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

JIJ WILT TOCH 
OOK HET BESTE
VOOR JOUW 
RETRIEVER?
De Labrador en Golden Retriever: 

allebei levenslustig met een schitte-

rende vacht. Toch zijn er verschillen: 

de dichte ondoordringbare vacht van 

de Golden Retriever houdt warmte en 

vocht vast, waardoor hij gevoelig is 

voor huidproblemen. De talgklieren 

van de Labrador Retriever scheiden 

grote hoeveelheden talg af, zodat 

het water van zijn vacht afglijdt. 

Daarnaast zijn er andere kenmerken 

waarin zij verschillend zijn. 

Daarom verdienen zij ieder hun eigen 

rasspecifieke voeding.

 

ROYAL CANIN® Golden Retriever 

en Labrador Retriever hebben een 

unieke brok, die perfect aansluit 

bij de voedingsbehoefte van jouw 

Retriever.
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Voor de coveronderwerpen staat een ● 

LIEVE HART VOOR DIEREN-LEZERS

Het innerlijke leven van dieren: In deze tijden, waarin er nog altijd 
mensen zijn die geloven dat dieren geen ziel hebben, brengt het nieuwste 
boek van auteur Peter Wohlleben (‘Het innerlijke leven van dieren’) opmer-
kelijke feiten aan het licht in een discussie die we lang geleden al hadden 
moeten voeren. Wat mogen wij met dieren doen? Lees het vanaf blz. 14.
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konijnen in kooien
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In de tropen, in het hooggebergte of midden in het  
moeras: wanneer de witte nevel over de grond trekt,  
ontstaan er magische momentopnamen. Voor veel dieren 
biedt het natuurlijke fenomeen ook een mogelijkheid om 
even op adem te komen en te ontspannen.

Adempauze 
      in de mist
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Een warme douche 
Kanchanaburi, Thailand  –  Als damp stijgt 

de dunne nevel op boven het meertje midden 
in het woud, en vermengt zich met de hoge 

luchtvochtigheid. De olifant heeft dit prach-
tige plekje nu nog voor zichzelf. Hij heeft net 

zijn ochtenbad genomen. Het vlakke water 
was echter niet voldoende om in onder te 
dompelen. Een flinke douche met de slurf 

zorgt ervoor dat ook de rug goed nat wordt.
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Jagen in de nevel 
Everglades, Florida – Deze groene reiger heeft 
zich in de beschutting van de mist terugge-
trokken op een klein eiland midden in het 
moeras van de Everglades. Doodstil – bijna 
alsof hij de kale tak naast hem probeert te 
imiteren, wacht hij op insecten, voorbijzwem-
mende vissen en kleine reptielen, om vervol-
gens  bliksemsnel toe te slaan. 
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Licht aan de horizon 
Torres del Paine, Chili – Met de schoonheid 
van de regenboog hebben de guanaco’s 
waarschijnlijk niet zoveel. Ze gebruiken de 
bescherming van de ochtendmist voor het 
nuttigen van een uitgebreid ontbijt –  
grassen, kruiden, mossen en paddenstoelen 
op de open weiden. Daarbij voelen ze de  
eerste, zachte zonnestralen op hun rug. 
Niemand weet immers wanneer de familie 
wilde lama’s weer zo’n mazzel heeft dat er 
beschut tegen aanvallen van poema’s rustig 
gegeten kan worden.
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DIERENNIEUWS 
Spannende berichten over en emotionele momenten 

met dieren uit eigen land en de rest van de wereld

Moskou – Albino-orca’s zijn extreem zeld-
zaam. Des te fascinerender is het dat on-
derzoekers onlangs in het noorden van de 
Pacific tot wel acht witte orca’s ontdekten, 
waaronder een moeder met haar kalf.  
De Russische wateren in de Beringzee be-
vatten daarmee de meeste witte orca’s ter 
wereld. En dat terwijl albino-orca’s slech-
tere overlevingskansen hebben dan hun 
normaal gekleurde soortgenoten. Door 
de ontbrekende huidpigmentatie zijn ze 
vatbaar voor huidkanker. Bovendien zien 
witte orca’s slecht, wat hun jachtkansen 
aanzienlijk verkleint. 

Zoölogische sensatie

Witte orca’s  ontdekt  
in de Beringzee

Actueel

Johannesburg – Illegale handel in 
berberapen wordt voortaan zwaar 
strafbaar. Dat hebben landen on-
langs definitief besloten tijdens de 
CITES-top over bedreigde planten- 
en diersoorten in Johannesburg.  
De berberaap is het meest in beslag 
genomen CITES-genoteerde levende 
zoogdier in de EU. Handel in ber-
berapen was dus al verboden, maar 
autoriteiten waren nog niet verplicht 
om overtreders aan te pakken. Door-
dat de berberaap nu de hoogst mo-
gelijke beschermstatus krijgt tegen 
illegale handel en stroperij, kunnen 
overtredingen niet langer ongestraft 
blijven. 
Berberapen dreigen uit te sterven, 
grotendeels door de illegale handel 
voor de exotische huisdierenmarkt 
in Europa. Volgens de laatste tellin-
gen zijn nog maar 6,500 tot 9,100 
berberapen in het wild. Het grootste 
deel van de populatie bevindt zich 
in het Atlasgebergte van Marokko, 
maar in Europa staan zij vooral be-
kend als de ‘Gibraltar aapjes’.

Goed nieuws voor berberaap

Handel in berberaap 
niet langer ongestraft

Berberaapje Juma 
met pleegvader, 

 bij AAP.

Het leefgebied van de witte 
orca’s in de Beringzee valt  
onder het grootste beschermde 
Russische zeegebied.



55 millimeter groot 
kunnen Aziatische reuzenhoor-
naars worden. De insecten, die 
in Oost- en Zuidoost-Azië voor-
komen, zijn daarmee de grootst 
bekende hoornaarsoort.  
Hun steek is bijzonder pijnlijk en 
kan bij gevoelige mensen een 
allergische shock veroorzaken. 
Jaarlijks sterven daar ruim veer-
tig mensen aan.

1864 exemplaren  
van de met uitsterven bedreigde 
reuzenpanda leven er volgens 
actuele tellingen in de bamboe-
bossen van China. Dat is toch 
zeventien procent meer dan tien 
jaar geleden, zo stelde de wereld-
natuurbeschermingsunie IUCN 
onlangs in de meest recente ver-
sie van de Rode Lijst der bedreig-
de diersoorten.

In cijfers

ONDERSCHEIDING
Een Mopshond in de Amerikaanse 
stad Meridian heeft als eerste dier 
ooit de onderscheiding gekregen 

voor getoonde moed. Hij waar-
schuwde zijn baasjes toen er brand 
dreigde uit te breken. Jaxson kreeg 

een brandweerhelm cadeau.

VERGIFTIGING
Om een geitenplaag op een eiland 

in te dammen, zette de Australische 
overheid dingo’s uit. Om te voorko-
men dat ook zij weer een probleem 
zouden vormen, kregen de dieren 

gifcapsules geïmplanteerd, die hen 
doden na maximaal twee jaar.

Handelsverbod op ivoor

Honululu – Een grote dag voor 
de internationale dierenbescher-
ming. Ondanks hevige protesten 
uit Japan, Canada, Zuid-Afrika en 
Namibië stemden de leden van 
de International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN) 
op hun conferentie voor een 
strikt handelsverbod, ook op de 
binnenlandse markten. Stroperij 
en verlies aan leefgebied hebben 
alleen al in de afgelopen jaren 
aan zo’n 144.000 Afrikaanse 
olifanten het leven gekost.  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tegen roekeloos rijden

Wenen – Onder het motto ‘Lang-
zaam rijden, leed besparen’ is de 

dierenbeschermingsorganisatie 
‘Pfotenhilfe’ (‘Pootjeshulp’) een 
campagne gestart tegen hard en 
roekeloos rijden. Met borden, plak-
katen en stickers willen de die-
renbeschermers automobilisten 
attent maken op de toenemende 
hardvochtigheid in het verkeer. 
Het afgelopen jaar stierven er in 
Oostenrijk ruim 37.000 reeën, 
22.000 hazen en 7.000 fazanten 
door racende automobilisten.

Telex
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Amsterdam – Op 9, 10 en 11 de-
cember houdt de Raad van Beheer 
de 127ste editie van de Amsterdam 
Winner Show, voorafgegaan door de 
Holland Cup. Met ingang van dit jaar 
worden deze shows onderdeel van 
Hond2016: hét evenement voor hon-
denminnend Nederland. 
In de Amsterdam RAI verzame-
len zich in dat weekend zo’n 7.000 
honden van meer dan 300 rassen, 
met duizenden bezoekers uit alle 
windstreken. Er is een beursgedeel-
te, waar je volop kunt shoppen en 
genieten in de circa honderd stands 
die er zijn. Je vindt er de nieuwste 
en mooiste hondenproducten. En in 
het Hondendorp kun je je uitstekend 
oriënteren op de aanschaf van een 
stamboomhond. 
Hond2016 is meer dan een tentoon-
stelling. Er is veel te zien én vooral 
ook te doen samen met je hond. Er 
zijn demonstraties van ‘honden met 
een baan’ bijvoorbeeld, zoals politie- 
en blindengeleidehonden. En ook 
komen er sportieve honden in actie 
tijdens demonstraties én wedstrij-
den. Honden die dansen met hun 
baas, die springen over hindernis-
sen, frisbees vangen,  slalommen, 
etc. 
Meer informatie over Hond2016: 
www.hond2016.nl en op Facebook: 
www.facebook.com/hond.event 
Voor blogs en vlogs van de campag-
ne ‘Zoek de verschillen’ kun je te-
recht op www.houdenvanhonden.nl

Dol op honden?

Genieten van alles dat 
hond is op Hond2016 
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Actueel

Breda – Hart voor Dieren is voortaan 
ook te vinden op Snapchat. Volg ons 
‘achter de schermen’, maak kennis met 
onze werkzaamheden, onze huisdie-
ren en alles wat met dierenliefde te 
maken heeft. Exclusief materiaal dat 
alleen te zien is op Snapchat! Voeg ons 
toe: hvd_magazine

Dierenliefhebbers online

Hart voor Dieren  
nu ook op Snapchat!
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Nederland – Elke bontkraag die er ver-
kocht wordt, kost minstens één dier het 
leven. Soms zelfs meerdere dieren, want 
voor een dikke bontkraag kunnen zelfs 
wel vier dieren zijn gebruikt. Alleen de 
ruggetjes worden verwerkt in bontkra-
gen, de rest wordt weggegooid.
Vooral het bont van wasbeerhonden, 
vossen, poolvossen en coyotes worden 
gebruikt voor bontkragen in jassen van 
Airforce, Woolrich Nickelson en Canada 

Goose. De wasbeerhonden worden gro-
tendeels in Finland en China gefokt. Ze 
worden gehouden in kleine draadstalen 
kooien. Het draadstaal kan verwondin-
gen en infecties bij de dieren veroorza-
ken. Als ze ziek worden of infecties krij-
gen, worden ze nauwelijks behandeld. 
Hierdoor sterven veel dieren in hun 
kooien. Na ongeveer zes maanden wor-
den ze anaal geëlektrocuteerd of levend 
gevild om verwerkt te worden in bont-

kragen. De coyote wordt gevangen met 
een wildklem, waarbij een lichaamsdeel 
van de coyote vast komt te zitten. Pezen 
en spieren scheuren daarbij letterlijk af. 
In sommige gevallen verliest het dier 
een poot en slaat het verminkt op de 
vlucht. Verder is het soms dagen wach-
ten tot de pelsjager het dier doodslaat of 
dood trapt, want zo wordt de vacht het 
minst beschadigd.
Draag je een jas met bontkraag en ver-
moed je dat het om echt bont gaat? Via 
de bonttest op bontvoordieren.nl kun je 
checken of je bontkraag van echt of nep-
bont is gemaakt.

Verminking, ziekte, ellende en elektrocutie

De bontkraag is nog altijd niet verdwenen uit het 
straatbeeld dankzij Airforce en andere merken



9, 10 en 11 december 2016 – RAI AMSTERDAM
Hét evenement voor hondenliefhebbers

Demonstraties, workshops, clinics, shopping, 
hondendorp, Holland Cup, Winner Show en meer
Dogfrisbee | Funtraining | Dog Dance | Hoopers | Hondenfotografie | Bootcamp | 
Hondenmassage | Flyball | en meer

www.hond2016.nl

Bestel je 

entreekaarten in 

de voorverkoop 

en profiteer van 

€ 2,50 korting

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/hond-event 
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Coverstory

Dieren zijn blij, ze lijden, ze rouwen en hebben lief. Er zijn maar weinig dierenbaasjes die 
daar aan twijfelen. Maar wat kunnen we zeggen over hun zieleleven? Een discussie  

daarover is momenteel gaande – mede dankzij het boek van Peter Wohlleben.

Het innerlijke leven  
van dieren
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Natuurlijk 
kunnen 
dieren  

denken!

Prof. Dr. Anton Grauvogl

De kleine graafmachine schept 
emmer voor emmer het zand 
weg rond het oude, historische  

pand. Hij moet de buitenmuren van de 
kelder uitgraven, want de vochtigheid 
daarin bedreigt de oude muren, dus die 
moeten drooggelegd worden. Een assis-
tente die helpt en met een schep in het 
gat staat, ziet opeens op ooghoogte iets 
voorbij schieten. Ze kijkt nog eens goed 
en ziet een muis. Het diertje rent wild van 
rechts naar links, weer terug en valt de 
schep van de graafmachine aan. De jonge 
vrouw roept ‘Stop!’ naar de bestuurder 
en gebaart naar hem de machine uit te 
zetten. “Even een rookpauze. En kijk daar 
eens.” De muis kijkt afwisselend naar de 
man en dan naar de vrouw en verdwijnt 
vervolgens in zijn holletje. Op deze hoog-
te is een piepklein gaatje te zien. Al snel 
komt de muis daar weer uit met één van 
haar nog naakte baby’s. De rookpauze 
wordt langer: acht kindjes draagt ze naar 
een bosje in de buurt, en daarna blijft ze 
weg. De muis zal zo snel als ze kon een 
nieuw verblijf hebben gebouwd, zodat 
haar jongen de koele nazomernacht kun-
nen overleven. Een voorzichtige controle 
brengt zekerheid: het nest is leeg.  
Maar wat een heldendaad! Een muis 
neemt het op tegen een graafmachine, 
en in plaats van alleen zichzelf in zeker-
heid te brengen, zorgt ze ervoor dat haar 
kinderen veilig zijn. Bijzonder indruk-
wekkend. Wordt dit gedrag puur gestuurd 
door instinct? Dat is moeilijk te geloven. 
En natuurlijk zou niet elke muizenmoe-
der zich op deze manier gedragen. Die-
ren, ook muizen, kunnen moedig zijn of 
angstig, egoïstisch of onzelfzuchtig. Is dit 

een aanwijzing dat zij over een ziel be-
schikken – heldhaftige moederliefde en 
individualiteit?

Wat is een ziel?

Natuurlijk heeft iedereen z’n eigen idee 
over wat het begrip ‘ziel’ betekent. Maar 
voor de meesten blijft het een lastig iets 
om te omschrijven. Volgens de zoekma-
chines is het al het denken, voelen en 
waarnemen van de mens. Over dieren 
wordt niets gezegd. Maar dat ook zij voe-
len en ondervinden, wordt tegenwoordig 
amper nog ontkend – dat zou ook absurd 
zijn. Maar wat denken dieren? Een voor-
beeld daarvan is het planmatig handelen. 

Dr. Anton Grauvogl, professor in de ge-
dragsbiologie, was in de jaren tachtig 
betrokken bij het dierenwelzijnsbeleid 
in de moderne veehouderij. Maar later 
begon hij over veel zaken van mening te 
veranderen. Tijdens zijn pensioen wijdde 
hij zich aan het sociale gedrag van dieren 
en onderzoek van het verouderingspro-
ces bij paarden. Hij gaf zonder meer toe 
dat hij door de jaren heen milder was 
geworden en ervan genoot dat hij nu al-
les mocht zeggen wat hem in zijn actieve 
beroepsjaren fataal zou zijn geworden, 
alleen maar omdat hij iets deed wat velen 
tegenwoordig doen: dieren vermenselij-
ken. 
”Natuurlijk kunnen dieren denken! Toen 
een paard ontsnapte uit een vervelende 
situatie in een wei, moest hij het hek nog 
zien te overwinnen. De meeste zouden 
er overheen zijn gesprongen. Maar hij 
probeerde andere mogelijkheden uit 
en onderzocht hoe hij het het beste kon 
doen. Hij had een plan en hij bracht 
het ten uitvoering. Dat is planmatig 
handelen en dus moet het dier kun-
nen denken.” Dat zei Prof. Dr. Grauvogl 
ruim twintig jaar geleden. Helaas leef-
de hij niet lang genoeg om zijn onder-
zoek te kunnen afsluiten en publiceren. 
Als dieren dus waarnemen, voelen en 
denken, dan hebben ze alle benodigd-
heden voor een ziel. 

Waarom wil men dit niet accepteren?
De wetenschap kan niet bewijzen dat 
dieren over een ziel beschikken. Maar 
dat kan zij bij mensen ook niet. Volgens 
neurobiologen vormen de hersenen een 
ongekend complex orgaan, waarin zich 
alles afspeelt en dat onze lichamen en 
onze gevoelens aanstuurt via hormonen 
en zenuwen – zowel bij mens als dier. 
Daarom wordt er ook zo hardnek-

Ook elke veldmuis is anders – 
sommige zijn angstig, andere 
moedig.

