticks €5,99

Ook al eet je dier alleen

borstel maar niks vinden.

supergezond voer en dito

De tandpasta’s hebben

snacks, net als bij ons

natuurlijk een smaak die voor

Met gebitsverzorgende

mensen kan er altijd tand-

dieren aantrekkelijk is. En wil

enzymen, geschikt voor

plak ontstaan. Als die de

het poetsen echt niet lukken?

kat en hond.

kans krijgt om tandsteen

Dan zijn er kauwsnacks- en

Beaphar Tandspray

te worden, ligt tandbederf

strips die bijdragen aan een

€6,75

op de loer. Regelmatig goed

gezond gebit, of ‘poetsend’

schoonhouden van het gebit

poeder dat je over het voer

van je hond en kat is belang-

kunt strooien.

Het uiteinde van de borstel

rijk. Het voorkomt veel pijn

helpt bij tandplak en

en problemen, en bezoekjes

DRINKEN VOOR EEN

Kauwsnack die ook de

aan de dierenarts.

SCHOON GEBIT

moeilijke plekjes van het

Ook de waterbak is een prima

gebit bereikt. Purina

HET IS EVEN WENNEN

hulpmiddel om te helpen bij

DentaLife Daily Oral

Plaque Free Dental Kit

Gebitsverzorging is geen

het behoud van een gezond

Care vanaf €3,99

€7,79

natuurlijk gebeuren voor

huisdiergebit. De toevoeging

viervoeters. Laat je dier er

van verzorgend mondwater

daarom zo snel mogelijk

zorgt ervoor dat gebit en

Geeft een frisse adem

kennis mee maken: liefst als

tandvlees steeds een boost

en helpt tandaanslag

het nog een pup of kitten is.

krijgen als je hond of kat

Begin niet meteen met poet-

drinkt. Handig, helemaal als

Emax Dental Care

sen, maar oefen eerst met

je al een ouder dier hebt dat

mondwater €15,75

in het bekje kijken, en met

maar lastig aan een poets-

je vingers tanden en kiezen

beurt van tanden en kiezen

aanraken. Zo bouw je het

kan wennen. Ook een prima

langzaam op. Er zijn allerlei

oplossing: de tandspray.

stimuleert het tandvlees, de
pasta werkt beschermend.
Versele-Laga Oropharma

te voorkomen.

producten die je als baas

Zo’n spray is makkelijk aan

De kauwsnack (zonder

kunt kiezen om de bijtertjes

te brengen, smaakt niet

toegevoegde suikers,

blinkend te houden. Van een

vervelend voor je dier, maar

tandenborstel die best lijkt

zorgt er wel voor dat tand-

op wat we zelf gebruiken,

aanslag geen kans krijgt.

tot poetsende vingerhoesjes

En het geeft nog een lekkere

voor viervoeters die zo’n

frisse adem ook!

laag in vet) die
overtuigend tanden
en kiezen poetst.
Pedigree Dentastix (S)

Is er iets mis?

Hypoallergeen, graanvrij en

Je huisdier kan gebitsproblemen zelf lastig
aangeven. Maar er zijn wel signalen waar
je op kunt letten:

het verwijderen van tand-

heel effectief als het gaat om
plak. In verschillende vormen
en formaten. Whimzees
tandenborstel (S) €0,49

• slechte adem kan een teken van
gebitsproblemen zijn
• net als dikke aanslag op tanden en kiezen
• rood en geïrriteerd
tandvlees
• lastig eten en
kauwen

Bestrijdt tandaanslag
en de slechte bacteriën
in het speeksel.
Beaphar mondwater
€8,90

€7,49

Toch tandplak?
Hiermee kun je het zelf
voorzichtig verwijderen.
Bogadent Dental
Tartar Remover €12,99
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Gebitsverzorging
bouw je langzaam op

Gaat de vorming van

Vingerpoetsen met micro-

tandplak tegen en houdt

vezelhoesjes. Wasbaar, met

de adem lekker fris.

antibacteriële werking.

Bogadent Dental

Ook verkrijgbaar voor pups.

Plaque-Stop poeder

Bogadent Anti-Plaque

€15,49, voor katten €14,99

Finger €13,79, Anti-Plaque
Finger Puppy €779
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# INSTAPETS
Fotogeniek, grappig en schattig, deze online helden toveren direct een lach op je gezicht.

GEVOELIGE KATTENBLAAS?

@Herbienl

Zo blijf je die de baas!

Katten zijn geen enthousiaste drinkers. En hun natuurlijke plasgedrag (sproeien om terrein

PASPOORT
Naam: Herbie van
Venrooij
Leeftijd: 18 maanden
Ras: half perzisch, half
Europees korthaar
Aantal volgers: 1413
Woonplaats:
Lelystad

af te bakenen) wordt binnenshuis niet op prijs gesteld. Best stressig… En stress heeft weer
invloed op de blaas. Met het juiste voer en deze tips houd je de kat stressvrij, en de blaas blij.

En zijn katten onder invloed

EN NOG LEKKER OOK…

om de vorming van

ziekmaker dan veel

van stress, dan heeft dat al

Ook Hill’s Science Plan Feline

haarballen tegen te gaan.

mensen vermoeden.

snel effect op de blaas.