Paarden die regelmatig in de wei 
lopen, hebben vaak slimme  

strategieën ontwikkeld,
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Coverstory

Dorothea Friz 
kämpft seit rund 
20 Jahren dafür, 

dass Streuner erst 
gar nicht 

entstehen

Hart voor Dieren: Wat denkt u - 
Waarom betwijfelen nog altijd 
zoveel mensen dat dieren een ziel 
hebben en waarom wekt dit altijd 
een bepaalde spot op? 
Peter Wohlleben: Ons begrip van de 
natuur wordt nog steeds beïnvloed 
door het tijdperk van de Verlichting. 
Daarin waren dieren machines, die 
volledig automatisch functioneren. 
Dat was tot nu toe heel gunstig voor 
de mens, want zo kan je varkens en 
kippen als koopwaar beschouwen, 
die zo efficiënt mogelijk uitgebuit 
kan worden. Wie zich verzet tegen 
dit systeem wordt meestal afgedaan 
als zijnde esoterisch. Maar er is een 
prachtige en diepgaande onderzoeks-
wereld die het gevoelsleven van die-
ren uitpluist. 
HvD: Wat wilt u bereiken met uw 
boek? 
P.W.: Ik wil graag twee dingen berei-
ken. Ten eerste zou ik meer respect 
willen in de omgang met alle levende 
wezens. Ten tweede, en dat is min-
stens zo belangrijk, hoop ik dat mijn 
lezers meer plezier zullen gaan be-
leven aan hun medeschepselen. Wie 
weet dat kraaien hun namen herken-
nen, dat ook herten verdriet voelen, 
dat fruitvliegjes dromen en hanen 
hun hennen voorliegen, die kan niet 

anders dan sympathie voor ze voelen 
en ook eens  lachen om ze. 
HvD: Wat is uw antwoord op kritiek 
over uw jachtactiviteiten als bos-
wachter? En wat zou u willen veran-
deren aan de jacht?  
P.W.: Mijns inziens kan de jacht verre-
gaand afgeschaft worden, wanneer 
tegelijkertijd ook de grote bejaagde 
zoogdieren worden gevoerd. Zij heb-
ben zich immers explosief vermeer-
derd door hoe we onze bossen be-
heren (veel licht in het bos betekent 
meer bodemvegetatie en daarmee 
meer voedsel) en vanwege de jacht-
praktijk om dieren bij te voeren. Ver-
volgens doen de dieren zich ‘s winters 
tegoed aan jonge loofbomen, die zo 

grotendeels vernietigd worden. Wie 
natuurlijke loofbossen wil hebben en 
houden, kan dit alleen bereiken door 
een beperkte dichtheid aan herten. 
Met dit doel werd altijd geëist (zoals 
ik het ook deed), om het afschot te 
verhogen. Maar op de langere termijn 
dienen we de oorzaak weg te nemen, 
in plaats van de dieren te laten lijden. 
HvD: Hoe is na het omvangrijke 
onderzoek voor uw boek uw eigen 
gedrag ten opzichte van dieren ver-
anderd – behandelt u ze nu anders?  
P.W.: Het boek is de essentie van mijn 
leven met dieren. Ik heb ze nooit als 
biologische robots behandeld, in zo-
verre ontbrak het respect voor hen 
niet bij mij. Wat echter anders gewor-
den is, is het toegenomen plezier dat 
ik beleef aan dieren. Omdat ik weet 
dat er zelfs in de kleinste vliegenher-
sens van alles omgaat, heb ik in het 
dagelijks leven veel meer voldoening 
van dieren in het algemeen en kijk ik 
bij twijfelgevallen nog meer naar de 
details.

ISBN:  
978-94-005-

0812-5

Uitgever:  
Lev

Prijs: 
€ 19,99 

 

Interview met
Peter Wohlleben

Auteur en boswachter Peter Wohlleben met zijn honden (rechts  
Barry) en onderaan met zijn geitjes.
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kig geprotesteerd tegen dierproeven voor 
onderzoeken of het testen van medicij-
nen. Want waar ligt het verschil tussen 
mens en dier? 
Hier komt altijd weer de spiegeltest in het 
spel. Een dier krijgt een markering zonder 
dat hij dit merkt. Probeert hij het voor een 
spiegel van zijn gezicht te verwijderen of 
niet? Indien wel, dan heeft hij zichzelf in 
de spiegel herkend. Als hij probeert de 
markering bij zijn spiegelbeeld te verwij-
deren of hij reageert helemaal niet, dan 
heeft hij zichzelf niet herkend. Chimpan-
sees, dolfijnen, olifanten, kraaiachtigen, 

elk wolvenroedel hebben bepaalde in-
dividuen bepaalde opdrachten – naast 
de ouderdieren zijn er jachtassistenten, 
bewakers en wolven die zich om de 
pups bekommeren – geheel afhankelijk 
van hun talenten. Ook bij de jacht zijn er 
snelle renners en sterke ‘afhandelaars’.  
De dieren kennen elkaar en weten wie 

welke opdracht uitvoert. Als er een dier 
uitvalt door ziekte of sterfte, dan vult een 
ander individu het gat op. Misschien gaat 
alles de eerste keer niet op rolletjes, maar 
de opvolger weet wat hem te doen staat. 
Dit heeft onder andere wolvenonder-
zoeker Günter Bloch geobserveerd bij 
in het wild levende wolvenroedels. Wat 
dit betekent? De wolf die het overneemt, 
kan in relatie tot de weggevallen wolf en 
diens omgeving in dit geval een opdracht 
overnemen. Dat betekent dat er sprake is 
van zelfbewustzijn. 
Gelukkig blijft de wetenschap nieuws-
gierig en zou er een andere verklaring 
kunnen zijn voor het feit dat wolven, 
honden en katten zichzelf niet herken-
nen in een spiegel. Prof. Dr. Helmut  
Prior: „Dat honden niet door de spiegel-
test heen komen, kan eraan liggen dat ze 
hun eigen identiteit en die van anderen 
vooral vaststellen aan de hand van hun 
gehoor en reukzin”, aldus de psycholoog. 
En zo blijkt het ook te zijn: dat hon-

Hoe weten 
wij of een 
markering 

een dier 
eigenlijk 

dwarszit?

Peter Wohlleben

varkens – zij herkennen zichzelf in de 
spiegel. Honden en katten niet – en dus 
hebben zij geen zelfbewustzijn. Tot zover 
de mening van de wetenschap: Ze zien 
zichzelf niet als een persoonlijkheid die 
in relatie staat tot andere levende wezens.
Maar klopt dit wel? Honden zijn roe-
deldieren, net als hun voorouders. In 

Dolfijnen slagen voor de spiegeltest, net als 
chimpansees, olifanten en veel andere dieren. 

Onlangs is ook de ekster toegevoegd.

In elk wolvenroedel hebben bepaalde 
dieren hun eigen opgaven.
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Coverstory

den zichzelf herkennen – en daarmee be-
schikken over zelfbewustzijn – is tijdens 
een studie in 2015 bewezen. In plaats van 
hen een spiegel voor te houden, bood 
men hen geurstaaltjes aan van andere 
honden en van zichzelf. Hun eigen geu-
ren vonden de honden niet interessant, 
de geuren van soortgenootjes werden 
uitvoerig besnuffeld. 
Wat veel dierenbaasjes 
zelf vaststellen: Zeer jon-
ge honden en katten den-
ken in hun spiegelbeeld 
een soortgenootje te zien 
– iets wat mensenbaby’s 
ook doen tot een leeftijd 
van zo’n anderhalf jaar. 
Later verliezen de dieren 
alle interesse. Als ze echt 
zouden denken dat hun 
spiegelbeeld een soortge-
noot is, dan zouden ze toch 
reageren? Hebben ze uit 
ervaring geleerd en weten 
ze dat er in de mensenwe-
reld een merkwaardig fe-
nomeen bestaat, namelijk 
de spiegel? Of herkennen 
ze zichzelf inmiddels, maar hebben ze 
geen interesse in zichzelf – net als bij 
de eigen geurstaaltjes het geval is? Mis-
schien zullen we op deze vragen nooit 
een antwoord krijgen.  
Ook Peter Wohlleben, boswachter en 
bestsellende auteur, is van mening dat 
we niet teveel waarde moeten hechten 
aan de spiegeltest. Vooral wat de dieren 
betreft die er niet voor kunnen slagen. 
In zijn boek  ‘Het  innerlijke leven van 
dieren’ schrijft hij:”Wanneer honden ge-
markeerd worden, hoe weten wij dan of 

Een levend 
wezen 

heeft het 
recht om 
waardig 

behandeld 
te worden 

het op hen getekende of geplakte stipje 
hen überhaupt stoort? En als het dat wel 
doet, dan hebben ze helemaal niets aan 
een spiegel. Daarin zien ze slechts een 
bonte verschijning of in het beste geval 
een film, zoals een televisiekijker.” 
Peter Wohlleben heeft zich intensief be-
ziggehouden met de gevoelswereld van 

dieren, van de fruitvlieg tot 
aan grote zoogdieren als 
paarden. Zijn nieuwe boek 
biedt wonderbaarlijke in-
zichten in een voor velen 
nog verborgen wereld. Die-
ren kunnen vreugde voelen, 
net als liefde, leed en ver-
driet. Daarvan is Wohl leben 
overtuigd. Hij beschrijft dit 
zo levendig en onderhou-
dend dat het hem lukt om 
mensen te interesseren in 
dit onderwerp, ook als zij 
geen uitgesproken dieren-
liefhebbers zijn. Zo wakkert 
hij een discussie aan die al 
lang geleden gevoerd had 
moeten worden, namelijk 
wat wij kunnen doen met 

dieren.  
We mogen ze niet vermenselijken, daar 
heeft de wetenschap gelijk in. Maar we 
moeten ze veel minder objectiveren. Met 
geen van beide doen we hen recht, en de 
mensheid uiteindelijk ook niet. Een hond 
wil een hond zijn en een varken een var-
ken – en ieder dier heeft recht op een 
soortgericht leven. Dat heeft veel met 
waardigheid te maken – niet in de laatste 
plaats die van ons.    

Boven: Niet te missen dat het varken  
boven zich beter voelt dan zijn op el-
kaar geperste soortgenootjes in de stal.

Onder: Dieren drukken hun gevoelens 
zichtbaar uit. In dit geval hoef je niet eens 
goed te kijken om het verschil te zien.

Nieuwsgierig  
       jong varken

 Wantrouwende 
mestvarkens 

 Melkkoeien zijn blij als  

       het weideseizoen weer start
Melkkoeien 

in de stal gehouden 



Schrijf je in voor de Hart voor Dieren nieuwsbrief en maak kan op deze fantastische 
prijzen. Hoe werkt het? Ga naar www.hartvoordieren.nl/prijzenfeest schrijf je in en 
geef aan op welke prijs je kans wil maken.

www.hartvoordieren.nl/prijzenfeest

Wat spoken huisdieren uit 
als de baasjes van huis zijn? 
Deze vraag wordt beantwoord 
in de leukste familiefilm van 
dit jaar Huisdiergeheimen! 
Huisdiergeheimen komt uit op 
dvd, Blu-ray en 3D Blu-ray. 
Adviesverkoopprijs van 
de dvd € 19,99.
www.thesecretlifeofpets.nl

Elke snuffelbox heeft een ander thema, je kunt nu 
kans maken op de Snuffelbox Kerst. In de box vind 
je een mix van 100% natuurlijke traktaties, speeltjes, 
verzorgingsproducten en gadgets.
De Snuffelbox houdt ook 
rekening met eventuele 
allergieën. 
Zo heb je altijd iets lekkers 
en een nieuw speeltje 
achter de hand en 
hoeft jouw hond zich 
nooit meer te vervelen! 
Adviesverkoopprijs € 39 
www.snuffelbox.nl

Dit hondenkussen vormt de ideale ligplaats voor uw 
hond. Door de ruime keuze aan kleuren en materialen 
kunt u mede door de los te verkrijgen hoezen 
een mooi geheel creëren passend in uw interieur! 
Adviesverkoopprijs € 109 www.hondenbed.nl

Dit fraaie krabmeubel 
bestaat uit een 
bodemplaat en
een plateau, voorzien
van een zacht 
slaapgedeelte op
het bovenste plateau.
Een aanwinst voor elk 
interieur. Kleur: bruin.
Afmeting: 30 x 30 x 57 cm.
Adviesverkoopprijs € 44,95
www.beeztees.nl

DOE MEE EN WIN!

HONDENKUSSEN VAN 
DOG’S COMPANION 3x BEEZTEES KRABMEUBEL 

GENAAMD TRONI

10x

4x

15xDVD 
HUISDIERGEHEIMEN

SNUFFELBOX
KERST

Meedoen kan tot en met 31 december 2016. Winnaars worden per mail op de hoogte gesteld.



ls je van Paarden houdt, wordt 
na een succesvolle eerste editie 
opnieuw in Expo Houten georga-

niseerd. De exposanten hebben er alvast 
veel zin en vertrouwen in. Meer dan hon-
derd exposanten zijn dan ook aanwezig 
om de nieuwste snufjes op paardenge-
bied aan je te laten zien. Onder hen veel 
nieuwe gezichten die Paard 2016 hebben 
uitgekozen om zich voor het eerst aan het 
publiek te tonen. Denk aan stands met 
materiaal, maar ook aan trainingen, 
sport, verenigingen en alles wat nodig is 
voor blije, verzorgde en gezonde paarden 
en ruiters.  

Demonstraties en shows

Van 28 t/m 30 december 2016 is Expo 
Houten het walhalla voor de paarden-
liefhebber, zowel professioneel als recre-
atief. In de ring worden demonstraties 
gegeven: trainingsmethoden, dres-
suur, springen, gedrag en nog veel meer. 
Met een uitgebreid lezingenprogramma 
in verschillende zalen delen dé hippische 
experts hun ervaringen en kennis. Jong 
of oud, ervaren of amateur: de bezoeker 
vindt hier alles wat met paarden te ma-

ken heeft. Natuurlijk mogen ook de paar-
den zelf niet ontbreken, om te aaien en 
eventueel een klein ritje te maken. 

Persoonlijk programma

Haal het beste uit je beursbezoek met 
de speciale Paard 2016 app. Gebruik 
je smartphone als je persoonlijke gids 
over de beursvloer.  Zoek de sprekers 
die je niet wilt missen, en plan zo je 
eigen Paard-programma én meteen de 
slimste route over de beursvloer! Chat 
met medebezoekers en exposanten en 
verken de faciliteiten van de beurs.  

Tickets, voorpret 
en meer informatie:

Kijk op de Paard 2016 Facebookpagi-
na of ga naar de Paard 2016 site: www.
paard2016.com. 

Locatie en bereikbaarheid

Paard 2016 vindt plaats in de EXPO 
Houten. Centraal in het land, uitstekend 
bereikbaar met auto en OV. 
Parkeren is gratis.  

Als je van Paarden houdt…

Ga je naar Paard 2016 
tussen Kerst

en Oud & Nieuw!
Uitgaanstip voor alle paardenliefhebbers tijdens de kerst-
vakantie: van 28 tot en met 30 december kun je drie dagen 

lang je hart ophalen bij Paard 2016 in Expo Houten. Jong en 
oud, professional of amateur: voor ieder is er genoeg te doen, 

te zien en te beleven. 

A

Advertorial

http://www.paard2016.com
http://www.paard2016.com
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Aktuell

Rajasthan, India – Ze stond bekend 
als de koningin van Ranthambore: 
tijgerin Machli is op een leeftijd van 
20 jaar gestorven. Ze was de oudste 
tijger van het in Rajasthan gelegen na-
tionale park en één van de populairste 
tijgers in het land. Niet in de laatste 

plaats omdat ze als zeer tam dier graag 
poseerde voor de camera’s en in veel 
documentaires te zien was.  Machli 
werd elf keer moeder – daarmee is 
vrijwel de helft van de tijgerpopulatie 
in het park terug te voeren naar haar. 
Ze stierf aan ouderdomskwaaltjes. Fo
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MENSEN & DIEREN
Fascinerende ontmoetingen tussen mens en dier:  

in de zoo, in het nationaal park of in het bejaardenhuis

Seniorenlieveling Bert
In het Saksische verzor-
gingshuis Lindenhof woont 
sinds kort een ster van een 
bijzondere soort. Baard- 
agaam Bert heeft het zich 
daar comfortabel gemaakt 
en wordt succesvol ingezet 
voor therapiedoeleinden.

Prominent in India

Tijgerin Machli sterft op 20-jarige leeftijd

London Zoo maakt inventaris op

Hoe groot, hoe klein, 
hoe zwaar ben je? 

Londen, Groot-Brittannië – In de London 
Zoo was onlangs de jaarlijkse inventaris. 
18.500 dieren telden de medewerkers. 
Alles wat kruipt en krabbelt werd opge-
meten. Niet altijd een eenvoudige onder-
neming: Terwijl nieuwsgierige pinguïns  
makkelijk te tellen en te wegen zijn met 
behulp van visjes, heb je voor een leeuw 
wat meer fantasie nodig. De gegevens 
werden ter vergelijking in een databank 
ingevoerd die alle andere Europese die-
renparken ook kunnen inzien, om de voe-
ding voor elke diersoort te optimaliseren.

Omdat goed gedrag tegenwoordig  
beloond wordt, laat deze ringstaart- 

maki zich van zijn beste kant zien.

Handjes schudden, keurig lachen en er dan 
vandoor gaan met het lekkers: verzorgers 
voor de gek houden is leuk!

India treurt om Machli, de konin-
gin van Ranthambore. Ze stierf op 
een leeftijd van 20 jaar en werd 
daarmee ouder dan haar meeste 
voorgangers.