Adult Urinary Health Hairball

Beide brokjes hebben nog

Control helpt blaas en urine-

een belangrijk kenmerk:

Ook op de gezondheid van
je huisdier heeft het een

ZEN EN GEZOND

wegen in gezonde conditie

ze smaken smikkellekker.

negatieve invloed. Onder

Net zoals je voor jezelf

te houden. Daarnaast bevat

En dat is voor de kieskeurige

de huisdieren staan katten

maatregelen neemt om je

het extra vezels, en dat helpt

kat o zo belangrijk…

bekend als extra stress-

zenuwen de baas te blijven

gevoelig. Verhuizen, visite,

en je lekker zen en gezond te

een nieuw huisdier erbij,

voelen, kun je dat voor je dier

maar ook de kattenbak op

ook doen. Bewegen en spelen

een onrustige plek: het zijn

zijn een prima afleiding.

allemaal factoren die poeslief

Maar ook voer speelt een be-

van streek kunnen maken.

langrijke rol. De brokjes van

• er plotseling, zonder

Hill’s zijn, in samenwerking

aanwijsbare reden,

met dierenartsen, zó ontwik-

met regelmaat naast

• je merkt dat de urine

de bak wordt geplast

roze of donker van

keld dat de gevoelige blaas
DON’T WORRY,

en urinewegen optimaal

BE HAPPY

worden ondersteund. Hill’s

Beetje gestrest? Vaak

Science Plan Feline Adult

helpt afleiding, sport en

Urinary Health Sterilised Cat

spel. Voor je kat geldt

helpt bij bescherming tegen

dat net zo. Wil je je kat

infecties en kristalvorming in

een vrolijke, onbezorgde

de urine (wat kan leiden tot

omgeving bieden?

blaasgruis en nierstenen).

Zorg dan voor speeltjes, plekjes waar hij
lekker hoog kan zitten,
genoeg gelegenheid om
ongestraft te krabbelen
en een schone, ruime
kattenbak die op een
rustige plek staat. Heb
je meerdere katten?
Dan is elk een eigen
kattentoilet geen over-
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bodige luxe.

Plas Alarm

Het kattenbakgedrag van je kat vertelt je of er
iets mis is. Even langs de dierenarts als:

• er ineens veel vaker
wordt geplast, en
kleine beetjes
• je kat z’n plas niet
goed kan ophouden
• je ziet dat je kat

echt moet persen
om te plassen

kleur is
• er gemauwd of
gejammerd wordt
tijdens het kattenbakbezoek

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

S

tress is een grotere

hij op dat hij een kitten voor

overheen beweeg, springt hij

me had gekocht. De glimlach

erachter vandaan om me te

Waarmee
speelt hij het meest?

was niet van mijn gezicht te

laten ‘schrikken’. En: Herbie

“Een vriend gaf hem een

slaan, de dag dat we Herbie

is zeer praatgraag! Aandacht,

zachte speelgoedvis voor

gingen ophalen…

eten of naar buiten, ik herken

kerst en daarmee loopt hij

Arthur stelde voor om een

zijn mauwtjes precies.”

vaak rond. Hij jaagt erop,

eigen Instagram-account

gooit hem in de lucht en

Dienares Gabriella Oravecz:

voor hem te openen, zodat

“Mijn man Arthur en ik woon-

we de foto’s die ik van hem

Om welke lekkernij
mauwt hij het hardst?

den vier jaar in Amsterdam

maak – ik ben professioneel

“Yoghurt! Normaal gesproken

en nadat we waren verhuisd

fotografe – kan publiceren.

krijgt hij de speciale katten-

naar Lelystad vond ik het

Onze oranje kater is schattig,

variant uit de Pets Place-

wel erg stilletjes in huis. Op

speels en lief en verrast me

winkel, maar de eerste keer

Dankt zijn
Instagramnaam aan:

een avond hoorde ik Arthur

iedere keer weer door zijn

dat ik in zijn bijzijn een bakje

“Mijn man is chef-kok en

aan de telefoon lachen, maar

fotogenieke poses. In mijn

yoghurt voor mezelf opende,

kruiden zijn favoriet. Omdat

hij wilde niet vertellen wie

studio verstopt hij zich vaak

werd hij helemaal gek! Inmid-

ik vind dat Arthur en Herbie

hij aan de lijn had. Toen ik

achter de achtergronddoeken.

dels is ons vaste ritueel dat hij

qua karakter op elkaar lijken,

erover bleef zeuren, biechtte

Als ik er dan met mijn hand

het dekseltje mag aflikken.”

kreeg Herbie deze naam.”

brengt hem naar ons zodat
we hem kunnen weggooien
en hij apporteert.”
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EVENT

FOTO’S: WENDA OUDSHOORN. MET DANK AAN JOCHEM BOUWENS, IRENE VRIJVOGEL, LINDA VAN ’T GELOOF

> Na een lange periode van
rouw om haar unieke teckel
Bubbels vindt Antoinnette
haar nieuwe hondenliefde
in Spaans asielhondje Dizzy.
Dat is dan ook een hondje
met smeltfactor tien.

Antoinnette neemt uitgebreid
Pets Place XL Rotterdam

de tijd voor fans van Dan neem

verandert in een feestelijke

je toch gewoon een nieuwe.

signeerplek, met Pawsecco

En zo gaat iedereen met een

voor viervoeters, honden-

prachtige, persoonlijke bood-

koekjes, lekkers voor grote

schap in het boek naar huis.

en kleine mensen, en een fijne
Edgard & Cooper goodiebag
voor alle fans van het boek.

ANTOINNETTE
SCHEULDERMAN
dam
r
e
tt
o
R
e
c
la
P
ts
e
P
ij
Feest b
SIGNEERT!
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Voor iedereen die van huisdieren houdt, en voor iedereen die ooit afscheid
van z’n dier heeft moeten nemen, is het een must-read: Dan neem je toch
gewoon een nieuwe van Antoinnette Scheulderman. Dat het boek bij Pets
Place te koop is, is al bijzonder. Dat Antoinnette komt signeren helemaal!
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Lezen

DOOR JOLANDA DORRESTEIJN

doen, kijken en
luisteren

APPS
MET EEN STAARTJE

1 BOERDERIJBOEK OM

en hoe belangrijk ze zijn

•

TE VOELEN

voor de mens en de natuur.

Mag je zelf nog geen huisdier

Prachtig geïllustreerd kijk-

Natuurjournaliste Monica

houden van je ouders? Met My

en voelboekje over dieren op

Wesseling dook in het leven

Boo verzorg je je eigen virtuele

de boerderij. Voel de zachte

van insecten en andere

huisdier. Geef je Boo te eten,

vachten en leer spelenderwijs

kleine kriebelaars en schreef

kleed hem aan en doe samen spelletjes.

meer over alle beestjes. Lees-

27 fascinerende verhalen.

Geinige app voor urenlang speelplezier.

plezier voor de allerkleinsten.

Van hommel tot

Gratis te downloaden in Google Play

De boerderij, €14,95,

hooiwagen, €15,99,

(voor sommige items moet je betalen)

Giraf Books

Luitingh Sijthoff

2 SPOT DE VOGEL!

5 VOOR HET ECHIE

Met Mijn Knappe Kitten en

Voor de jonge vogelliefhebber

Heb je het boek Paardenpraat

Mijn Perfecte Puppy haal je een

is deze handige natuurgids

verslonden en wil je nog meer

geweldige boek-en-app-combi

verplichte kost. Leer hoe je

weten over de paardensport?

in huis. De boekjes staan vol

vogels kunt herkennen, waar

Of wellicht eens meedoen aan

handige opvoedtips, (trainings-)

helemaal weg zijn van hun hondje. In dit

je welke soort kunt vinden,

een wedstrijd? Britt Dekker

tips en weetjes. In de app maak

boekje kunnen ze alles vastleggen: foto’s

wat ze graag eten, hoe ze

en Esra de Ruiter, bekend van

je je eigen pup of kitten, en kun

inplakken, vragen beantwoorden, tekeningen

broeden en wat bijzonder aan

PaardenpraatTV, vertellen je

je alles wat je hebt geleerd over

maken, kleuren... Achter in het boekje is ruimte

hen is. Verrekijker mee, gidsje

in dit boek alles over de disci-

je diertje meteen in de virtuele

voor als het hondje is komen te overlijden.

in de hand en spotten maar!

plines in de paardensport en

praktijk brengen. Mijn Knappe Kitten €10

Dat maakt het tot een compleet dagboek.”

Vogels herkennen en

wat erbij komt kijken. Zoals de

en Mijn Perfecte Puppy €10, Flamingo

observeren, Deltas, €10,95

soorten parcoursen, punten-

Kinderboeken bij BBNC Uitgevers.

telling, wat je aandoet tijdens

De app is gratis te downloaden in de
App Store en Google Play

2

1

3 vragen aan…
Anoek Hermans
Zij maakte een serie herinneringsboekjes

•

speciaal voor kinderen. Haar dagboek
Lief hondje is net uit.
LIEF HONDJE IS EEN DAGBOEKJE VOOR

3

KINDEREN. WAT IS HET PRECIES?

“Het is een invulboekje voor kinderen die

4

HET DAGBOEKJE MAAKT DEEL UIT VAN

5

MY BOO

APP ÉN BOEK!

EEN SERIE. WAAROM BESLOOT JE OOK EEN

3 KWISPELSPORTEN

een wedstrijd en hoe je je zo

BOEKJE OVER HONDEN TE MAKEN?

Bewegen is supergezond,

goed mogelijk voorbereidt.

“Ik hoop dat kinderen het leuk gaan vinden

ook voor honden. Voor hun

Paardenpraat Springen,

om te schrijven. Schrijven over wat ze hebben

lichaam, maar ook zeker voor

€16,99, Karakter Uitgevers

meegemaakt en wat er allemaal gebeurt in

hun geest. Maar wat kun je

hun leven. Juist als je krijgt te maken met het

allemaal voor sporten doen

6 HET LIEVELINGETJE

overlijden van je hond is dit een eerste stap in

met je hond? En wat geef je

VAN DE KONINGIN

de rouwverwerking. De dood van een huisdier

een sportieve viervoeter te

In de grappige familiefilm

heeft zo veel impact, vooral bij jonge kinderen.

eten? Hoe voorkom je bles-

Corgi speelt pup Rex de

Ik wilde graag iets doen om daarbij te helpen.”

sures en hoe train je je hond?

hoofdrol. Deze corgi is de

In De Dolle Dieren-

Alle antwoorden vind je in dit

lieveling van de koningin.

bende beleven Pedro

KRIJG JE VEEL REACTIES?

boek, gemaakt door experts

Tot afgunst van zijn vriend

de cavia, Gertrude de

“Ik krijg vaak te horen dat het zo mooi is dat

op het gebied van honden-

Charlie, die er alles aan doet

schildpad, Bongo de

kinderen over de dood van hun hond kunnen

sport, gezondheid en voeding.