Haustiere
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Mäntel und Co. sind sinnvoll, 
wenn sie den Hund vor  

Erkrankungen schützen

Soms begrijpen we onze harige huisgenoot niet. Op het ene moment ligt hij  

volledig ontspannen op de bank om het volgende moment als een wilde door 

het huis te rennen. Maak je geen zorgen: meestal is dit volstrekt normaal.

De gekke 
vijf minuten

 

Huisdieren

In het heetst van de strijd 
kan een wild geworden 

huiskat ook wel eens een 
tafelkleed meenemen.
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Schijnbaar uit het niets lijken onze zo sier-
lijke en ingetogen huisgenoten af en toe 
te vervallen in een vorm van kattengedrag 

die aan hondsdolheid grenst. Tijdens zo’n ‘aan-
val’ raast de waarschijnlijk voorheen nog vredig 
sluimerende huistijger door de woning alsof hij 
werd gestoken door een wesp. Salto’s maken, 
rennen over tafels en banken, onder het bed 
door en springen op de vensterbank - en dan 
alles weer opnieuw. Dit stormachtig genomen 
parcours wordt begeleid door een wild gemi-
auw van de doorgedraaide kat. Het dier rent 
met verwijde pupillen en een afwezige blik 
over alles heen dat in de weg staat: mensen-
voeten, nietsvermoedende soortgenoten en 
plantenbakken op de vensterbank. Maar net 
zo plotseling als deze malle toestand begon, 
loopt hij ook weer ten einde. Alsof er niets is 
gebeurd, stapt de kat in zijn mandje en rolt zich 
tevreden op. 

Is dit typisch kat? 
Deze wisselwerking van gevoelens, het heen 
en weer gaan tussen zachtmoedige knuffelkat 
en exploderende wervelwind, overvalt me-
nig kattenliefhebber. Met name nieuwbakken 
katteneigenaren schrikken van dit vermeende 
bizarre gedrag of irriteren zich eraan. Ze we-
ten het dierlijke gedrag niet juist te plaatsen of 
vrezen het ergste voor het welzijn van hun kat.
De vlieg op de muur, het ‘dansen’ van een bal-

letje stof met haren onder de kast, een onver-
wacht geluid of door de wind meegedragen 
blaadjes zijn al genoeg om je kat in een wilde, 
uitgelaten stemming te brengen. De meeste kat-
ten hebben ‘s avonds of in de schemering hun 
wilde momenten, andere lijken met hun storm-
achige jachten geen vaste regels te volgen. 
A propos de regels: Een veel voorkomende ver-
oorzaker is het bedekken van de uitwerpselen 
in de kattenbak. Daarbij graaft en krabt de kat 
met toenemende fascinatie het strooisel van 
boven naar onderen, van links naar rechts  – 
zelfs wanneer de drol of het plasje inmiddels al 
onder een dikke laag grit verborgen ligt. Is door 
de stijgende intensiteit van het eigen gedrag 
bij de kat een bepaald energieniveau bereikt, 
dan komt hij met de bekende ‘gekke vijf ’ uit de 
bak gestormd. 

Aangeboren instincten uitleven
Hoewel je je kat liefdevol verzorgt en omringt 
met alles wat hij nodig lijkt te hebben, ont-
breekt het hem vaak aan gelegenheden waarbij 
hij zijn aangeboren instincten kan uitleven. De 
consequentie daarvan is dat veel katten die uit-
sluitend binnen worden gehouden een tekort 
hebben aan natuurlijke stimulansen. Daarom 
kunnen ze bijvoorbeeld niet aan hun instinc-
tieve drang naar jacht en het daaraan gekop-
pelde gedragsrepertoire tegemoet komen. Zo 
komt het dat dergelijke binnenkatten bij 

Een verdekte opstel-
ling en verwijde pupil-
len: poeslief gaat zo de 
gekke vijf beleven. 

Katten zijn 
geheim- 

zinnig. Er 
gaat veel 

meer in hen 
om dan wij 
ons bewust 

van zijn.

Sir Walter Scott
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Overspronggedrag
Het begrip overspronggedrag 
draait om een gedragsveran-
dering, die door de observe-
rende partij als onverwacht, 
niet logisch of zelfs ongepast 
wordt ervaren.  
Veroorzakers van oversprong-
gedrag zijn twee gelijktijdig 

actieve instincten die niet 
verenigbaar zijn met elkaar 
– bijvoorbeeld aanvallen en 
vluchten. Er wordt dan een 
derde, neutraal gedrag geacti-
veerd – het overspronggedrag. 
Bijvoorbeeld de beet in een 
bekende mensenhand.

Katten kun je  
opvoeden. Dan 
zijn hun liefdes-
beten een stuk 
vriendelijker.

de minste of geringste glegenheid als explode-
rende wervelwinden hun innerlijke spanning 
trachten te ontladen. Los van deze vervangende 
handeling, die wij ook wel ‘de gekke vijf minu-
ten’ noemen, gedraagt de kat zich doorgaans 
normaal. 
Katten die buiten mogen lopen, kunnen hun in-
stincten regelmatig uitleven. Ze jagen op prooi-
dieren en krijgen te maken met de steeds ver-
anderende uitdagingen in hun territorium. Dat 
zijn zeker redenen waarom de kat zo ontspan-
nen en evenwichtig op ons overkomt wanneer 
hij zich weer eens meldt aan het thuisfront. 

Geen reden voor zorgen 
Maak je dus geen zorgen en geniet er liever 
van als je kat uiterst gedreven zichzelf ver-
geet en door het huis schiet als een flitsende 
schoonheid. Het uitleven van instincten en de 
dadendrang door een kat is sowieso een indi-
catie dat je dier zich prima voelt.  Want alleen 
een gezonde en optimistische kat beschikt over 
voldoende reserves, die het ‘waard’ zijn om im-
pulsief te verbruiken. 
Alleen al om die reden moet je woest spelen en 
jachtgedrag van je huistijger zoveel mogelijk 
tolereren. Ook al gaat er in het heetst van de 
strijd wel eens iets kapot. “Waar gehakt wordt, 
vallen spaanders”, zou de kat al schouder opha-
lend zeggen, wanneer jij vervolgens zijn spoor 
van verwoesting door het huis volgt. 
Bestraffen of zelfs slaag zijn natuurlijk altijd  

taboe, ook in deze gevallen! 
Worden de jachten je in de loop der tijd teveel, 
of kunnen de soortgenoten in huis er slecht te-
gen, dan kun je door regelmatig speelmomen-
ten in te lassen het wilde gedrag enigszins in 
goede banen leiden. Afwisselende spelletjes en 
hengels, balletjes of speelmuisjes zijn daarbij 
zeer geschikt. 

Waarschuwingssignaal 
voor ernstigere zaken
Maar niet al het stormachtig rondrennen door 
het huis is een teken van welzijn en levens-
vreugde van een kat. Onder bepaalde omstan-
digheden kan het ook wijzen op iets ernstigers. 
Treedt de schijnbare overmoed uitsluitend op 
nadat de kat op de bak is geweest? Dan kan de 
kat lijden aan blaas- of nierproblemen, wat veel 
pijn veroorzaakt bij het urineren. Ook kunnen 
maag of darmen aangetast zijn, wat tot verstop-
ping en pijn bij het drukken leidt. De kat pro-
beert zichzelf dan als het ware in veiligheid te 
brengen voor deze pijn door in razend tempo 
het toilet te verlaten. 
Het vaak tijdens de gekke vijf minuten optre-
dende hectische likken van de vacht, het be- 
knagen van de poten of het schuiven met het 
onderlijf over de grond, kan wijzen op een be-

Ook binnenkatten heb-
ben een natuurlijk drang 
om te jagen.

Katten die buiten mogen 
lopen, zijn vaak meer 
ontspannen omdat ze 
hun instincten kunnen 
uitleven.

Katten hebben een aangeboren speelsheid.  
Vooral binnenkatten hebben speelmuisjes, bal-
letjes en hengeltjes nodig om zich uit te leven.
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smetting met parasieten. Denk aan vlooien, 
luizen, teken of wormen. 
Helaas kunnen ook neurologische aandoe-
ningen de oorzaak zijn van de hierboven be-
schreven ‘aanvallen’. Bijvoorbeeld het Feline 
Hyperesthesie Syndroom (FHS), ook wel be-
kend onder de naam ‘Rolling Skin Syndrome’. 
Dit is een vorm van epilepsie en leidt tot ste-
reotiep gedrag, zoals stuiptrekkingen van de 

rugbespiering, abnormale onwillekeurige be-
wegingen en ongecontroleerd rondlopen. 
Twijfel je over de mogelijke oorzaken van de 
uitgelatenheid van je kat, maak dan zeker een 
afspraak met je dierenarts. Blijkt er fysiek niets 
aan de hand te zijn, dan kun je je huistijger on-
bezorgd verder laten genieten van zijn gekke 
vijf minuten.

Stuiptrekkingen en wild 
rondrennen kunnen ook 
symptomen zijn van het 
Feline Hyperesthesie 
Syndroom (FHS).

De kat heeft 
zich voor-
genomen 

om voor de 
mens een 
raadsel te 

blijven

Eugen Skasa-Weiss

Is uw kat een fijnproever? Weet ze 
duidelijk wat ze wil? Dan is uw kat 
op zoek naar een heerlijke smaak 
en veel variatie. Met Lara hebt 
u een uitgebreid gamma aan 
smaken. Voor elke dag wat wils, 
aangepast aan de wensen van 
iedere kat. Perfect verteerbare 
voeding voor veel vitaliteit. 

Lara, de smaak van iedere kat!

9 variaties9 variaties9 variaties
in droge in droge in droge 
voedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoedingvoeding

Smaakt naar meer…Smaakt naar meer…
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GENERATIES GEZONDE HONDEN EN BLIJE BAASJES

Er zijn maar weinig mensen die 
niet blij worden bij het zien van 
een spelende hond. Geen won-

der, want spelen is pure levensvreugde. 
Het zorgt ervoor dat er gelukshormo-
nen worden aangemaakt en het acti-
veert het lichaamseigen beloningssys-
teem. Maar spelen is meer dan plezier 
maken. Het is een belangrijke, band 

Het leven 
is een spel

E E N  G O E D E  B A N D

H
et zogenaamde bekvech-
ten is een ontspannende 
manier van spelen, die je 

zelfs liggend kunt doen. Daarom is 
het eveneens geschikt voor oudere 
of gehandicapte honden (en men-
sen). Bij het bekvechten ‘knokken’ 
honden met wijd geopende bek, 
waarbij ze ook met hun bekken 
op elkaar inhaken, maar zonder 
echt te bijten. Meestal gebeurt dit 
onder begeleiding van veel speels 
gegrom en proberen de honden er 

zo gevaarlijk mogelijk uit te zien. 
Om zo met je hond te spelen, moet 
je je hond speels en zacht rond z’n 
snuit aantikken. Om nadruk te 
leggen op het speelse karakter, 
kun je je hand snel heen en weer 
bewegen op verschillende plekjes 
op en rond de snuit. Als de hond 
tracht je hand te pakken, gebruik 
je je hand als ‘bek’. Je kan de snuit 
dan zachtjes omsluiten of tussen-
door de boven- of onderkaak even 
voorzichtig vasthouden.  

‘Bekvechten’: ontspannen spelen

S P E E LT I P

vormende activiteit. Speeltijd is ‘qua-
lity time’ voor mens en hond. Het is 
de basis voor een goede relatie. Op de 
juiste manier spelen met je hond is iets 
dat vrijwel ieder baasje moet leren. 

Spelen doe je zonder doel 
Het belangrijkste om te onthouden is, 
dat het nut van spelen in het spelen 

zelf schuilt. Activiteiten als honden-
sport en training, dus activiteiten die 
een doel hebben, zijn eigenlijk geen 
spel meer. Dat betekent natuurlijk niet 
dat behendigheid, flyball & co. geen 
zinvolle manieren zijn om lekker bezig 
te zijn met je hond. Ze helpen zeker 
om samen lol te hebben en als team te 
leren samenwerken. Maar in tegenstel-

Samen spelen maakt  
gelukkig. Maar spelen  

betekent veel meer voor 
honden dan alleen  

plezier hebben. Ze trainen 
er hun vaardigheden mee 
en leren grenzen kennen. 
Bovendien is spelen heel 

belangrijk voor een  
hechte band met het gezin. 
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Geschikt 

voor 
jong 
en oud: 

‘bek-
vech-
ten’.

Monotone spelletjes,  
zoals het constant 

 gooien van objecten, 
kunnen bij sommige 

honden verslavend  
werken.
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A
Al zo’n 90 jaar heeft PURINA® 
Bonzo® geholpen om generaties 
honden gelukkig en vol vitaliteit 

te houden. Ontwikkeld door Purina 
dierenartsen en voedingsdeskundigen 
geven alle complete en smaakvolle  re-
cepten jouw hond alle voedingsstoffen 
die hij nodig heeft om gezond te zijn.

Honden vol vitaliteit!

ling tot dergelijke activiteiten gaat het 
er bij het echte, oorspronkelijke spelen 
niet om een bepaald doel te bereiken; 
het draait puur om  het zich volledig 
overleveren aan elkaar. Doel georiën-
teerd gedrag verhindert het flexibele, 
variabele en veelzijdige gedragsreper-
toire dat juist typerend is voor spelen.

De ‘ballenjunkie’ 
Of een hond nu met soortgenootjes 
speelt of met ons – spelen, achter een 
‘prooi’ aan zitten en jagen heeft voor 
honden een zelfbelonend karakter. 
Daarom hebben monotone spelletjes, 
zoals het constant gooien van een bal, 
de potentie om verslavend te werken. 
De zogenaamd ‘ballenjunkie’ inte-
resseert het weinig welke mens voor 
ballengooimachine speelt; hij commu-
niceert niet met zijn speelpartner. Zijn 
volledige aandacht is gericht op dat 
ene, begeerde object – de bal. In zekere 
zin is dergelijk dwangmatig gedrag ook 
geen spelen meer. 
Heb je thuis een ballenjunkie, vermijd 
dan gooispelletjes. Je kunt je hond een 
dienst bewijzen door hem alternatie-
ven te bieden met rustigere spelletjes, 
zoals bijvoorbeeld snuffelspelletjes, 
intelligentiespelletjes of mantrailing.

Hoe speel je dan wel goed? 
Bij de band tussen hond en mens is 
lichamelijk contact en aanraking erg 
belangrijk. Daarom moet het gezamen-
lijke spel niet puur draaien om bezig zijn 
met een object. Studies tonen aan dat de 
manier waarop een mens met een pup-
py speelt het latere speelgedrag en de 
spelvoorkeuren van een viervoeter sterk 
beïnvloedt. 
Samen spelen biedt een goede moge-
lijkheid om elkaar beter te leren kennen 
en de band en het vertrouwen in elkaar 
te versterken. En natuurlijk moet zowel 
hond als mens plezier beleven aan het 
spel. Gebruik de speelmomenten van 
jou en je hond als een manier om samen 
even aan het alledaagse leven, met al 
zijn regeltjes en verantwoordelijkhe-
den, te ontsnappen. Rol met je hond 
over de grond, speel verstoppertje, doe 
snelheidswedstrijdjes en jaag om en om 
achter elkaar aan.
Zoek uit welke spelletjes het meest 
geschikt zijn voor jou en je viervoeter. 

Daarbij kun je steeds weer nieuwe crea-
tiviteit aan de dag leggen. 
Als de hond onderdeel uitmaakt van een 
gezin, kan ieder gezinslid zich op andere 
spelletjes concentreren, zodat de hond 
een sterke band krijgt met iedereen.

Speelsignalen 
Omdat honden doorgaans tijdens het 
spelen gedrag kunnen vertonen dat niet 
handig of veilig is in het alledaagse le-

ven, is het belangrijk dat hondenbaas-
jes duidelijke speelsignalen geven aan 
het begin en aan het eind van het spel. 
De hond moet weten wanneer hij wel 
en wanneer hij niet achter een bal aan 
mag jagen. Overigens is het net zo be-
langrijk dat je als baasje duidelijk je ei-
gen grenzen aangeeft, zodat de hond 
weet wat tijdens het spelen wel en niet 
geoorloofd is.  
Veel speelplezier samen! 

Lichamelijk contact 
is heel belangrijk, 
ook bij het spelen.
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1 1 8 2 5 4 1

2 4 1 2 6 3

3 7 1 7 8 2

4 3 1 1 8 6 8 4

5 7 8 1 7 7 3

6 5 7 6

7 5 3

8 1 2 5 2 3 2 2 6

9 3 4 4 7 8

10 2 8 8 2 3 3

1

Doe mee & win!

Filippine puzzel

De radio- en cd-speler met lieve hondjes heeft een hele goede 
muziekweergave en ziet er ook nog eens zeer fraai uit in iedere 
kinderkamer. Eigenschappen: LED informatiedisplay, herhaalfunctie, 
programmeerfunctie, functie voor skippen en zoeken analoge 
zenderafstemming, stereo FM radio, AUX-ingang voor iPod, iPhone of 
andere mp3 speler, werkt op netstroom (230V) of batterijen. Geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. 
 
Wakker worden doe je met de mooie roze Wekker Radio met lieve 
katjes! Eigenschappen: twee alarmtijden, FM radio met LCD display, 
instelbare helderheid van het display, wakker worden met radio of 
buzzer, sleep- en snooze functies, ingebouwde luidspreker, werkt op 
netstroom of 9V batterij. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Deze producten van Bigben Interactive zijn onder andere te bestellen  
bij bol.com.  

Los de vier puzzels op en vul de 
oplossingen voor 30 november in op  

www.hartvoordieren.nl/puzzel 
 Hoe meer puzzels je juist oplost, des 
te meer kans je maakt om een prijs te 

winnen.
 

Oplossingen uit Hart voor Dieren 11/2016:  
Kruiswoord: stokstaartje  

Woord-Sodoku: korenwolf  
Zweedse puzzel: visarend  

Filippine: schutkleur 
Winnaars: Joke Krijgsman (Hoorn),

Aukje Dijkstra (Molkwerum) en  
Martin Verkindere (Roeselare)

Gelijke cijfers staan 
voor gelijke letters. 
Probeer aan de hand 

van de omschrijvingen alle woorden 
te vinden. Bij een correcte invulling 
lees je van boven naar beneden in de 
gekleurde hokjes de oplossing.

1. Blaasinstrument.
2. Lijsterachtige vogel, genoemd naar 

een Middeleeuwse ziekte.
3. Een ander woord voor ramp.
4. Deel van een woord.
5. Een periode van drie maanden.
6. Bedrijf waar men paardrijlessen geeft.
7. De natuurlijke omgeving waarin we 

leven.
8. Insectenkenner.
9. Dressuurpaard uit de Spaanse 

Hofrijschool in Wenen.
10. Hond die veel gebruikt wordt bij het 

drijven en hoeden van schapen.

Puzzelplezier

WIN:  
audioproducten 

voor de 
dierenliefhebber!

 
We geven weg: 4 wekkers en 2 cd-spelers 

in honden- of kattendesign van  
Bigben Interactive

Adviesprijs: € 29,99

Adviesprijs: € 44,99
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68 69
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52 6 55 69 1 38 18 39 53 37 57 28
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© www.puzzelpro.nl

1 = S 2 = R 3 = V 4 = O 5 = I 6 = R 7 = N 8 = U 9 = O

11 1
6 2

6 2 15 5 13

9 3 5 2
8 4 1 9 10

1 17 6 9 18 3
14 8 6 5

4 12 3 16

1 9 8

reinigings-
zout

blaasin-
strument

brandstof donkere
kamer

kostuum

koffer

huid

kleding-
stuk

zeeman

lengte-
maat

scheeps-
vloer

vulgair

welpen-
leidster

optreden

trots delfstof

afdruk-
apparaat koordans

gevangen-
bewaarder

deel v.h.
hoofd

ambts-
halve
Lager

Onderwijs

een
zekere

patiënt

lucht-
sprong

opgooi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Woord-Sudoku

Kruiswoordpuzzel

Zweedse puzzel

 Los de puzzel op als een 
gewone Sudoku. In elk van 
de gekleurde hokjes komt 

een cijfer 1 t/m 9 te staan. Dit cijfer correspondeert met 
een letter uit de kleine vakjes onderaan. Deze letter komt 
op de plek te staan van het cijfer dat steeds rechtsboven 
in een gekleurd vak staat. Welk woord zoeken we?

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met 
het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 snack 6 aandrang 12 terrein 13 
gierigaard 14 watercloset 16 stuk hout 18 allee 19 
uitroep van afkeer 20 jong dier 22 pl. in Gelderland 
24 drinkbakje 25 tochtje 27 draad 29 inhoudsmaat 
30 Verenigde Naties 31 wees gegroet 33 vierhandig 
zoogdier 35 pers. vnw. 37 houding 38 linie 39 deel v.e. 
tekst 40 televisie 41 afslagplaats bij golf 42 plaaggeest 
44 deel v.d. bijbel 45 familielid 47 taille 50 een weinig 
52 kilte 54 jaartelling 56 halsbont 58 lage rivierstand 
59 sportploeg 61 deurstijl 64 namiddag 65 pl. in 
Gelderland 66 guitig 68 plakplaatje 69 mopperaar.
Verticaal: 1 vruchtendrank 2 meervoud 3 olm 4 deel 
v.e. boom 5 gravin van Holland 7 bijbelse figuur 8 land 
in Azië 9 erfelijkheidsdrager 10 ego 11 mop 15 vleeseter 
17 bijbels figuur 18 watering 19 sport 21 mijns inziens 
23 afdrukapparaat 24 heden 26 blijkens de akten 27 
buitenmuur 28 voorzetsel 29 Militaire Politie 30 ton 
32 boerenbezit 34 papegaai 36 takje 41 tot en met 43 
Romanum Imperium 46 Open Universiteit 48 water in 
Utrecht 49 vruchtennat 51 getijde 52 werkje 53 deel 
v.h. jaar 55 Europese hoofdstad 57 openbare functie 59 
zenuwtrek 60 Engels bier 62 handvat 63 keukenkruid 65 
ter inzage 67 knokploeg.

Heel veel  

      puzzelplezier!



Actueel

WIST JE DIT? 
Interessante feiten, spannende nieuwtjes  
en merkwaardigheden uit het dierenrijk

Zeehonden leven niet alleen in het hier en nu, zoals lange tijd vermoed werd, 
maar zijn in staat om tijdintervallen in te schatten en zelfs verleden en toekomst 

duidelijk van elkaar te onderscheiden. Waarschijnlijk ligt dit aan hun leefwij-
ze, zo vermoeden wetenschappers. De zeezoogdieren zoeken hun prooi 
onder water. Niet zelden moeten ze daarom voor langere tijd in de donkere 
diepzee verblijven. Om zich daar te kunnen oriënteren, en om te weten 

wanneer het weer tijd is om op te stijgen, moeten ze kunnen inschatten 
hoe lang ze al onderweg zijn en welke afstand ze daar-

bij hebben afgelegd.

Omdat ze opvallend snel en 
wendbaar zijn bij het springen 
van boom naar boom, en zelfs 
ondersteboven kunnen klimmen, 
was men er in de middeleeuwen 
van overtuigd dat de sierlijke 
knagers rechtstreeks afkomstig 
waren uit de hel. Ook in talrijke 
volksverhalen verschijnt de duivel 
niet aan zondaars in zijn ware 
gedaante, maar in de vorm van 

het rode knaagdier. In de Noordse 
mythologie is zelfs een eekhoorn 
met de naam Ratatosk verant-
woordelijk voor het veroorzaken 
van tweestrijd. Gebaseerd op deze 
overleveringen ontstond zowel 
het spreekwoord alsook de waar-
schuwing dat problemen juist 
vaak daar optreden waar je ze het 
minst verwacht.

Letterlijk genomen

‘De duivel is een eekhoorn’

Net al mensen...

Ook zeehonden hebben besef van tijd

Hoop voor diabetici

SLAK PRODUCEERT TURBO-INSULINE
Tot nu toe was hij vooral bekend 
vanweg zijn gif: de Conus geo-
graphus. Deze zeeslak produceert 
meer dan honderd verschillende, 
zeer giftige substanties – maar ook 
een stofje dat ingezet zou kunnen 
worden voor diabetici: insuline. De 
vorm van insuline van de Conus 

geographus werkt namelijk ook bij 
mensen, en zelfs aanzienlijk sneller 
dan de gangbare insulineprepa-
raten. Deze hebben zo’n dertig 
minuten nodig om bloedsuiker 
effectief te reduceren, maar de tur-
bo-insuline van de zeeslak doet het 
in slechts vijf minuten.
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Doe mee en win!
Twee pagina’s    
        puzzelplezier

Wassen, 
scheren, 
föhnen

     dierenbeschermers    
  De beste

Op bezoek bij 
de koeienkapper

Wildlife  

De bizarre
vogelwereld
Nieuw- 

Zeeland

Geniale katten

Het mysterie  
van spinnen

Pro & Contra

Hebben honden  
echt kleding nodig?

 NIEUW: Huisdier-Raadgever
Gezondheid
Konijnen: alles over 
de nieuwe RHD-
epidemie

Voeding
Waarom de geur van  
kattenvoer zo belangrijk  
is voor de eetlust

 ... en hoe jij 
     ze kunt helpen

Nr. 11    November 2016  € 3,95 
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Spelen met je huisdier

Hoe oud is   
jouw hond echt?

Nieuwe bevindingen Blz. 40

De zeven levens  
van de kat

Mythe of waarheid Blz. 58

Angst bij  
huisdieren

Gedrag & gezondheid Blz. 34

Tips Blz.  28  

Zo worden jullie 
een superteam!

Op het 
spoor van  
de wolven

Bouw zelf  
een mooi
vogelhuisje

Spectaculair Blz. 72

Blz. 14

Nr. 10    Oktober 2016  € 3,95 
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Noodzakelijk kwaad  
of al lang achterhaald?

7 tips om  
hem weer  

terug te krijgen

Dierproeven Blz. 24

De redding van een

baby- 
kangoeroe

Uit de buidel  
gevallen Blz. 33

Help, de vogel
 is gevlogen! Blz. 50

Wat kunnen wij 
ertegen doen?

Het lot van de kuikens Blz. 28

De grootste 
herrie- 
makers

Natuur Blz. 26

korenwolf

●  Voedingstips
●  Honden scheren –  

wel of niet?
●  Schaduwplekjes  Blz. 40  

Huisdiereninfo

Alles over  
onze

Streng  
beschermd 

Nr. 9    September 2016  € 3,95 
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Hoe dieren  
ons steunen Blz. 14

Fysiotherapie Blz. 62

5technieken,  
die iedereen 
kan leren

Wat als mijn 
dier in nood is?

Stormvloed en brand Blz. 34

Nazomertips Blz. 48 

Kleine
huisdieren

in de 
tuin

Klimplezier  Blz. 72

Bouw een 
krabpaal
voor je kat!

www.hartvoordieren.nl

  

Pro & Contra Blz. 26

Goede manieren blz. 22

Het wilde leven  
van de Exmoor

Reportage Blz. 74

‘Help! Mijn kat
sloopt alles
als ik slaap’

Vraag & Antwoord Blz. 54

Hoe roep
je jouw hond
bij je?

Opvoeding Blz. 40

Veel voorkomende  
ziektes bij fret en 

konijn: zo kun je 
ze  tegengaan 

De beste
tips van
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PrimeVal® voedingssupplementen zijn verkrijgbaar bij: 
dierenartsen, dierenspeciaalzaken en PrimeVal - Tel. 088 011 11 22  - www.primeval.nl

Met PrimeVal Stressless® 
bezorgt u uw hond 
een ontspannen eindejaar
Veel honden hebben last van vuurwerkangst. Door uw 
hond PrimeVal StressLess® te geven, helpt u uw hond te 
ontspannen zonder te versuff en. 

PrimeVal Stressless® is ook zeer geschikt voor gebruik 
bij honden met verlatingsangst en bijvoorbeeld stress 
voor een bezoek aan de dierenarts.
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De hectiek tijdens de voorbereidingen, het af-
wijkende dagritme, bezoek, cadeautjes en dan de 
luidruchtige jaarwisseling... Veel honden draaien 

door of raken volledig in paniek. Met onze tips  
beginnen jullie goed aan het nieuwe jaar.

1. Noodgevalnummer 
Je hond gaat in gebroken glas 

staan of eet chocola? Zorg dat de 
telefoonnummers en adressen 
van de dienstdoende dierenartsen 
tijdens de feestdagen klaarliggen.

2. Alles in huis?
De winkels zijn maar kort ge-

sloten, maar toch is het goed om 
tijdig te controleren of je voldoen-
de voeding, beloningen en even-
tuele medicijnen in huis hebt.

3. Oudejaarsavond
Doe de gordijnen dicht, rol-

luiken naar beneden en zet de ra-
dio aan, liefst op een flink niveau. 
Blijf rustig, laat je hond ruim op 
tijd voor middernacht voor de laat-
ste keer uit en zorg dat hij een hals-
band met adreskoker om heeft.

4. Een rustige plek
Een rustige kerst en een ont-

spannen oudejaarsavond in klei-
ne kring voorkomen onrust voor 
je hond. Zorg dat je hond altijd 
een knus en veilig plekje heeft om 
zich terug te trekken.

5. Aanlijnen 
Zelfs de meest stoïcijnse 

hond kan in paniek raken van 
vuurwerk. Laat je hond in de peri-
ode van de jaarwisseling daarom 
altijd aangelijnd uit. 

6. Geneesmiddelen 
Met homeopathische en na-

tuurlijke middelen kun je de stress 
voor je hond verminderen. Laat je 
adviseren door de dierenarts en 
begin tijdig. Geef je hond nooit 
geneesmiddelen voor mensen.

7. Schuilen 
Als niets wil helpen, laat je 

hond dan bij jou schuilen. Blijf rus-
tig en praat normaal tegen hem. 

Aandachtspunten:

Pas goed op 
dat je hond 
geen voor hem 
ongeschikte of 
zelfs gevaarlijke 
etenswaren  
binnenkrijgt.

RAADGEVER HOND

De feestdagen 
en je viervoeter

T I P S
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Bescherming

Tijd voor vakantie! En dan in combinatie met sociaal verantwoord vrijwilligerswerk.  
Met dit idee speelde Melanie Brühl al langere tijd. Bij haar zoektocht naar een  

geschikt project stootte zij op de Dog Care Clinic in Sri Lanka. Van daaruit  
stuurde ze ons de volgende berichten.

Goed werk doen tijdens je vakantie

De Dog Care Clinic  
in Sri Lanka 

Voertijd. Geduldig 
wachten de honden 
totdat ze aan de 
beurt zijn. 
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O p naar Sri Lanka, ruim 8.000 
kilometer vliegen. Sri Lanka is 
een geschikt reisdoel voor indi-

viduele reizen en rugzaktoeristen. Open, 
hartelijke mensen, prachtige stranden en 
een schitterende natuur. Maar als je be-
ter kijkt, zie je ook veel leed en armoede. 
Het land is nog altijd verscheurd door 
de tientallen jaren van burgeroorlog en 
wordt langzaam heropgebouwd sinds de 
catastrofale tsoenami van 2004. En over-
al zie je zwerfhonden – uitgemergeld, 
gewond, ziek en onder de parasieten. 
Tien jaar geleden zag Marina Möbius, 
een onderneemster uit het Duitse Ba-
den-Württemberg, tijdens haar vakan-
tie dit leed ook. Ze besloot er wat aan te 
doen. Ze kocht een lap grond in Mihiri-
penna, vlak naast de toeristische hotspot 
Unawatuna, en richtte een kleine kliniek 
op, de Dog Care Clinic – mijn reisdoel. 
Inmiddels omvat de opvang 16.000 m2, 
zijn er twee klinieken met verschillende 
operatiekamers en diverse gebieden voor 
hondenroedels, waarin de dieren zich vrij 
kunnen bewegen. De eerste indruk die je 
krijgt bij het betreden van de opvang, is 
dat hij zeer professioneel is en ingericht 
naar westelijke standaard. 

De indruk is misleidend
Helaas leidt deze indruk tot de verkeerde 
conclusie dat dit project geen steun meer 
zou behoeven. Maar om aan de hoge 
standaard te kunnen blijven voldoen voor 
dieren in nood, worden dagelijks hoge 
kosten gemaakt. Het lijkt wel een bodem-
loze put. Zo financiert Marina dit project 

voor ruim tachtig procent uit eigen zak, 
die niet eeuwig gevuld zal blijven. Van de 
overheid van Sri Lanka krijgt zij geen en-
kele hulp, hoewel haar werk de gehele be-
volking ten goede komt. Ze biedt immers 
hulp aan mens en dier. Inmiddels werken 
er meer dan dertig Singalezen in de Dog 
Care Clinic voor een bovengemiddelde 
vergoeding – een seizoensafhankelijke en 
zekere baan met verschillende mogelijk-
heden voor onderwijs en opleiding. Zo 
kan een ‘eenvoudige’ schoonmaakster 
opgeleid worden tot dierenartsassistente. 
Er zijn meerdere herplaatsingsprogram-
ma’s, waaronder het 50+ programma, 
waarbij armlastige senioren de moge-
lijkheid krijgen om een pensioen te ver-
dienen door voor honden uit de kliniek 
te zorgen. Arme en behoeftige 

Melanie Brühl 
tijdens haar verblijf 

bij de Dog Care 
Clinic.

Marina Möbius, 
de oprichtster,  
met een nieuwe  
beschermeling.

Met de kleine wagen,’Tuk Tuk’ genoemd, 
gaat men dagelijks op weg om de dieren 
in de omgeving te voeren. 
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Ongeveer 180 honden, die van-
wege hun slechte gezondheid of 
fysieke beperkingen permanent 
bij de kliniek verblijven, moeten 
ook gefinancierd worden. Verder 
is hulp nodig voor de castratie-
projecten en het 50+ program-
ma. Meer info:  
www.dogcare-clinic.com 

Dog Care Clinic 
Kronenstr. 34 
78054 Villingen-Schwenningen 
Duitsland

IBAN: DE 6769 4500 6501 5096 
9221    BIC: SOLADES1VSS

Hoe jij kunt helpen

Bescherming

mensen kunnen hun honden kostenloos 
langsbrengen bij de kliniek voor behan-
deling, castratie en inentingen, en dat 365 
dagen per jaar. De Singalese dierenartsen 
zijn overigens allemaal vrouwen. 
Er zijn dagelijks voederritten buiten de 
kliniek, en ik rijd mee. We zien veel zieke 
en lijdende honden. Ze worden door de 
hondenvangers ‘verzameld’, alsmede de 
nog te castreren dieren. Het is opvallend 
hoe georganiseerd en gestructureerd dit 
gebeurt. Ik ben onder de indruk van de 
grondigheid van de medewerkers. 