om Rex uit Buckingham

aap, Alfred de wasbeer,

schrijven. De hele serie bestaat uit invulboeken

Sporten en bewegen

Palace te krijgen. Dat lukt en

Mitzi de poes, Koko de papegaai, Nelson de

met honden, €24,95,

Rex belandt in een luguber

straathond en Tommy, de eigenaar van de dieren-

Prins Petfoods

asiel, waar de Corgi vriendjes

winkel, allerlei spannende avonturen. Nieuwsgierig

maakt en plannen smeedt

geworden? Lief Dier mag drie boeken weggeven!

die kunnen helpen in rouwverwerking. Of dat
dan het overlijden van oma, opa, papa, mama
is of je hond... het doet gewoon heel veel met

Winnen!
Het boek van
De Dolle
Dierenbende

een kind. Door met deze boekjes te werken

4 DE WONDERE WERELD

om terug te keren naar zijn

Ze zijn geschikt voor kinderen vanaf acht jaar.

creëer je de mogelijkheid om er samen voor

VAN INSECTEN

koninklijke baasje. Film vol

Wat moet je doen? Een mail met je naam en adres-

te gaan zitten en erover te praten. Dat is wat

Waarschijnlijk sta je er niet

humor, die ook leuk is voor

gegevens sturen naar prijsvraag@petsplace.nl,

bij stil als je een mug of vlieg

papa’s en mama’s.

onder vermelding van De Dolle Dierenbende.

doodslaat. Wat die kleine

De film Corgi is nu verkrijg-

Hoor je bij de gekozen winnaars, dan krijg

wezentjes allemaal kunnen

baar op dvd en blu-ray

je het boek thuisgestuurd

ik ermee wil bereiken.”
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BEESTENBOEL

Lief hondje is voor €23,95 te bestellen
op liefdagboekje.nl

6
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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!

Naomi heeft
gewonnen!

Er is weer een winnaar gekozen uit alle
inzendingen: Naomi van Elen. De prijs
komt snel je kant op!
Ook meedoen? Stuur je SupaP@t

Hoi!

Ik ben Donna. Ik ben

heel speels en vrolijk. Er was een

kleurplaat naar de redactie van Lief Dier.

dag dat ik ging wandelen met mijn

Of post ’m op de Lief Dier Facebookpagina:

baasje en een hondje van mijn leeftijd

facebook.com/liefdiermagazine

tegenkwam. We vonden elkaar aardig
en gingen spelen en rennen. Toen

-

zei mijn baasje dat we naar huis

SUPAP@T

Helaas tilde m’n baasje mij op en gingen we toch naar huis.
Ik was best wel moe en ging toen lekker slapen. Toch gebruik
ik die truc nog steeds :) Doeiii! Pootjes van Donna

Dit ben ik met ons
hondje Luca. Ik heb
onszelf nagetekend.
Luca is superspeels en
superlief. Het liefst is hij
de hele dag buiten.
Sommige huis-

is, kan die vacht.

dieren hebben een

er het best afge-.

extra dikke jas.

.schoren worden.

Wat moet daarmee

Weet jij het goede

gebeuren als het

antwoord op de vraag?

zomers heel erg

Mail dat dan snel met

warm wordt?

je naam en adres

a. Hier en daar.

naar prijsvraag@

staartjes maken

petsplace.nl en zet

in.het haar: dat

er SupaP@t Beesten-

zorgt.voor extra

kwis bij. Misschien

ventilatie..

win jij zo’n geweldige

b. Helemaal niets:.

SupaP@t mok!

die vacht be-.
.schermt tegen de.
kou én de warmte.
c. Als het heel heet.

Groetjes van Jasmijn
& Luca!!!!!!

Dierenvraag
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Dus ik ging op de grond liggen en liep niet mee.

Hoi Pets Place!
Het juiste antwoord is: a. Parkieten zijn kleine papegaaiachtigen
die oorspronkelijk uit Australië komen

DOOR MARJORIE VELTHUYSE, MARSIANARTS / TEKST: CYN PANHUIS

Beestenkwis

moesten, maar het was net zo leuk!

In deze Lief Dier kom je
ook parkieten tegen. Weet jij
waar deze vrolijke vogels
oorspronkelijk
vandaag komen?
a. Parkieten komen oorspronkelijk uit Australië
b. De parkiet is de nationale vogel van Brazilië
c. Parkieten zijn typisch Nederlandse vogels
Het goede antwoord vind je ergens in deze rubriek
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BAASJES

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!

f
Breieen
metispel
kw

Q

HELEMAAL
GEK OP
Q is een boomer

die nu één jaar is.
Ik ben supergek
op hem. Al tien
jaar lang wilde

Hallo
allemaal

ik een hondje en
opeens zei mijn
man JA! Ik ben blij
dat hij ja zei, want een maand later zijn we
als bedrijf failliet gegaan. Wat halen we nu
veel liefde en kracht uit zo’n beestje! Q is echt
een slimme hond. Maar het belangrijkste: hij
is mijn schatje! Groetjes van Jeanine

Hoi, ik ben Storm
Die kleine daar op de foto, aan de

Lotje en Tess

linkerkant. Ik mag dan misschien

Dit is onze oude beagle Tess. Lotje op de foto

grote boef. Op een ochtend kwam

rechts is al haar derde zusje. Ze houdt van veel

mijn baasje naar ons hok lopen.

spelen, wandelen en … tv kijken. Vooral dieren-

Ze pakte het voer en deed het hok

films zijn favoriet. Beide hondjes kunnen geen

open om ons te voeren. Net toen

dag gemist worden door de kinderen en ouders.

ze het bakje pakte, rende ik naar

Ze gaan dan ook

buiten. Het domme was: ik rende

altijd mee op

en rende, maar ik kwam toch weer

vakantie.

uit in het hok … Bleek dus dat ik

Groetjes van

gewoon een rondje om het hok had

Wil IJzereef

gerend! Nou ja, volgende keer beter.

wel klein zijn, maar ik ben een

Want ik blijf een dikke boef.

Stuur je kleurplaat vóór 1 augustus 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?

WOEF!

(Kleine) groetjes van Storm

Ik ben Whiskey en samen met mijn labradorvriendje
Flynn heb ik de unicorn van Pets Place gewonnen! Ik
vond hem zo leuk, dat binnen een half uur het oortje
kapot was! Oeps, dat was echt niet de bedoeling, hoor!
Ook kwam ik er ineens achter dat hij ook nog eens
piepte. Mijn dag kon niet meer stuk! O, wat hou ik van
knuffels… Maar de unicorn is toch echt mijn liefste
knuff! Liefs, en een pootje en lebber van Whiskey

Mijn naam is Boef.
En die naam ik heb niet
voor niets gekregen.
Ik doe het liefst dingen
die niet mogen. Zoals aan
de gordijnen trekken, hout
eten of de schoenen stelen
en eraan knabbelen …
Maar ik kan ook heel
lief zijn! In de avond
lig ik altijd bij m’n baasjes
op schoot te slapen.
En ja, je ziet: ik vind
het ook geen probleem
om alle plek in te nemen
en lekker verder te
slapen. Zo kan ik alles
mooi in de gaten houden
vanuit mijn stoel.
Zo, nu ga ik snel weer
verder slapen.
Dikke knuffel van Boef
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ADVIES

Een grote groep huisdierliefhebbers is hartstochtelijk fan van gevederde vrienden.
Niet zo gek, als je bedenkt dat parkieten en papegaaien heel gezellig gezelschap zijn.

PAPEGAAIEN EN PARKIETEN ZIJN GRAPPIG, SLIM EN SOCIAAL

r
V olijke

1

D

2

3

4

2

De grote papegaai en de

familie. Het is geen

Kom je ze tegen in de dieren-

zelfs sterfte... Respecteer

kleine parkiet zijn populaire

solist. Dus ga je voor

tuin of dierenwinkel, dan

deze slimme vogel dus, en

huisdieren. Deze leden van de

parkieten, ga dan

toch altijd even proberen of

zie hem als een echte vriend.

papegaaienfamilie zijn dan

altijd uit van twee.

hij wat terugzegt… Kiezen

Een vriend voor het leven. Die

ook heel bijzondere, vrolijke

Of meer, maar dan

voor een papegaai is geen

heb je dan ook wel een poos:

vogels. Slim, sociaal, met

liefst in een even

kleine beslissing. Deze vogels

een goedverzorgde, gelukkige

regelmaat grappig. Verzorg

aantal. Besteed zelf

zijn nog slimmer dan een

ara kan wel zeventig jaar

je je vogels goed en weet je

ook veel tijd en aandacht

vlotte kleuter, dus je haalt

worden en andere papegaai-

hun vertrouwen te winnen,

aan je vogels, dat schept

echt iemand in huis.

ensoorten wel vijftig.

dan kunnen zowel parkieten

een band. En ben je druk?

Een papegaai is geen solodier

als papegaaien handtam,

Zorg dan voor voldoende

en wil deel uitmaken van

LEKKER LOS

aanhankelijk en aaibaar

(voer)speeltjes. Wees je

het gezin. Dat betekent het

Wil je je parkiet buiten

worden.

ervan bewust dat je echt een

tegenovergestelde van een

de kooi laten? Doe dat

verbond aangaat met je

vogel die de hele dag in een

niet voor hij handtam is.

KLEIN MAAR FIJN

vogels: een gezonde parkiet

kooi zit: deze vriend met

En zorg bij elke vlucht

1 Luxe papegaaienkooi op zwenkwielen,

De parkiet is dan wel een

die altijd goed verzorgd

vleugels wil met je mee op

voor een veilige vlieg-

compleet met zitstokken en voerbakjes.

kleine papegaaiachtige, maar

wordt, kan wel vijftien tot

stap. Of je nu naar de winkel

route: geen brandende

De deurtjes hebben een slim sluit-

telt qua aanwezigheid voor

twintig jaar oud worden.

of op verjaarsvisite gaat. Zit

kaarsen of open haard,

mechanisme en de kooi kan ook aan de

een papegaai dag in dag uit

3

4

1 Prachtige, stoere designkooi op een

tien. Juist omdat het zo’n

geen gevaarlijke planten

bovenkant open. Strong Villa Anna

houten plaat, in industriële retrolook.

kleine slimmerik is, heeft

GROOT EN GEEN

in zijn kooi, zonder aandacht,

en bloemen, en geen

papegaaienkooi (78x68x185 cm)

Compleet plasticvrij, met voldoende

hij heel wat afleiding en

‘KOOIVOGELTJE’

dan kun je erop rekenen dat

open ramen of ramen

€249 2 Een verantwoord tussendoortje.