Al veel bereikt
Sinds de oprichting van de kliniek werden 
er in de omgeving van Unawatuna ruim 
50.000 honden gecastreerd en gevaccin-
neerd. Sinds zo’n drie jaar komt er in het 
gebied ook helemaal geen hondsdolheid 
meer voor. Dat is zelfs merkbaar in het 
straatbeeld. Het leed is hier niet meer zo 
intens als in andere delen van Sri Lanka, 
zoals ik later nog zal merken. Honden 
hebben in dit land echter een heel an-
dere betekenis dan bij ons. Ze worden zel-

den als volwaardig gezinslid beschouwd, 
maar eerder als statussymbool of waker. 
En dus wordt er lukraak gefokt. Duitse 
herdershonden zijn bijvoorbeeld bijzon-
der geliefd, maar het ras is niet gemaakt 
voor dit klimaat en dus worden de die-
ren vaak ziek. Als ze niet langer tegemoet 
kunnen komen aan de verwachtingen, 
worden ze als vuilnis aan de weg gezet. 
Daarom is misschien wel de grootste uit-
daging om ervoor te zorgen dat de bevol-

king anders over honden gaat denken. 
Mijn werkzaamheden als vrijwilligster 
waren erg uiteenlopend. Zo mocht ik 
assisteren bij medische zaken, bijvoor-
beeld bij de dagelijkse medicatieronde, 
vacht- en oorverzorging, was ik erbij als 
er buiten de kliniek gevoerd werd, deed 
ik rondleidingen voor bezoekers, maakte 
ik foto’s voor de Facebookpagina van de 
Dog Care Clinic en mocht ik natuurlijk 
veel knuffelen en spelen.  

Al 50.000 
honden ingeënt 
en gecastreerd
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De kliniek is beter 
uitgerust dan je zou 
verwachten in een 
land als Sri Lanka. 

Zo’n 110 honden leven bij senioren, die 
daarvoor een vergoeding krijgen. Het zijn 

alleen mensen die het graag doen.
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De juiste beslissing

Ik ben heel blij dat ik naar mijn gevoel 
geluisterd heb en voor dit project heb 
gekozen. Ik zou het zo weer doen en zal 
de Dog Care Clinic altijd trouw blijven, 
ook al ben ik weer thuis. Zo heb ik drie 
honden op afstand geadopteerd die niet 
meer herplaatsbaar zijn. 
Het is een uniek project – eerlijk, authen-
tiek en met veel liefde voor detail. Ik vind 
het echt geweldig dat er mensen zijn zo-
als Marina Möbius, die zich met hart en 
ziel en zelfs met alle eigen financële mid-
delen waar zij over beschikken volledig 
inzetten voor het welzijn van mens en 
dier. Ik zou iedereen die vrijwilligerswerk 
in het buitenland overweegt de Dog Care 
Clinic willen aanraden. Ik was er twee 
maanden, die mij blijvend en positief 
hebben beïnvloed. Daar ben ik zeer dank-
baar voor. En ik ga zeker nog eens terug 
naar die prachtige plek.

Werkneem-
ster Bettina 
met gered-
de puppy’s.

Er worden ontzet-
tend veel honden 
behandeld.



Cat Relax voor 
ontspannen katten
Cat Relax biedt uw kat een gevoel van 
veiligheid en geborgenheid in stress 
situaties. Het helpt uw kat zich weer 
prettig en ontspannen te voelen. 
Cat Relax vermindert sress gerelateerd 
gedrag, zoals: sproeien, zich vaak 
verstoppen en onrust.

Verkrijgbaar bij uw dierenspeciaalzaak.
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Net als een 
moeder met 

haar kind:  
Karmele met 
orang-oetan 

Didik. 
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Ciamis, Indonesië: Vol vertrouwen 
staart orang-oetan Didik naar het ge-
zicht van zijn verzorgster Karmele. Zij 
spreekt liefdevol tegen de orang-baby 
en draagt hem op de arm als een men-
senkind. Eindelijk kan Didik zich vei-
lig voelen. Zeven maanden jong is hij, 
en toch heeft hij al een lange en emo-
tionele reis achter de rug. Hij werd bij 
zijn moeder weggehaald, in een kooi-
tje gezet en zou als huisdier verkocht 

gaan worden. “In bepaalde kringen is 
een mensaap als een orang-oetan een 
statussymbool. Ook worden mensa-
pen nog altijd ter vermaak gehouden 
in hotels, bars en boksringen”, vertelt 
Karmele. Didik had op dat punt echter 
mazzel – dierenbeschermers ontdek-
ten hem en brachten hem naar het 
opvangcentrum van de Natural  
Resources Agency. 
Daar wordt hij verpleegd en krijgt hij 
alle liefde en zorgen die hij zo lang 
moest ontberen. “Kleine apen zijn net 
als mensenkinderen”, legt Karmele 
uit. Zij leidt het opvangcentrum. “Om 

te kunnen overleven, hebben ze niet 
alleen voedsel nodig, maar ook liefde 
en lichamelijk contact. Wat dat betreft 
zijn ze dus net mensenbaby’s.” 
Maar ook al wordt Didik vertroeteld 
en behandeld als een mensenkind – 
het uiteindelijke doel is om hem weer 
te laten wennen aan een leven in de 
wildernis. Wanneer hij volwassen is, 
zal hij weer terugkeren naar zijn leef-
gebied. “Maar dat duurt nog wel even”, 
zegt Karmele lachend, terwijl ze Didik 
over z’n bolletje aait. Die zucht tevre-
den. Eindelijk is hij veilig.

Even voorstellen

Heel ontspannen – Didik 
voelt zich goed in zijn 
nieuwe thuis.

Gered

Orang-baby bevrijd

Hier met dat flesje – 
Didik zuigt al op de 
speen.EEN       VOOR DIEREN

Ontroerend – verrassend – en met een happy end!
Een kort goed gevoel-verhaal.
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RAADGEVER HOND

Structuur en dichtheid van de 
beharing, vachtwisseling en al-
gemeen haarverlies bepalen de 

verzorging van de vacht bij kortharige 
honden. Veel rassen met een korte,  
gladde vacht hebben een zich lang-
zaam vernieuwende huidflora, die na 
het baden moeizaam herstelt. Deze 
honden mag je slechts een schuim-

De beste tips  
voor de ruiperiode

V E R Z O R G I N G

bad geven bij uitzondering. Voor 
elk korthaar type is er een passende 
vachtverzorging en geschikt materiaal. 
Het is wel belangrijk dat de hond er 
al als pup mee bekend is gemaakt en 
regelmatig wordt verzorgd. Hij zal zich 
dan prettig voelen, is beschermd tegen 
huidziekten en ziet er gewoon ook nog 
eens goed verzorgd uit.  

Bij de Boxer, kortharige Teckel of La-
brador is wekelijks kammen of borste-
len voldoende. Veel meer verzorging 
hebben de borstelige vachten van ruw-
harige rassen zoals verschillende Ter-
riërs of Schnauzers nodig. Deze vacht 
mag niet worden geschoren, maar de 
stevige onderwol en afgestorven haren 
moeten door regelmatig trimmen wor-
den verwijderd. Alleen zo kan de huid 
ademen en de vacht gezond groeien.  
Rassen met een gekrulde of wolllige 
vacht, zoals de Poedel, Bedlington Ter-
riër of de Kromforländer verliezen wei-
nig tot geen haren en moeten daarom 
vaker geborsteld, gekamd en regelma-
tig geschoren worden.  
Voor alle honden geldt: de voortdu-
rende wisseling van droge, verwarmde 
lucht naar vochtige koude buitenlucht 
is een aanslag op de huid en de vacht. 
Regelmatig borstelen helpt dan.  

De meeste honden gaan momenteel gehuld in hun  
warme wintervacht. De afgestorven haren moet je  
regelmatig verwijderen, ook bij kortharige honden.

Als je een jonge 
hond laat wennen 

aan regelmatige 
vachtverzorging, 

dan vindt hij het 
later geen enkel 

probleem.



H A RT  VO O R  D I E R E N   41  

M
et de juiste middelen kan een hondenvacht pro-
bleemloos worden verzorgd. Natuurlijk zijn er spe-
ciale verzorgingsmiddelen voor elke soort vacht en 

het loont zeker de moeite om je daar eens in te verdiepen. 
Met de verkeerde haarverzorginsgproducten loop je de 

kans dat je de vacht kapot trekt of zelfs de huid beschadigd.  
Hieronder zie je enkele voorbeelden van verzorgingssets 
per vachtsoort. Twijfel je over de juiste producten voor jouw 
hond, raadpleeg dan de rasvereniging of een goede hon-
denkapper. 

Een andere verzorgingsset voor elk haartype

VA C H T V E R Z O R G I N G

Ongeacht de vachtdikte, zijn de herfst 
en de winter bijzonder verzorgings-
intensieve periodes voor langharige 
honden. De vacht moet in deze perio-
des vaker worden gekamd, omdat de 
haren door het vochtige weer sneller 
vies worden. Probleemgebieden zijn 
vaak de omgeving van de kraag of de 
plaatsen waar het tuigje zit. Hier moet 
dagelijks even kort doorheen gekamd 
worden.

Intensieve verzorging
Honden met een lange vacht hebben 
meestal een intensieve verzorging 

nodig. Hoe deze er specifiek uitziet, 
hangt van de vachtstructuur af en 
vooral van de vachtdichtheid. Bij hon-
den met sluik lang haar, zoals Setters 
bijvoorbeeld hebben, is het meestal 
voldoende om meerdere keren per 
week grondig te borstelen. Een dichte-
re vacht, bijvoorbeeld van de Briar of 
Collie, moet dagelijks worden gekamd, 
omdat deze anders gaat vervilten. 
Ook lange vachten met veel onderwol, 
zoals die van de Newfoundlander, 
hebben dagelijks verzorging nodig. 
Voor de dekharen is elke dag kammen 
voldoende, voor de ondervacht die nu 
steeds dichter wordt, heb je speciaal 

gerei nodig. Want de afgestorven ha-
ren hechten zich vast aan de nieuwe. 
Het dode haar wordt gekoloniseerd 
door micro-organismen en begint on-
aangenaam te ruiken. Met een goede 
ondervachtkam kom je tot op de huid 
en afgestorven haren, die dan tussen 
de tanden blijven zitten. Een maal per 
dag grondig doorborstelen is in de 
winter voldoende. Maar wanneer de 
dagen langer worden en geleidelijk het 
dunne zomerhaar tevoorschijn komt, 
sterven de winterharen af. Dan moet 
je de vacht een handje helpen om 
vervilting te voorkomen en liefst twee 
keer per dag naar de borstel grijpen.

S E T  1 S E T  2 S E T  3 S E T  4 S E T  5

• Scheerapparaat  
• Vachtkam 
• Shampoo 
• Slickerborstel

• Krulhaar
• Roskam  
• Slickerborstel  
• Ondervachtkam  
• Gewone borstel

• Ruwhaar
• Vachtkam  
• Ontvilter  
• Ondervachtkam 
• Shampoo  
• Trimmesjes

• Langhaar
• FURminator  
• Borstel  
• Roskam  
• Ondervachtkam

• Korthaar
• Roskam  
• Vachtkam  
• Borstel     
• FURminator

• Stokhaar



Deze kam mag in geen enkele verzorgingskist ontbreken. De FoOlee kam verwijdert dood haar op een makkelijke
en pijnloze manier, zodat de huid weer kan ademen. Uw huisdier kammen is nog nooit zo makkelijk geweest.

www.foOlee.eu

DE
BESTE KAM

TER WERELD!

Verkrijgbaar
bij de dieren-
speciaalzaak.

Wereldwijd gepatenteerd
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Ja, deze uitspraak klopt, maar 
slechts gedeeltelijk. Het is 
waar dat nachtschadege-

wassen zoals tomaten, paprika’s, 
en aubergines in rauwe, onrijpe 
maar ook in rijpe toestand voor 
honden ongezonde ingrediënten 
kunnen bevatten. Deze  
ingrediënten nemen echter  
af bij een toenemende rijpheid 
of worden door stomen of 
koken volledig vernietigd. 
Zo hangt het dus allemaal 
af van de bereidingswijze 
van de groenten. Wan-
neer je er op let dat al-
leen rijpe vruchten zon-
der groene delen worden 
gegeven, dan bestaat er ook 
voor je hond geen gevaar. In het 

andere geval geef je alleen kort 
gekookte of gestoomde groenten. 
Hiermee splits je ook nog eens 
de onverteerbare plantaardige 
structuur van de rauwe groenten 
en maak je het daardoor aange-
namer eten voor je hond. 

Tomaten en paprika – giftig voor honden? 

Longworm  
in opmars

G E Z O N D H E I D

Steeds vaker zien we longworm voor-
komen bij honden en katten in Ne-
derland. Longwormen zijn parasieten 

die bij honden en katten bronchitis of 
longontsteking kunnen veroorzaken, waar-
door ze gaan hoesten of benauwd worden. 
De dieren kunnen met longworm besmet 
raken, door het opeten van prooi- 
dieren zoals muizen, maar ook kikkers en 
slakken. Zelfs het likken aan een spoor van 
slakkenslijm kan al voldoende zijn om ge-
infecteerd te raken. De volwassen wormen 
leggen eitjes in de luchtwegen, waar larfjes 
uitkomen. De larfjes worden vervolgens 
opgehoest en doorgeslikt, en komen zo 
via de ontlasting in de buitenwereld te-
recht. Daar kunnen de larven weer nieuwe 
kikkers, slakken en andere prooidieren 
besmetten, die zo op hun beurt weer een 
hond of kat kunnen be- 
smetten. Recent is gebleken dat de mate 
waarin longworm voorkomt, wordt onder-
schat. Er is nog onvoldoende bekend over 
het precieze voorkomen van deze ziekte in 
Nederland. Helaas zijn de wormen niet te 
zien op röntgenfoto‘s van de longen. Geluk-
kig kan men wel bij een aantal praktijken, 
waaronder de onze, ontlasting opsturen 
naar het laboratorium om een longworm-
infectie aan te tonen. Helaas is een long-
worminfectie moeilijk te voorkomen. De 
gebruikelijke wormtabletten zijn niet ge-
schikt om een besmetting met longworm 
bij de kat te voorkomen. De ontwormings-
tabletten met fenbendazole (zoals pana-
cur) werken wel tegen de longworm, maar 
moeten veel langer gegeven worden dan 
gebruikelijk voor een anti-wormenkuur. 
Hierdoor zijn ze preventief niet geschikt. 
Daarnaast is er wetenschappelijk bewijs 
dat Broadline spot-on  
effectief is tegen long-
worm, maar deze is 
hiervoor helaas niet 
geregistreerd.  
         
Dierenarts I. Jochems                
Dierenkliniek Leerdam
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D
e K-Nite Glowing Pendent Ideaal voor 
in het donker voor aan de halsband of 
tuig. De hanger is waterbestendig, zicht-

baar tot 1,5 km, is ‘glow in the dark’, de batterij 
heeft een lange levensduur en hij is makkelijk 
te bedienen. Met constant helder licht of knip-
perlicht. Voor € 4,50 verkrijgbaar bij o.a.  
huisdierplein.nl

Goud voor je rashond

Licht in het duister

V O O R  J O U  O N T D E K T

K
ies je voor een rashond, dan kies je  
voor zijn unieke eigenschappen.  
Bijvoorbeeld zijn speelse karakter of uiterlijke  

kenmerken. Zoals zijn prachtige lange vacht of zijn 
 imposante postuur. Elk ras heeft zijn eigen kenmerken  
en daardoor een unieke voedingsbehoefte. Daarom  
heeft Royal Canin rasspecifieke voeding. In een gouden 
verpakking, omdat jouw rashond het allerbeste verdient.  
Kijk voor meer informatie op royalcanin.nl en vul de voedings-
wijzer in.

RAADGEVER HOND
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RAADGEVER KAT

Eigenlijk is Pim altijd heel vriende-
lijk tegenover mensen. Hij begroet 
bezoek, bedelt bij gasten en gaat 

ontspannen vlakbij zijn bazinnetje lig-
gen wanneer zij koffie drinkt met haar 
vriendinnen. Maar de nieuwe vriend 
van zijn bazinnetje, daar heeft Pim he-
lemaal niets vriendelijks mee. In eerste 
instantie wurmt hij zich regelmatig 
tussen de twee, maar na verloop van 
tijd begint hij ook te blazen naar de 
man. Uiteindelijk trekt hij zich terug 
in een andere kamer, moppert hij en 
laat hij zich niet meer terug naar de 
woonkamer lokken. Hij bromt als men 
hem wil aaien en al snel ligt zijn ont-
lasting niet meer in de kattenbak, maar 
ernaast. 
Fatima, een negen jaar oude Siamese 
poes, reageert vergelijkbaar wanneer 
de pasgeboren baby thuiskomt. Haar 

Een nieuw gezinslid erbij
J A L O E Z I E

haren staan recht overeind wanneer 
de kleine huilt, ze draait onrustig 
cirkels rond de moeder wanneer de 
baby drinkt en reageert alles behal-
ve hoffelijk wanneer men haar op 
schoot neemt. De baby zelf negeert ze 
compleet. Ze heeft last van diarree en 
braakt regelmatig na het eten, hoewel 
de dierenarts geen fysiek probleem kan 
vinden.

Plotseling slechts een bijrol
Wat Pim en Fatima dwarszit, is duide-
lijk. Beide speelden ze tot voor kort de 
hoofdrol in de levens van hun mensen, 
en opeens zijn er nieuwe mensen bij 
gekomen die die rol hebben overge-
nomen. Iemand die de liefde van hun 
leven heeft gestolen. Afhankelijk van 
hun temperament reageren katten 
verschillend op dergelijke grote ver-

anderingen. Veel dieren trekken zich 
terug, andere worden agressief naar de 
nieuwkomer toe of naar hun baasjes, 
weer andere vertonen gedragsverande-
ringen of ziektesymptomen. Allemaal 
voelen ze iets dat wij mensen als jaloe-
zie zouden omschrijven. Jaloezie, die 
zijn oorsprong vindt in hormonen.  
Want door de band die een kat heeft 
met zijn mens maakt het dier een hor-
moon aan: oxytocine, het zogenaamde 
‘knuffelhormoon’, dat ook wij produ-
ceren als we van onze kat houden. Het 
zorgt voor een prettig gevoel, het ver-
laagt de bloeddruk en het werkt ont-
spannend voor onszelf en voor de kat. 
Het stressniveau wordt lager en het 
immuunsysteem sterker. Hoe hechter 
de band tussen de kat en ons en hoe 
intensiever hij van ons houdt, des te 
meer oxytocine vloeit er door zijn lijf-

Wanneer er een baby wordt toegevoegd aan het gezin of als er een nieuwe partner 
in huis komt wonen, is dit vaak pure stress voor de kat. Maar hij kan leren   
om ermee om te gaan. Als jij maar geduld en inlevingsvermogen toont.