zitstokjes, een schommel en voer- en

uitdaging nodig. Iets anders

Ze hebben altijd iets

gedragsproblemen de kop

zonder bekleding (vlucht-

Helpt bij de natuurlijke slijtage van de

drinkbakjes. Zolux Retro Celestine

wat elke parkiet nodig heeft:

bijzonders: papegaaien.

opsteken, bij eenzaamheid

en botsgevaar).

papegaaiensnavel. Vitakraft Kräcker

vogelkooi (48x31x41 cm) €99,95

€4,49 3 Heerlijk knauwen en klauteren

2 Compleet voer met alles wat parkieten

voor papegaaien. Happy Pet Parrot Toy

nodig hebben. Vitakraft Premium

74

Vogels

1

Menu €3,89 3 Rosewood speelrol

WELKE VOGEL PAST BIJ WIE?

NATJE EN DROOGJE

(7x7x25 cm) €7,99 4 Wat je noemt

Er zijn verschillende papegaaiachtigen: welke soort past

Ook de praktische zorg voor deze vogels is belang-

een snoepschommel voor parkieten.

het best bij welke toekomstige vogelbaas? Voor de ene

rijk. Goed voer, af en toe een extraatje, altijd

Vitakraft Crunchy Swing €4,99

soort heb je wat meer ervaring met vogels nodig dan voor

ruim en voldoende drinkwater. En belangrijk: houd

de andere. Loop gerust binnen bij Pets Place voor advies.

de kooi of volière altijd goed schoon.

Carnival €5,99 4 Gezonde snack voor
papegaaien, boordevol fruit, zaden en
noten. Vitakraft Frutti Cocktail €3,99
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Eindelijk een slim aquarium!

Vroli jke

1

Vogels

2

GEZELLIG SAMEN
Een parkiet is niet graag
alleen: als je geen diepongelukkige vogel in een
kooi wilt hebben, schaf je
in de regel twee parkieten

Een heerlijk huis voor je vissen
Eenvoudig te onderhouden
Altijd schoon en gezond water

aan. Twee heren gaan
prima samen, en een
dame en een heer ook.

Gemakkelijk vervangbare
Crystal Clear cartridge, voor
schoon en gezond water

Twee dames in een kooi
wordt lastiger: die hebben
eerder de neiging de strijd

3

met elkaar aan te gaan.

FRUITHAPJE
Deze vogelsoorten eten

Geïntegreerde ruimte voor
een optionele verwarmer

graag vers fruit. Een stukje

VERBODEN
VRUCHTEN
Avocado’s zijn heerlijk en

(biologische) banaan,
appel, peer of perzik vinden

4

ze heerlijk. Verwijder

5

voedzaam, maar bevatten

eventuele pitten, daar zit
een voor vogels gevaarlijke

ook een voor papegaaien

stof in. Ook een tak van

en parkieten giftige stof.

1 Honden een speeltje-met-pieper?

een fruitboom is fijn: om

Die mogen dus nooit in de

Vogels een rinkelspeeltje! Happy Pet

op te zitten en lekker aan

voerbak terechtkomen.

Chime (7x5x41 cm) €6,49

te knagen.

Geïntegreerde ruimte voor netsnoeren

2 Test z’n slimheid met deze puur

KROMSNAVELS:
GEEN WATJES

76

natuur puzzel. Happy Pet kokospuzzel (15x6,5x35 cm) €12,49

WATERBALLET

3 Lekkere afwisseling op de dagelijkse

Zowel papegaaien als

Papegaaien en parkieten

maaltijd: een knabbelmix van fruit,

parkieten houden in

(kromsnavels) zijn

zaden en noten. Vitakraft Frutti

de regel van water en

geweldige, maar geen

Cocktail parkiet €2,99 4 Compleet

badderen. Geef ze die

‘makkelijke’ huisdieren.

voer voor papegaaien dat alle

gelegenheid, met een

Wil je het goed doen, dan

voedingsstoffen en vitaminen bevat

badderbakje. Sommige

moet je echt de tijd nemen

die nodig zijn om hem in topconditie

vogels gaan zelfs met

om ze aandacht te geven,

te houden. Vitakraft Premium

hun mens mee onder de

de intelligentie van je

Menu €3,99 5 Dit mineraalblok

douche…

vogels uit te dagen en te

is een prima aanvulling op het

zorgen voor voldoende

voer van papegaaien en parkieten:

afwisseling. Ongelukkige

een optimale mix van grit, zee-

papegaaien en parkieten

koraaltjes en maagkiezel biedt de

kunnen agressief worden,

mineralen die de vogels tekortkomen.

veel en vaak krijsen en

Versele-Laga Orlux Mineral Bloc

zichzelf kaalplukken.

Loro Parque €4,99

QubiQ met verlichting:
Dimbare 2-kleurige-LED-verlichting,
energiezuinig en duurzaam
Wit & Zwart

Meer weten? Scan deze code om de
QubiQ video af te spelen!

Inhoud 30 liter
Verkrijgbaar in wit en zwart
Met en zonder LED verlichting

ADVIES

Zomertips voor

EDELE
VIERVOETERS

Paarden in de wei: het is er weer de tijd voor. Ook rijden doe je nu waarschijnlijk vaker buiten dan
in de binnenbak. Je paard beschermd door de zomer helpen? Zet dit dan op je boodschappenlijst.

Zeker als het warm is,

In de wei? Zo’n handig

worden de spieren en

vliegenmasker houdt

gewrichten van je paard

vervelende insecten weg en

extra belast. Cool Sens is

biedt nog bescherming tegen

dan een heerlijke verfrissing

de zon ook. Waldhausen

na de inspanning, die

vliegenmasker zonder

lichaam en spieren een

oren vanaf €22,99

Als het echt warm is, pas je
je rij-routine aan:
minder intensief en liever
’s avonds dan overdag

boost geeft. Cavalor
Cool Sens €58,15

Echt heel veel gezweet?
Stimuleer het herstel van je
paard met dit supplement.
Cavalor Electroliq Balance
vloeibaar €26,49

Met deze bal ga je de strijd
aan met dazen die in de buurt
van je paard(en) rondhangen.
Besmeerd met de speciale

Buiten is fijn, maar alleen als er ook voldoende schaduw is

500 dazen per dag. Horse
Fly Trap bal €9,45, Horse

Stekende insecten: je houdt

Fly Trap lijm €21,95, Horse

In plaats van een gewone

ze allemaal bij je paard

Fly Trap lijmspray €24,95

liksteen iets extra lekkers

uit de buurt met deze

in de zomer. Gezond, en een

biologisch afbreekbare spray

Deze luxe vliegendeken

fijne afleiding. Excellent

die wel zes uur lang werkt.

draagt luchtig en comfortabel

Sweet Lick Apple €6,45

Excellent Impressed Dazen

door het lichte materiaal

Weg insectenspray €14,95

en de vorm, en biedt prima

Ook tijdens de buitenrit is
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lijm vangt deze val tot wel

je paard beschermd tegen

bescherming tegen vliegen en

Een water- en zweet-

vliegen en andere vervelende

andere vervelende insecten.

bestendige sunblock.

insecten. Waldhausen

Excellent Equi Sunblock

Salon vliegenfrontriem

Lotion €13,95

€3,99

Voldoende schoon drinkwater is altijd belangrijk,
maar bij warm weer helemaal

Waldhausen anti-insect
luxe vliegendeken met
halsstuk €79,95
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TIPS

ADVIES
VAN DE CONSUMENTENSERVICE

SCHOON, LUCHTIG EN ZONDER KLITTEN

Woef’s zomerhaar
Meer dan eens laten hondenbaasjes zomers de vacht van hun hond kort scheren. Het zou
anders te warm zijn… Maar die vacht isoleert juist tegen kou én hitte. Een veel beter idee:
zorgen voor een vacht die summerproof is.

E

Bel je met de Pets Place Consumentenservice, dan zit Marissa klaar om

Heeft Pets Place ook wat
slimme huisdiertips voor extra
warme zomerdagen?

al je vragen te beantwoorden. Ze is

“Natuurlijk, hier volgen er een paar!

niet alleen deskundig als het gaat

de voetzolen van je hond. Gebruik een speciaal

om huisdieren, ze heeft door al die
klantenvragen ook fijn veel tips.
En die deelt ze met Lief Dier!

• Het hete asfalt kan irritatie veroorzaken bij
middel om de voetzolen te beschermen.

• Zorg voor voldoende drinkwater voor je huisdier. En denk aan de vogels in je tuin, zij kunnen ook wel wat extra verkoeling gebruiken.

• Vergeet ook je vissen niet, het water in het
aquarium kan te warm worden in de zomer.
Laat de lampen wat korter aan of haal de kap

en hond heeft z’n jas

den vacht is dat zo gebeurd.

alleen ideaal voor viervoeters

MOSER PRIMA

niet voor niets: zolang

En Moser heeft het ideale

met een kortere vacht, maar

Nieuw is de

• Konijnen en knaagdieren krijgen het snel

de vacht verzorgd,

gereedschap in huis.

ook handig om tijdens de

Moser Prima,

warm en kunnen de warmte slecht kwijt. Zorg

wasbeurt shampoo mee aan

een kleine,

te brengen.

lichte, com-

van je aquarium zodat de warmte weg kan.

ideaal voor het

Met de auto op
vakantie en de hond
gaat mee, waar moet
ik aan denken?

Frontline Pet Care Voet & Voetzoolkussen

zitten en werk alleen de

onderhouden

“Zorg dat je hond

Balsem €9,25, Beaphar Anti-Myiasis

lange plukken bij. Dat gaat

van detailwerk

in bezit is van een

€12,99, Adori voer-en drinkbak €7,39

zijn kammen en borstels voor

het best met de Moser Prima:

bij gezicht, oor-

geldig Europees

Schoon en zonder klitten,

elke vachtsoort, ontwikkeld

een kleine tondeuse die je

tjes, pootjes en

paspoort en dat

zodat haar en huid optimaal

door vachtprofessionals.

gebruikt om lange pieken

genitaal gebied.

hij gechipt is. Ga

ventileren. En dan is het al-

Elke kam en borstel is ergo-

onder de staart, bij de

Moser tondeuse

ruim voordat je

leen een kwestie van de vacht

nomisch door de flexibele

plasser, onder de pootjes

Prima €79,99

op vakantie gaat

met regelmaat bijhouden.

gelgrip. De masserende

en aan de oren voorzichtig

naar de dieren-

Juist bij een goed onderhou-

handschoenborstel is niet

te verwijderen.

arts voor een gezondheids-

schoon en klitvrij is, biedt
die de ideale bescherming.