Zolang de kat in 
het middelpunt 

van de belangstel-
ling staat, heeft hij 

geen reden voor 
jaloezie.
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je. Eigenlijk een prima zaak, waarvan 
zowel mens als dier lichamelijk en 
geestelijk profiteert. Maar met oxytoci-
ne gaat een ander hormoon gepaard: 
vasopressine, het trouwheids- of jaloe-
ziehormoon.  Het is in zowel mens als 
hond aangetroffen tijdens onderzoek. 
Bij katten is het (nog) niet onderzocht, 
maar het kan ook bij hen samen met 
oxytocine opduiken. Dit jaloeziehor-
moon maakt bezitterig en versterkt het 
beschermende gevoel tegenover het 
geliefde wezen, dat tegen alles en ie-
dereen ‘verdedigd’ wordt. 

Geen verlies, maar winst!
Je moet je kat dus duidelijk maken dat 
hij jouw liefde niet verliest, maar dat 
hij voortaan extra liefde krijgt – van 
de nieuwkomer. Waar mogelijk las je 
nog, vóór de verandering in de gezins-
samenstelling, regelmatig speel- en 
knuffelmomenten in, maar ook mo-
menten dat je geen aandacht aan de 
kat besteedt en hij op zichzelf is aange-
wezen voor zijn vermaak.  Daar moet 
hij al aan gewend zijn voordat de baby 
of de nieuwe partner zijn intrede doet. 
De vaste momenten van aandacht voor 
de kat, zet je onverstoord voort na de 
komst van de nieuwkomer. Aai je kat 
naast je wanneer je de baby op schoot 
hebt, praat zachtjes tegen beiden en 
beloon elke vorm van genegenheid van 

de kat naar de baby toe met wat lek-
kers, een aai of je stem. Laat je nieuwe 
partner de kat voeren, lokken en aaien. 
Laat zien dat je blij bent wanneer je kat 
hem een kopje geeft, maar vergeet niet 
de momenten waarop jij je volledig 
wijdt aan je huistijger.  
Ook een totaal op jou gefixeerde kat is 
een opportunist, die al snel de voorde-
len ziet die gepaard gaan met gezins-
uitbreiding.

Betrek de kat bij de  
nieuwe dagindeling.

O
m te voorkomen dat de 
nieuwkomer als vreemd 
of vijandig wordt gezien 

en de kat reageert met depressie 
of gedragsveranderingen, moet je 
hierop letten:

•  Las knuffelmomenten in.

• Stuur de kat nooit weg.

• Forceer de kennismaking niet.

•  Koppel de nieuwe mens aan  
gelukkige momenten voor de kat.

•  Wees geduldig met je kat en vraag 
niet teveel van hem.

Dit kun je doen

B E L A N G R I J K

De droge verwarmingslucht 
in onze huizen irriteert 

de slijmvliezen van katten, die 
daarom met tranende ogen 
rondlopen en spontaan moeten 
niezen en hoesten. Bovendien 
droogt droge lucht de huid 
uit. De haren worden bros en 
breekbaar. Als gevolg daarvan 
poetst de kat zijn vacht vaker 
en intensiever en verliest hij op 
die manier veel lichaamsvocht. 
Dit alles kun je voorkomen door 
in je woning te zorgen voor een 
voldoende hoge luchtvochtig-
heid: met een luchtbevochtiger, 
veel groene planten, een open 
aquarium of een kamerfontein-
tje. Uit die laatste kan de kat ook 
drinken om zijn toenemende 
dorst te lessen.  
Het loont de moeite, en vergeet 
niet: een goede luchtvochtig-
heid is ook voor jezelf een stuk 
gezonder.

Denk aan de
luchtvochtigheid

V E R Z O R G I N G

... kunnen katten  
produceren, meer dan elk 
ander dier. Een groot deel 

daarvan is uitsluitend
bedoeld voor ons  

mensen.

100 verschillende
geluiden



No. 1 keuze van dierenartsen
Verwijdert urinevlekken, zelfs oude!

Getest door CRI

EINDELIJK...
EEN MIDDEL
DAT ÉCHT WERKT!

VERKRIJGBAAR BIJ UW DIERENSPECIAALZAAK

Blijf ook op de hoogte van de producten van Botéba via www.boteba.nl en                               magazine.nl
Wij Staan Achter

Voor Meer Informatie

Eindelijk…  
Iets Dat Echt wERkt!

Odor & Stain Remover

“Urine Off maskeert de geur  
of de vlek niet, het rekent er  
daadwerkelijk mee af. ”
Dr. Adam Cohen - Lakewood Ranch 
Animal Hospital - Sarasota, FL

“Ik heb Urine Off gebruikt op mijn 
houten vloeren om de geur van 
mijn hond te verwijderen. Het is 
een fantastisch product je ziet het 
werken terwijl je schoonmaakt.”
Jennifer B. – New York, NY

“Ik heb eindeloos veel producten 
gebruikt, zonder succes. Daarna 

is volledig verdwenen. Het  
product is iedere cent waard.” 
Laura W. – Indianapolis, IN

Urine Off heeft alle oude vlekken 
en geuren verwijderd en hebben 
onze tapijten hun originele witte 
kleur teruggegeven.” 
Gina P. – Bradenton, FL

“Ik kan Urine Off ten zeerste  
aanbevelen aan iedereen die  
op zoek is naar een effectief 
product. ”
Janet K. – Bath & Biscuits 
St. Petersburg, FL 
 
“Hartelijk bedankt voor een  
fantastisch product dat de klus 
klaart die geen enkel ander  
product kan klaren.” 
Pam S. – Murraysville, WV

De mensen met  
verstand van zaken! 

 

#1 Keus Van  
Dierenartsen

Keurmerk
The Carpet and Rug Institute

The Carpet and Rug Institute (CRI) is de op wetenschap gebaseerde bron voor feiten 
over tapijten en vloerkleden. Of u nu huiseigenaar bent, een architect of beheerder, 
het nemen van de juiste beslissingen begint met de juiste feiten. Het is de taak van 
CRI om te bewijzen hoe u uw leefomgeving, werkomgeving, leeromgeving en uw 
gezondheid kunt verbeteren.

Bio-Pro Research, LLC
1140 Tate Boulevard SE 
Hickory, NC 28602

Phone: 828-449-1237
    Fax: 828-322-5684

Probeer Onze 
nieuwe 

Tegen Sterke 
Tuingeuren!

®

www.urineoff.com
Distributed in the Benelux by

Postbus 614 • 4900 AP Oosterhout

www.boteba.nl

UrineOff-PET-Brochure_Dutch.indd   1 5/7/10   12:57 PM

heb ik Urine Off geprobeerd. 
Ieder spoor van geur en vlekken 

Urine Off is dé oplossing tegen urinegeur en -vlekken! Urine Off is het officiële 
schoonmaakmiddel van de showring van Crufs, ‘s werelds grootste hondenshow. Alle Urine 
Off producten zijn milieuvriendelijk, ze voldoen namelijk aan de strikte EU-normen wat betreft 
biologische afbreekbaarheid.
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   Vlooienmarkt

Sluiting Hart voor Dieren 1/2017: 
30 november

Plaats  
hier je  

advertentie

ACHTERHOEK/ 
WINTERSWIJK sfeer-
volle 6 p. bungalow met 
grote omheinde tuin. 
huisjeboompjehondje.
nl  0543-517266 

VAK. MET HUISDIE-
REN (max. 6) bosbung. 
of boerd./omh. tuin 
4500m2.
Alle comf. gratis wifi, 
direct in bos. Nieuw: 
Steenuil, 6 pers. 3200 
m2
weekend of midw. 
v.a. € 150 incl.  Tel.06-
53975119 of www.
hippo-bungalow.nl

LEMMER A.H.  
IJSSELMEER FR.
Luxe inger. bung. omh. 
tuin, huisd. mag mee. 
Strand-vissen-wande-
len vanaf  € 200 p.w. 
www.frieslandverhuur.
nl 0513-631798

TE HUUR: VRIJST. 6 
PERS. BUNG. in mooi, 
rustig park in de bos-
sen van Winterswijk. 
Honden/huisdieren 
welkom, omheind 
terrein: www.bosva-
kantie.nl
Wilt u meer weten: tel.: 
0543-515656 
g.overbekking@chello.nl

 
Voor meer informatie over adverteren in de  
Vlooienmarkt: helen.zimmermann@vipmedia.nl  

Zorgeloze zorg 
voor uw huisdier voor uw huisdier voor uw huisdier voor uw huisdier 

SLUIT 
NU AF 

EN WIN!

MEER INFORMATIE OP WWW.BESTEDIERENARTSEN.NL/ZORGPLAN

Daarom een Zorgplan:
De beste preventieve zorg
Automatische herinneringen voor controles
Spreiding van jouw kosten
Altijd korting op producten en diensten
Producten thuisbezorgd of afhalen bij jouw kliniek!

Sluit in de maand december een Zorgplan af en maak kans 
op een gratis Voedingsabonnement  t.w.v.  maximaal € 350,-! www.cursuscentrum.nl/hvd

Alles over dierverzorging leer je in Barneveld

Dichter bij
de dieren

Binnenkort van start:

 Gedrag hond / (sport)Instructeur /  
 Gedragstherapeut
 Hondentrimmen 
 Verloskunde schaap
 Module Konijnen en knaagdieren
 Module Schapen
 Sportmassage paard
 Gedrag kat | Kattengedragstherapeut

4 febr.

11 jan.
10 jan.
10 jan.
6 febr.
26 jan.
13 jan.

MARIEVI
Verwen uzelf en uw 

hond met deze
hondendroogjassen

De hondendroogjassen 
zijn te koop op 

www.marievi.nl
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Zo houd je je cavia‘s slank en fit
Het juist houden van en enkele verrichtingen voor cavia’s maakt hun leven een stuk 
mooier. Bovendien blijven ze dan fit en gezond en wordt de band tussen jullie nog 
hechter. Van gezonde dieren worden baasjes blij. 

F Y S I O  V O O R  C AV I A‘ S ?  – J A Z E K E R !

C avia’s leven het liefst in elkaars 
gezelschap en zijn echte vlucht-
dieren. Ze gaan daarom slechts 

beperkt op sociale wijze om met mensen. 
Helaas wordt de zorg voor de diertjes 
nog veel te vaak overgelaten aan kleine 
kinderen. En dat terwijl het helemaal niet 
zo eenvoudig is hun behoeften te ken-
nen. Een cavia communiceert zeer actief, 

RAADGEVER KNAGER
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serie

maar helaas niet op een voor ons makke-
lijk te begrijpen manier. Een caviabaasje 
moet daarom geduld uitoefenen als hij de 
verschillende geluiden wil identificeren, 
en zich intensief met het gedrag van de 
dieren bezighouden. Onze geadviseerde 
minimale leeftijd voor het houden van 
cavia’s is dan ook twaalf jaar. Iemand 
vanaf die leeftijd kan de dieren een soort-

gericht leven bieden. Je hebt namelijk wat 
ervaring nodig. Als je niet aan bepaalde 
basisvereisten van de cavia’s voldoet, 
kunnen de diertjes ernstig ziek worden 
en zelfs sterven. Een voorbeeld: te dikke 
dieren krijgen grote problemen met hun 
gewrichten en hart en bloedsomloop. 
Pijn en zelfs een plotselinge hartstilstand 
kunnen daarvan het gevolg zijn. 

Ze zijn niet zo makkelijk 
als de meeste mensen 
denken. En ze zijn ook 

geen geschikt  ‘speelgoed’ 
voor kinderen jonger dan 

twaalf  jaar.
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Wat kun je doen als je cavia te dik is 
en niet meer beweegt? 

1. Kooigrootte optimaliseren en met 
veel variatie indelen. 

Met eenvoudige hulpmiddelen kun je 
ook zelf een verblijf bouwen. Bijvoor-
beeld van een bedframe of planken 
van de bouwmarkt. (Hoogte zijwan-
den: in het ideale geval 40 cm, maak 
één kant doorzichtig.) En zorg voor 
veel afwisseling. Huisjes, buizen etc. 
maken de cavia’s nieuwsgierig en me-
teen ook een stuk actiever. 

2. Is je cavia alleen? Bezorg hem 
dan absoluut een soortgenootje. 

Het beste kun je meteen vanaf het be-
gin twee of meer dieren houden, dan 
zijn ze al gewend aan elkaar. Meerdere 
dieren zorgen ook bij elkaar voor meer 
beweging.  

3. Geef het juiste voedsel: dus hooi 
en verse salade, groente en fruit. 

Dat helpt ook bij het afslanken en 
maakt de dieren beweeglijker. Hooi 
is daarbij het belangrijkste. Een verse 
wortel, een stukje appel, wat salade – 
bijna alles wat je bij het koken voor je-
zelf gebruikt, kun je in kleine hoeveel-
heden als vitamineleverancier aan je 
cavia’s geven. Een zojuist van een fruit- 
of notenboom afgesneden tak vervult 
meteen drie functies: het afslijten van 
de tanden, vers groen van de blaadjes, 
en niet in de laatste plaats een span-
nende belevenis voor de dieren.

4. Om de beweeglijkheid en het 
afslanken te ondersteunen en te-

gelijkertijd de spiergroei te stimuleren, 
zijn er een paar eenvoudige oefenin-
gen:
o  Hang iets heel lekkers, bijvoorbeeld 

verse leeuwentand, bovenin de kooi: 
de cavia’s gaan op hun achterpootjes 
staan, balanceren en rekken zich uit 
om het hapje te bereiken – een leuk 
begin van actieve bewegingstherapie. 

o  Om de achterpootjes en de rug te 
versterken, kun je je kleine vriendjes 
ook eenvoudig met hun voorpootjes 

op een verhoging lokken, en dan het 
lekkers naar voren en naar achteren 
bewegen. De cavia beweegt mee en 
kweekt zo op speelse wijze spieren. 

o  Buizen, huisjes en voedsel in de kooi 
moet je dagelijks op een andere plek 
leggen. Het is echt leuk om de dieren 
te observeren wanneer ze hun ‘nieu-
we omgeving’ onderzoeken alsof ze 
er nooit eerder zijn geweest. Daar-
mee krijgen ze ook automatisch extra 
beweging. En zoals je weet, maakt 
beweging slank en gelukkig!

Nu kan er niets meer in de weg staan 
van cavia’s in superconditie – zelfs als 
kleine ‘foutjes’ weer moeten worden 
gladgestreken. 
Dier en baasje kunnen nu samen op 
weg naar afwisselende, fitte en gezon-
de dagen, die voor beide aangenaam 
zijn.

En in de volgende 
uitgave:

Fitnessprogramma om de kilo’s 
van de feestdagen er weer af te 
werken. Want ook honden en an-
dere huisdieren eten veel lekkers 
in de kerstperiode.

Zo worden cavia’s 
gelukkig

*  Een voldoende groot verblijf 
met veel afwisseling (minstens  
1 m2 per dier).

*   Minstens één soortgenootje 
(zelfde geslacht of gecastreerd 
–  anders kom je al snel om in de 
cavia’s). 

*  Fruit, groente, leeuwentand, een 
verse tak van een fruitboom 
(niet bespoten!) als lekkers en 
vitamineleverancier – hoe  
afwisselender, hoe beter.

*  Wees terughoudend met droog-
voer (suiker- of graangehalte). 
Cavia’s lopen geen grote afstan-
den en komen snel aan van  
calorierijk voedsel. 

*  Heel belangrijk: Benader je ca-
via’s nooit van boven! De vlucht-
dieren zijn daar bijzonder bang 
voor. Benader ze langzaam van 
voren of de zijkant en til ze goed 
op met beide handen. 

4 tips voor fitte dieren  



Ligcomfort om
in weg te dromen
•Duurzame & dubbel gestikte manden en kussens
•Europese  outdoor  kwaliteit
•Stevig gevoerd voor extra comfort
•Water-, geur- en vuilafstotend

www.duvoplus.com/siesta

Nooit meer vergeten

Exil Abonnee.
Automatisch beschermd tegen
vlooien, teken en wormen.

Klantenvertellen.nl

8,6

Ontvang de beste vlo-, teekpipetjes en wormtabletten automatisch in de brievenbus. 
In samenwerking met uw plaatselijke dierenspecialist en maandelijks opzegbaar.
U hoeft niet eens thuis te zijn!

www.exil-abonnee.nl
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Chinchilla’s komen oorspronke-
lijk uit de Andes en zijn daar-
om karige, droge leefgebieden 

gewend, waarin maar weinig grassen, 
struiken en kruiden groeien. De juiste 
voeding voor deze kleine knagers is 
daarom mager, bevat weinig eiwitten 
en juist veel ruwe vezels. Het meest 
geschikt is vers hooi, dat elke dag ruim 
ter beschikking moet staan voor de 
diertjes. Het hoge gehalte aan ruwe 
vezels zorgt voor een gezonde verte-
ring. Bovendien bevat hooi belangrijke 
vitaminen en mineralen en slijten de 

Minder  
is meer
Hooi, pellets, kruiden –  
waar je absoluut op moet 
letten bij de voeding van 
je chinchilla’s.