GROOMING TOOLS

Ook tegen zomerhitte.

Moser is gespecialiseerd

Een bezoek aan de trimmer

in tondeuses voor de huis-

DE PUNTJES OP DE I

bare trimmer,

aan het begin van de

diervacht. En nu zijn er ook

Laat die vacht dus lekker

zomer is een prima plan.

borstels, kammen en meer:

Maar dan om de vacht in

Moser Grooming Tools. Er

topconditie te brengen.

pacte, oplaad-

check. Je weet dan meteen
welke vaccinaties verplicht

ZELF D
E
HOND
WA S S
EN?
K IE S A
LT IJ D V
OOR
EEN SP
E C IA L E
HOND
ENSHAM
POO!

zijn. Neem ook een middel
tegen reisziekte mee, honden
kunnen hier flink last van
hebben.” Kijk ook op
petsplace.nl/advies/hondmeenemen-op-vakantie
Beaphar Reisfit €9,35

dat het verblijf van je dier niet in de zon staat
en ververs het drinkwater regelmatig. Houd
het hok extra goed schoon, om myiasis te
voorkomen. Veel huisdierplezier deze zomer!”

Zomers
huisdieradvies
van Marissa!
DIT IS MARISSA • leeftijd: 30 jaar • getrouwd en mama van Fynn • huisdier: Gracie,
een (kletskous van een) ocicat, en Abby, een oosterse korthaar
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Moser elektronische nagelvijl €25,49, klittenkam €12,99, tweezijdige combiborstel €9,99,
roskam €14,99, slickerborstel vanaf €9,49, verzorgingskam €9,49, trimhark €17,99

FOTO: WENDA OUDSHOORN

Ik ga op vakantie, maar mijn huisdier kan niet mee. Wat is wijsheid?
“Zorg voor goede opvang. Je kunt je huisdier

is een platform waar je je huisdier aan kunt

natuurlijk naar een pension brengen, maar je

melden. Pawshake zorgt dan voor een lijst

kunt er ook voor kiezen om een oppas in huis

met oppassers in jouw regio: supersimpel!

te nemen. Dit laatste is natuurlijk voor je dier

Om stress op de logeerplek tegen te gaan,

het prettigst, een opvang kan stressvol zijn

kan een handige halsband of verdamper

en thuis is toch lekker vertrouwd. Ken je

tegen stress helpen.” Adaptil Calm

niemand in je omgeving die op kan passen?

On-The-Go Collar (S/M) €27,99, Adaptil

Dan is Pawshake een goed alternatief. Dit

Calm Home Diffuser €25,99
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In het volgende nummer
HET PETS
PLACE
BUITENVOGEL
BUFFET

BEROEMDE BAAS
MONIQUE WESTENBERG
DOET ALLES VOOR GIOIA
HOME SWEET HOME
DE WOONWENSEN VAN
KNAGERS EN KONIJNEN
KRABPAAL, MAND,
HALSBAND EN MEER…
KWISPELEND EN SPINNEND
NIEUW NAJAARSMOOIS

U I T Z O N D E R L I J K

I N

E L K

D E TA I L

EEN FANTASTISCH
LEVEN BEGINT
MET EEN
GEZONDE START
In het begin is je kitten het meest kwetsbaar.
Haar spijsvertering en immuunsysteem, maar ook
haar zintuiglijk- en zenuwstelsel zijn ontzettend
fragiel en nog volop in ontwikkeling.
In deze periode heeft je kitten een ‘dipje’ in haar
afweer. Ze krijgt geen afweerstoffen meer via de
moedermelk en zelf heeft zij ze nog niet genoeg
opgebouwd. Met ROYAL CANIN® KITTEN krijgt je
kitten een combinatie van voedingstoffen die haar
immuunsysteem ondersteunen. Het helpt haar

!
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Vier
LIEF DIER IS EEN UITGAVE
VAN PETS PLACE
Heb je tips, vragen of wil je
je aanmelden voor een rubriek?
E: redactie@petsplace.nl
W: petsplace.nl
HOOFDREDACTEUR
Cynthia Panhuis
ARTDIRECTOR
Gabriëlle de Vries
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VORMGEVING
Ankie de Feyter,
Raymond Heinsius
(beeldbewerking)

EINDREDACTIE
Louise Tholenaar

FORMULE
Patrick Nathoenie

DRUKKERIJ
Habo da Costa, Vianen

Afgebeelde producten en prijzen kunnen
afwijken. Niet alle producten zijn in

gezonde groei en is volledig afgestemd op de
behoeften die ze heeft in deze levensfase.
Door haar ROYAL CANIN® KITTEN te geven, kun je
er gerust op zijn dat je jouw kitten een gezonde start
geeft van een fantastisch leven.
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je luie stoel kan ook: je vindt alles
wat je nodig hebt in de webwinkel, op
petsplace.nl.
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Arno van de Hee, Linda van ’t Geloof

wel overal te bestellen. Winkelen vanuit

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
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microfilm of op welke andere wijze
ook zonder voorafgaande schriftelijke

CONSUMENTENSERVICE
Marissa Berns (& redactieassistent)
Tessa de Graaf, Jeroen Kayser

toestemming van de uitgever.

Leer meer op royalcanin.nl

Bescherm uw hond in
de strijd tegen parasieten

Beschermt honden tot maximaal 6 maanden
tegen vlooien, teken en zandvliegen met
Beaphar Canishield®, de Deltamethrin halsband.