V O E D I N G

dieren er hun kiezen goed mee af. Ook 
gedroogde grassen, kruiden en bloe-
men moeten dagelijks op het menu 
staan en zorgen voor afwisseling in het 
voerbakje. Vers fruit en verse groente 
veroorzaken daarentegen vaak diarree 
– geef ze daarom slechts mondjesmaat 
of helemaal niet.  
Bijzonder goed moet je opletten bij 
het droogvoer. De meeste in de handel 
verkrijgbare mengsels bevatten te wei-
nig vitaminen en mineralen, maar wel 
veel vet, suiker, molasse en granen en 
zijn daarom niet geschikt voor chin-

chilla’s. Overigens net zomin als ge-
droogd, oud brood – hoewel dit helaas 
op het internet nog veelvuldig wordt 
aangeprezen als geschikt chinchil-
lavoedsel. Brood en andere baksels 
bevatten veel zetmeel, wat chinchilla’s 
slecht kunnen verteren. De meeste 
gebakken producten bevatten ook veel 
conserveringsmiddelen, kruiden en   
rijsmiddelen. En oud brood is vaak be-
smet met schimmels.

Kun je ratjes opvoeden?

G E D R A G

E
r zijn inderdaad ratjes die zich laten 
opvoeden, een klein beetje tenminste. 
Een consequent ‘nee’ bij ongewenst 

gedrag begrijpen de meeste diertjes al vrij 
snel. Veel van hen leren ook te reageren op 
hun naam. Desondanks zijn er ook ratjes die 
alleen maar naar hun naam luisteren als er 
iets te eten valt.  
De knagers kunnen over het algemeen 

zindelijk worden, wanneer je ze 
tijdens het vrij rondlopen toegang 
biedt tot hun kooi of een knagertoilet ter 
beschikking stelt. In de regel doen ze hun 
grote boodschap het liefst op hun eigen ‘rat-
ten-wc’. In de kooi en bij het loslopen plas-
sen de meeste dieren waar ze willen. Dat 
kun je ze niet afleren, want het is normaal 
gedrag: ratten markeren zo hun territorium.
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Advertorial

In de groene omgeving van het Limburgse 
America ligt Center Parcs Het Meerdal. Al jaren 
een veelbezochte plek voor rustzoekers, actieve 
buitenmensen en de fans van het tropische 
zwemparadijs waar Center Parcs zijn faam mede 
aan te danken heeft. Ook paardenliefhebbers 
kunnen bij Het Meerdal hun hart ophalen, en 
dan vooral de fans tussen de 4 en 12 jaar. Het 
Meerdal biedt het Pony Vakantie-concept.

Pony’s rijden én verzorgen  
tijdens Pony Vakantie

Center Parcs Het Meerdal:

INBEGREPEN:
• Je eigen pony gedurende een  aantal dagen van je verblijf.
• Een officieel welkom en  kennismaking met de pony.
• Een Pony Paspoort, met uitleg over de pony en het programma.
• Een (leen) verzorgingskoffer met pony-verzorgingsproducten zoals een borstel en haarelastiekjes.
• Een oefenrit op het terrein (half uur, onder begeleiding).
• Verzorg je pony, versier zijn   manen met strikjes en vlechtjes.
• Ritjes door het park.
• Een passend afscheidscadeautje: een ponyverzorgingsdiploma en een heuse rozet mee naar huis.
• Het pony-pakket is voor kinderen tot en met 12 jaar.

 lak naast gethematiseerde 
comfort cottages ligt een heuse 
manege met rijbak die vanuit 

je verblijf direct bereikbaar is. Handig, 
want zo ben je altijd dicht bij je kinderen 
en hun pony. De rijbak is overdekt dus 
rijden kan lekker in de open lucht of bin-
nen als het regent. De kinderen krijgen 
de zorg over een eigen pony gedurende 
een aantal dagen van het verblijf. Hierbij 
wordt gelet op het kind én de pony zo-
dat elke vriendschap een onvergetelijke 
wordt. Sommigen zijn eerst nog wat 
terughoudend, maar de meesten zijn op 
het eerste gezicht verliefd. 

Opstijgen maar!

Een oefenrit in de rijbak en een tochtje 
door het park zijn inbegrepen. Stevige 
schoenen en een lange (oudere) broek 

zijn aan te raden. Alle benodigdheden 
zoals cap, teugels, beugel en body-
protector zijn aanwezig en de lessen 
worden op verschillende niveaus ge-
geven. Na een korte instructie klinkt 
‘opstijgen!’ en de jonge ponyfans mo-
gen gelijk hun eerste rit over het park 
maken. Ook de verzorging, borstelen, 
kammen en versieren, en de zorg voor 
vers hooi en koel water horen erbij. 

Dierenwelzijn staat voorop

De instructrice neemt de zorg voor 
de pony tijdens je afwezigheid van je 
over, bijvoorbeeld als je naar het nabij-
gelegen attractiepark Toverland wil of 
even gaat zwemmen. Het dierenwel-
zijn staat voor Center Parcs immers 
altijd voorop. 
Gedurende de dagen dat je op Het 
Meerdal bent, krijg je tussen het ver-
zorgen en vertroetelen verschillende 

lessen over hoe je je po-
ny kunt ‘besturen’. 

En als aspirant-
ruiter ontvang 

je aan het 
eind een 
pony-diplo-
ma en nog 
een leuke 

verrassing. 

Win een Pony 
Vakantie verblijf 

voor 4 personen (buiten 
vakantieperiodes) op Center 

Parcs Het Meerdal. 
Ga naar www.hartvoordieren.nl/winnen en 
vul hier het antwoord in voor 22 december. 
Uit de goede antwoorden verloten we het 
winnende verblijf. De prijswinnaar krijgt 

persoonlijk bericht. Vraag: in welke 
Limburgse plaats ligt Center 

Parcs Het Meerdal?
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Meer weten? Kijk op www.centerparcs.nl of www.centerparcs.be.

http://www.centerparcs.nl
http://www.centerparcs.be
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Boeren doden sneeuw-

Azië – Jagers en stropers doden jaarlijks honderden sneeuwpanters in het 
hooggebergte van Azië. Het gros van de dieren wordt neergeschoten uit 
wraak. Dat blijkt uit een onderzoek van samenwerkende natuurorganisaties, 
waar BBC over bericht. Sinds 2008 zouden er jaarlijks tussen de 221 en 450 
sneeuwpanters zijn doodgeschoten. “De meerderheid van de gedode panters 
is het slachtoffer van vergelding”, zegt onderzoeker James Compton. Boeren 
nemen het heft in handen nadat hun vee is aangevallen. Sneeuwpanters heb-
ben het voornamelijk voorzien op schapen, geiten en andere kleine dieren. 
Door het vee beter te beschermen, kunnen de panters worden ontzien.

Wereldwijd – ’s Werelds grootste reissite, TripAdvisor, maakte onlangs bekend te 
stoppen met de verkoop van tickets voor sommige van de wreedste attracties met 
wilde dieren. Dit besluit volgt op de nog geen half jaar geleden gelanceerde petitie 
van World Animal Protection. Meer dan 558.000 
mensen van over de hele wereld vroegen 
TripAdvisor te stoppen met winst maken over 
de ruggen van wilde dieren.  Dit is de nieuwste 
doorbraak voor de campagne ‘Wilde dieren 
– Geen entertainers’ van de internationale die-
renbeschermingsorganisatie. Olifantenritten, 
tijgerselfies, zwemmen met dolfijnen en andere 
vormen van barbaars toeristisch entertainment 
wil de organisatie volledig zien verdwijnen.

panters uit wraak

 STIERENVECHTEN MAG WEER
Spanje – Het Spaanse hooggerechtshof 
heeft in oktober het verbod op stieren-
vechten in de regio Catalonië opgeheven 
wegens de zogenaamde ‘culturele waarde’ 
van het stierenvechten. Het verbod was 
sinds 1 januari 2012 van  kracht.
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   Column Els Adams
Decembermaand, het einde nadert 
maar ook weer een nieuw begin. Tijd 
om een soort van levensbalans op te 
maken, de emotionele minnen en 
plussen te bezien. Zoveel dieren die in 
opperste nood verkeerden, dieren die 
nergens anders meer terecht konden en 
waarvoor wij nog wat mochten beteke-
nen. ‘Agressieve’ dieren waarin wij de 
agressie nooit hebben kunnen ontdek-
ken. Oude dieren waarvan men wellicht 
bang was vanwege de bijkomende 
kosten die ouderdomskwaaltjes soms 
met zich meebrengen. De leugentjes 
om ‘bestwil’ van de meest egoïstischen 
der mensheid, variërend van allergie 
tot potentiële kleinkindverslinder. Voor 
allergieën bestaan medicamenten en 
voor het gevaar der kleinkinderen is een 
stukje noodzakelijke opvoeding vaak al 
afdoende. Maar het ‘101 smoezenboek’ 
trok hier het afgelopen jaar weer op volle 
sterkte aan ons voorbij. Soms worden 
we boos, vaker treurig. Want voor slechts 
een handjevol slachtoffers wordt hulp 
gezocht en zij komen uiteindelijk nog 
goed terecht. De massa sterft een ano-
nieme dood, vaak op voorspraak van 
een aanname. Vermeende, maar niet ge-
diagnosticeerde hersentumoren, zoge-
naamde agressie, onzindelijkheid en/of 
slopen omdat niet aan bepaalde behoef-
ten wordt voldaan. Het zijn maar een 
paar voorbeelden van de onbegrepen 
zielen. Ze worden dodelijke slachtoffers 
van list en bedrog én van dierenartsen 
die de ooit door hen afgelegde eed 
nog eens zouden moeten doornemen. 
Misschien een mooie bezigheid in deze 
‘vredige’ kerstperiode. Maar in beginsel 
ligt de verantwoording uiteraard bij 
de eigenaar. Een dier is een keuze, een 
levend individu. En iedere onderlinge 
relatie tussen levende wezens vereist 
acceptatie! Heeft u niet de intentie om 
niet alleen uw huis en hart onvoorwaar-
delijk open te stellen, maar ook uw inle-
vingsvermogen aan 
te spreken en veel 
geduld aan de dag 
te leggen? Begin er 
dan niet aan!  
 
www.dierenproject.nl 
www.kattenwoud.nl

Bescherming
Winst over de ruggen van wilde dieren

TripAdvisor ziet eindelijk het licht 
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Mijn kater Twinkle is 
drie jaar. Toen ik hem 
uit het asiel haalde leek 
hij niet zo gesteld te zijn 
op soortgenoten, dus 
hij woont alleen bij mij. 
Maar ik werk de hele dag 
en vraag me af of hij zich 
thuis wel vermaakt, zo 
alleen. Hij lijkt ‘s avonds 
vaak verveeld. Heeft hij 
misschien toch behoefte 
aan een soortgenoot? 
Of voel ik me voor niets 
schuldig?  
Afzender: A. Vrancke 

Beantwoord door: 
Nienke Bijvoets, Tinley-katten-
gedragstherapeut voor katten 
www.tinleygedragstherapie.nl 
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IIk kan me voorstellen 
dat u zich zorgen maakt 
om Twinkle. Uw vraag is 

niet zo makkelijk te beant-
woorden. Mensen, aan wie 
je direct kunt vragen of ze 
gelukkig zijn, hebben vaak 
moeite om aan te geven in 
hoeverre ze gelukkig zijn en 
wat hen gelukkig maakt. Bij 
katten kijken we – bij gebrek 
aan andere mogelijkheden – 
vooral naar hun gedrag om 
iets te kunnen zeggen over 
hun gemoedstoestand.  
In het algemeen houden 
katten van vaste routines en 
rituelen. Dit komt voort uit 
hun behoefte aan een voor-
spelbare en controleerbare 
omgeving. Daarnaast is vrije 
toegang tot bronnen, zoals 
voer, water, kattenbak, krab- 

en markeermogelijkheden 
en slaap- en schuilmoge-
lijkheden, belangrijk. Ook 
hebben katten natuurlijke 
behoeften, die wanneer zij 
deze niet kunnen bevredigen 
bijvoorbeeld frustratie of 
verveling kunnen opwekken.  
Bied uw kat dus voldoen-
de mogelijkheden aan om 
natuurlijk gedrag, zoals 
klimmen, springen en jagen 
te kunnen uitvoeren. Soms 
is het mogelijk om een tuin 
of balkon af te zetten en in-
teressant te maken met niet 
giftige planten en lig- en uit-
kijkplekjes. Wanneer een kat 
geen mogelijkheid heeft om 
naar buiten te gaan, is het 
belangrijk om mentale en 
fysieke stimulatie in huis aan 
te bieden. Hoge klimmeube-

len en krabpalen zorgen voor 
klim- en krabmogelijkheden. 
Met dagelijkse interactieve 
spelsessies met speelhengels 
geeft u uw kat de mogelijk-
heid om te jagen. U kunt ook 
het voer op een uitdagender 
manier aanbieden, bijvoor-
beeld in een zelfgemaakte of 
commerciële voerpuzzel of 
door brokjes te verstoppen. 
Verder is (clicker)training 
een goede optie om uw kat 
mentaal uit te dagen.  
Of het een goed idee is om 
een soortgenoot erbij te ne-
men voor Twinkle hangt af 
van meerdere factoren. Als 
hij niet gesocialiseerd is op 
katten of lange tijd geen con-
tact met andere katten gehad 
heeft, kan het zijn dat hij 
geen behoefte heeft aan een 
andere kat of zelfs agressief 
of gespannen zal reageren.  
In eerste instantie adviseer 
ik u daarom om kritisch te 
kijken naar uw woning als 
leefomgeving en mogelijke 
aanpassingen in huis en 
interacties met uzelf om 
tegemoet te komen aan de 
behoeften van Twinkle. Als u 
hierbij hulp kunt gebruiken, 
kunt u uiteraard contact op-
nemen met een gedragsdes-
kundige. 

Is mijn 
kat  
gelukkig?

Service

Vraag & Antwoord
Deskundigen beantwoorden vragen van lezers over

dierengedrag en medische problemen.

Of een binnenkat 
thuis alleen gelukkig 

is, hangt af van ver-
schillende factoren.
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Om voor Seis het 
beste advies te kun-
nen geven, is het 

belangrijk om te weten met 
welk blaasgruis hij te maken 
heeft. De meest voorkomende 
blaasgruissoorten bij de kat 
zijn struviet en calciumoxalaat. 
Bij struviet is het oplossen van 
het gruis door het verzuren van 
de urine de beste methode. 
Daarvoor hoeft meestal geen 
operatie uitgevoerd te worden 
en is een goed dieet vaak al vol-
doende om nieuwe problemen 
te voorkomen. Calciumoxalaat 
is vaak veel lastiger te voorko-
men. Dit betekent ook dat Seis 
strikt op het juiste dieet moet 
staan, maar dan bestaat nog 
steeds de kans dat het gruis te-
rugkomt. Daarom is het vooral 
bij calciumoxalaat belangrijk 
om de urine regelmatig te 
laten controleren op gruis en 
de urinewegen via een rönt-
genfoto op steentjes. Bij katers 
met gruis is het grootste risico 
dat de plasbuis verstopt raakt 
door het samenklonteren van 
kristallen, wat een dikke pas-
ta-achtige prop vormt. Voor al-
le blaasgruissoorten geldt dan 
dezelfde regel: zorg dat uw kat 

Mijn kater Seis van 
twaalf jaar heeft altijd 
last van blaasgruis. Hij 
staat op een speciaal 
blaasdieet en ik moet 
scherp in de gaten hou-
den of hij wel plast en 
hoeveel, wat niet altijd 
even eenvoudig is. Is er 
iets dat ik voor hem kan 
laten doen om hem te 
helpen ? Ik denk dat hij 
vaak pijn heeft bij het 
plassen vanwege dat 
gruis. Zijn er operaties 
die uitgevoerd kunnen 
worden? Of medicijnen 
die de vorming van 
blaasgruis helpen voor-
komen??
 

Afzender: onbekend 
 
Beantwoord door:  
Dr. Anne Kummeling, specialist 
Chirurgie, Universiteitskliniek 
voor Gezelschapsdieren,  
Universiteit Utrecht

Mijn kat heeft last van 
blaasgruis. Wat kan ik 
voor hem betekenen?

veel water opneemt. Door de 
urine waterig te houden kunt 
u voorkomen dat de kristallen 
samenklonteren of zelfs stenen 
vormen. Dus het beste is nat 
voer geven en drinken stimule-
ren, zoals met drinkfonteinen 
en water op smaak brengen 
met ijsblokjes van kookvocht 
van vis of vlees (zonder zout). 
Het effect kan de dierenarts 
controleren door de concentra-
tie van de urine te meten. 
Als de kat pijn heeft bij het 
plassen zonder verstopping, 

overleg dan met de dierenarts 
over de oorzaak en de juiste 
behandeling zoals pijnstilling 
of andere medicijnen. Er kan 
ook sprake zijn van een blaas-
ontsteking zonder dat gruis de 
directe oorzaak is.  Een opera-
tie  is maar zelden echt nood-
zakelijk, eigenlijk alleen als er 
steentjes verwijderd moeten 
worden of als een verstopping 
van de plasbuis niet goed 
meer op de normale manier 
behandeld of voorkomen kan 
worden. 

Het is van belang dat 
katten met blaasgruis  
voldoende drinken.
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Wildlife

Ieder jaar weer voltrekt zich een bijzonder  
natuurspektakel, waarvan niemand de betovering 
kan weerstaan. Nog steeds zijn niet alle mysteries 

rondom de vogeltrek opgelost.

Fascinerende  
vogeltrek
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Voordat de sierlijke zwerm van 
tienduizenden spreeuwen ra-
zendsnel in bomen en struiken 

neerstrijkt, hoor je vlakbij de grond het 
klappen van ontelbaar veel vleugeltjes, 
die als een wervelwind over de inmid-
dels lege graanvelden razen. Daarna, als 
door een hogere macht geleid, stijgt de 
zwerm vogels even onverwacht weer op 
en maakt draaiende bewegingen in alle 
mogelijke richtingen. Waarom de vogels 
op hun trektocht naar het zuiden deze 
soms vreemde manoeuvres laten zien, 
is nog altijd een raadsel. Het lijkt erop 
dat de spreeuwen hun migratie vieren 
met een ware symfonie. 

Voortekens en 
klimaatverandering
Begin september worden grote spreeu-
wenzwermen gevormd en gaan de 
spreeuwen op zoek naar de laatste graan-
korrels op de geoogste akkers. Ze vliegen 
af en aan van lijsterbes naar vlierboom 
om de vruchten te verorberen. De tijd 
van de vogeltrek is begonnen. Een feno-
meen dat ieder jaar opnieuw verwondert 
en zelfs pure stadsmensen laat in okto-
ber naar de rustplaatsen van kraanvo-
gels en ganzen lokt. De dagen zijn dan 
al merkbaar korter, de temperaturen lig-
gen rond het vriespunt en het landschap 
heeft de prachtigste herfstkleuren. 
Vanwege de toenemende milde winters 
zijn er wel veranderingen. Sommige vo-

gels besparen zich ondertussen de uit-
puttende reis naar warmere regionen, 
andere trekken alleen nog maar kleine-
re stukken weg. Zwaluwen daarentegen 
verlaten zoals altijd al vroeg in de herfst 
hun broedgebieden en gaan op weg naar 
Afrika. 
Bijzonder opvallend is  het veranderde 
trekgedrag van kraanvogels. De klimaat-
verandering zorgt voor steeds minder 
met sneeuw bedekte velden. Op de maïs-
velden is zelfs in januari en februari nog 
voldoende voedsel voor de vogels te vin-
den. Het aantal ‘thuisblijvers’, dat bestaat 
uit inheemse en Skandinavische vogels 
en kraanvogels uit Polen en het Baltische 
gebied, ligt naar schatting ondertussen 
op meer dan 10.000. Dit verandert ech-
ter niets aan hun gedrag tijdens de pe-
riode van de vogeltrek. De drang om te 
trekken is bij de vogels aangeboren. En 
zo verzamelen de oorspronkelijke be-
woners zich vaak al eind augustus met 
honderden op dezelfde slaapplaatsen, 
waar vermoedelijk hun voorouders al 
honderden jaren geleden verbleven. 
Ornitholoog Christian Scharnweber is 
ervan overtuigd dat het niet alle kraan-
vogels betreft. Er zijn uitzonderingen. 
In zijn regio in Duitsland zijn meerdere 
paren met jonge vogels, die zich pas heel 
laat in oktober, of helemaal niet aanslui-
ten bij trekkende formaties en die niet 
onder de indruk lijken van de trek in de 
herfst. Het grootste gedeelte van 

Een enkele spreeuw. In een zwerm 
lijken deze vogels tot één reusachtig 
organisme te versmelten.
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Wildlife

Trekkende kraanvogels voor de 
maan bij het aanbreken van de 
dag.

de in Duitsland broedende kraanvogels 
vertoeft tegenwoordig veel langer dan 
vroeger op de verzamelplaatsen en biedt 
zo wekenlang een uniek schouwspel, dat 
in oktober met de komst van de soort-
genoten uit Polen en Scandinavië zijn 
hoogtepunt bereikt. Dan kan het af en 
toe ronduit heel erg krap worden op de 

slaapplaatsen. Dat is de periode waarin 
er meer dan 100.000 kraanvogels een 
rustperiode hebben in het noordoosten.
Ornitholoog Michael Tetzlaff is al vanaf 
eind augustus zo goed als iedere dag te 
vinden bij deze verzamelplaatsen. Bij 
het aflezen van de ringen heeft hij vast-
gesteld dat al vanaf half september de 

eerste kraanvogels uit Polen in Mecklen-
burg-Voor-Pommeren arriveren.

De mooiste tijd van het jaar
Hij benadrukt dat de late zomer en herfst 
voor hem de mooiste tijd van het jaar is.  
Tetzlaff is gefascineerd door de vogel-
trek, het licht van de herfst, de verande-
ring van kleuren en de over het land 
uitgestrekte ochtendnevel. Daaruit stij-
gen bij het krieken van de dag kraanvo-
gels en ganzen op, ogenschijnlijk als een 
fenix uit de nevel, met zachte vleugelsla-
gen, maar soms ook met lawaai en luid, 
ver over de velden schallend, getrompet-
ter. Dit alles verandert de kijk, maakt 
gevoelig, soms zelfs deemoedig ten op-
zichte van de natuur. Voor Michael Tet-
zlaff is het in ieder geval ‘één grote bios- 
coop’, zoals hij het zelf noemt. Wie het 
eenmaal heeft meegemaakt, zal het met 
hem eens zijn. Kraanvogels zijn sociale 
dieren en ze delen de stoppelvelden met 
ganzen tijdens het foerageren. Allereerst 
lassen grauwe ganzen op de route naar 
hun winterverblijfplaatsen een pauze in 
van een paar weken om energiereserves 
voor hun verdere reis te regelen. Wan-
neer dan in oktober de rietganzen en 
kolganzen vanuit de arctische toendra 
de slaapplaatsen komen bezetten, is het 

Synchroom-
vlucht van twee 
grauwe ganzen.
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Kraanvogels zijn 
niet alleen maar 
gracieus, maar 
ook erg vocaal.



hoogtepunt van de herfsttrek bereikt. 
Wanneer het kouder en vochtiger wordt 
en de wind beduidend frisser, zetten de 
vogels hun reis richting het zuiden voort. 
Ze stijgen op, vliegen hoger en hoger, 
vormen kleinere groepen, V-formaties 
of lange ketens en vliegen erop los. In 
het voorjaar, wanneer de natuur ont-
waakt en de temperatuur stijgt, komen 
ze weer terug. Dan zijn de periodes 
waarin de vogels er tijdelijk verblijven 
aanzienlijk korter. Want alleen degenen 
die op tijd in het broedgebied aanko-
men, hebben een aantrekkelijke plek.

Kraanvogels 
 observeren

De kraanvogel broedt sinds 2001 in het Foch-
teloërveen en maakte daarmee zijn comeback 
in Nederland als broedvogel, na eeuwen van 
afwezigheid. Een groot succes voor natuurbe-
schermers in Nederland. Kraanvogels broeden 
in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. 
De kraanvogels die in Nederland doortrekken, 
broeden in Scandinavië en overwinteren in 
Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. Ze pleisteren 
in enkele gebieden in Nederland zoals de Peel, 
het Dwingelderveld en het Leersumse veld. 
Hun trompetterende roep is onmiskenbaar.

Is jouw hond klaar
voor de winter? 
Als de winter nadert, halen wij onze wintergarderobe 
boven en draaien we de verwarming een graadje 
hoger. Maar hoe bescherm je je hond tegen de koude? 
Wel, met Flectalon! Dit super isolerend en vederlicht 
materiaal is ontwikkeld door NASA en re� ecteert 
lichaamswarmte. Zo blijft je huisdier warm, ook bij 
koud en nat weer.
Duvo+ biedt 2 unieke producten op basis van de 
innovatieve Flectalon technologie.

Flectacoat is een thermisch en re� ecterend 
hondenjasje waar je op koude en donkere dagen 
veilig en warm de weg mee op kan. Je hond blijft 
droog dankzij de waterafstotende buitenstof. 
Flectacoat is beschikbaar in 2 kleuren (geel en blauw) 
en is verkrijgbaar in 11 maten.

Flectabed is een thermisch kwaliteitskussen voor 
honden én katten met een kern van Flectalon. De 
� uweelzachte hoes voelt heel comfortabel aan, 
biedt warmte en is bestand tegen water en vuil. 
Alle dieren zijn hiermee gebaat, maar dierenartsen 
raden dit kussen in het bijzonder aan voor oudere 
of herstellende dieren. Flectabed kan zowel thuis, 
op reis als in de kennel gebruikt worden en is 
beschikbaar in 3 maten.

Voor jou ontdekt
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Bescherming

Wat bij kippen allang verboden is, lijkt bij konijnen allemaal gewoon te kunnen.  
Er worden in de EU jaarlijks honderden miljoenen konijnen gehouden en gedood. 

Vleeskonijnen

De verliezers van de  
vee-industrie

Dicht op elkaar 
gepakt in draad-
kooien – zo leven 
de meeste vlees-
konijnen.

Het zou erg gezond en vetarm zijn – 
konijnenvlees. Net als eerder, even-
eens onopgemerkt door de autori-

teiten, de kalkoen ‘in de mode’ kwam, zijn 
konijnen nu populair als voedsel. Maar ze 
worden nog altijd als een ondergeschoven 
kindje behandeld in de vee-industrie. Er 
zijn geen regels die in de gehele EU gel-
den voor het houden van vleeskonijnen. 
Dat is op zich al schandalig. En de manier 
waarop de diertjes in de meeste landen 
gehouden worden, is op z’n zachtst ge-

zegd ongeschikt. Het resultaat: wat bij de 
kippenhouderij allang verboden is, is bij 
de konijnenhouderij in de meeste landen 
(ook buiten de EU) nog aan de orde van 
de dag. Dat betekent dat de dieren in tra-
ditionele draadkooien worden gehouden 
en op gaas zitten. Voor de beweeglijke en 
sociale dieren is dit een gruwel. Ze zijn 
ziek en vertonen sterk verstoord, onna-
tuurlijk gedrag.  Ze verwonden elkaar en 
zichzelf aan het draadgaas, waarop de 
meeste van hen moeten staan, liggen, 

eten en hun hele leven doorbrengen. 
In Nederland zijn er zo’n 70 commer- 
ciële konijnenhouderijen, die gezamen-
lijk ruim 320 duizend konijnen houden. 
Konijnenhouders in Nederland houden 
konijnen in ‘welzijnskooien’ of in het 
‘parksysteem’. Deze konijnen worden 
voornamelijk geëxporteerd. Het konij-
nenvlees in de Nederlandse supermark-
ten komt meestal uit het buitenland. 
Afgelopen Kerst vond Wakker Dier in elf 
supermarktketens konijnenvlees uit tra-
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ditionele kooien uit Frankrijk, Hongarije 
en zelfs China. Ook Albert Heijn bleek 
konijn uit het buitenland te halen, maar 
dan uit iets grotere kooien. Enkel Plus en 
Jan Linders verkochten vorige Kerst, naast 
kooikonijn, konijn met 1 Beter Leven ster 
van de Dierenbescherming. Op dit mo-
ment is er in Nederland geen konijnen-
houder meer die voldoet aan de normen 
van het Beter Leven keurmerk. De meeste 
konijnen die hier op tafel belanden, zijn 
dus in draadkooien gehouden: op een op-
pervlakte die per dier nog minder dan een 
A4-tje bedraagt!
Konijnen en hun behoeften worden sinds 
jaar en dag door de wetgeving genegeerd  
en dat is moeilijk te begrijpen: 340 miljoen 
konijnen worden er jaarlijks in Europa 
geslacht, driekwart daarvan in Frankrijk, 
Spanje en Italië – EU-lidstaten dus. Konij-
nen zijn in Europa het op één na meest 
gehouden ‘nuttige dier’. 

Natuurlijk gedrag
Hun natuurlijke gedrag, dat ze hebben 
geërfd van hun wilde voorouders, en 
daarmee ook hun behoeften, kunnen ze 
niet vertonen. Ze kunnen niet rennen of 
springen en ze kunnen geen holen gra-
ven waarin de dieren, die actief zijn in de 
schemering, hun dagen en nachten zou-
den moeten doorbrengen. Het ergste is het 
voor de fokdieren: de rammelaars leven 
hun hele leven alleen in een krappe kooi, 
de voedsters met hun nakomelingen in 
een kooi met een werpkist. In het wild zou 
de moeder twee keer per dag haar jongen 
komen zogen, verder blijft ze op afstand. 
Maar in de konijnenhouderij kunnen 
voedsters hun kinderen niet uit de weg 
gaan, wat zoveel stress oplevert dat ze vaak 
hun eigen kroost doden. Normaal gedrag 

is in deze omstandigheden sowieso onmo-
gelijk. Ze krijgen vrijwel continu baby’s. De 
voortplantingsdrang van konijnen wordt 
door konijnenhouders uitgebuit totdat het 
dier ‘op’ is. De voedsters worden meteen 
na de bevalling weer drachtig omdat ze 
niet over een cyclus beschikken. Na zo’n 
anderhalf jaar zijn ze kapot en  worden ze 
vervangen.
Zwitserland heeft, zoals al eerder in het 
verleden, ook hierin een goed voorbeeld 
gegeven en toont dat het ook anders kan. 
Nadat in een tv-programma bekend werd 
gemaakt hoe verschrikkelijk konijnen in  
onder andere Hongarije worden behan-
deld, schrapten Zwitserse supermarktke-
tens al het konijnenvlees uit het assorti-
ment. Omdat draadkooien in Zwitserland 
zelf al lang verboden zijn, en supermark-

ten niet langer meer wilden meewerken 
aan geïmporteerde dierenmishandeling, 
ging men Zwitserse boeren aantrekken. 
Het vlees kost ietsje meer, maar de ko-
nijnen kunnen een enigszins waardig en 
soortgericht leven leiden. 

Liever helemaal niet
Even ter verduidelijking: Wij willen geen 
reclame maken voor welke vorm van 
vleesproductie of -consumptie dan ook. 
Maar als het dan toch moet, laat het dan 
op een zo diervriendelijk mogelijke wijze 
gebeuren. Gun jij konijnen een beter le-
ven? Koop dan gewoon geen producten 
meer waarmee over de rug van mishan-
delde dieren geld wordt verdiend. Of koop 
gewoon vleesvervangers. Dat kan natuur-
lijk ook.  

Zolang er geen konijn met een 
dierenwelzijnskeurmerk is, ver-
kopen Dirk en Dekamarkt geen 
konijnenvlees, ook niet voor de 
kerst. Dirk en Dekamarkt maak-
ten hun standpunt onlangs bij 
Wakker Dier bekend.  
Wakker Dier hoopt dat veel ande-
re supermarkten dit goede voor-
beeld zullen volgen.

Goed voorbeeld 
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Met verschli-
lende etages 
en manieren 
om zichzelf 
bezig te 
houden , doen 
de dieren het 
aanzienlijk 
beter.

Het houden in 
stalletjes, vaak 
alleen, is niet veel 
beter.

Een positiever 
voorbeeld uit 
Oostenrijk.
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2 Naaste familie
Zeedraken zijn de naaste fa-
milieleden van zeepaardjes 
en behoren tot de familie van 
de zeenaalden. Er zijn twee 
soorten: de grote rafelvis komt 
vooral voor aan de Australi-
sche oost- en westkust en leeft 
tot op dieptes van 30 meter. 
De kleine rafelvis daarente-
gen voelt zich alleen thuis 
aan de zuid- en westkust 
van Australië.

3  Het liefst alleen
Zeedraken houden ner-
gens zoveel van als hun 

rust. Ze zijn echte eenlingen en in 
de zee zijn ze ook het liefst alleen 
onderweg. Af en toe treffen de 
vissen gelijkgezinde soortgenoten 
en leven dan wel eens met hun 
vrienden in kleine groepjes van 
maximaal vijf soortgenoten.

Hij is een meester in de camouflage. En toch 
zijn er wereldwijd steeds minder exemplaren 

van deze bijzondere zeebewoner.

... de zeedraak
7 feiten over 

Even voorstellen

1 Relax!
Wie deze grappige vis voor het eerst 
tegenkomt, zou hem makkelijk kunnen 

aanzien voor een bosje algen. De vinnen hebben 
lange, bladvormige aanhangsels, die eruitzien 
alsof er rafels in het water drijven. Alleen als je 
goed kijkt, kun je het zeepaardjesachtige kleine 
lijfje zien met de lange, buisvormige mond. 
Zeedraken, ook wel rafelvissen genoemd, hebben 
geen staartvin om van te spreken en zijn daarom 
vrij slechte zwemmers. Hun dagen brengen ze 
voornamelijk gemoedelijk in het water 
zwevend door. 
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4 Vis van formaat
Een volwassen grote rafelvis wordt ge-

middeld 35 centimeter lang. Niet logisch, maar 
toch waar: zijn ‘kleine’ broertje, die de weten-
schappelijke naam Phyllopterus lucasi draagt, 
wordt ruim tien centimeter langer. Onafhankelijk 
daarvan geldt dat zeedraken die in ondiepe 
wateren leven, in principe kleiner zijn dan exem-

plaren die de voorkeur geven aan de diepere 
zee. 

5 Kinderen zijn een mannentaak
Zeedraken paren in de winter. De mannelijke die-

ren hebben dan een oplichtende gele staart, waarop de 
vrouwtjes tot wel 300 eitjes leggen. Daarna gaan ze ieder 
hun eigen weg, want bij rafelvissen zijn de mannetjes ver-
antwoordelijk voor het broeden. Acht weken later komen 
de jonge visjes uit. Ze kunnen al na enkele uren zelfstan-
dig zwemmen.

6 Slimme truc
Door zijn ruige uiterlijk is de 
zeedraak bijzonder goed geca-
moufleerd. Als hij zich in het zee-
gras verstopt, hebben roofdieren 
grote moeite om hem te vinden. 
Zijn perfecte camouflage gebruikt 
de zeedraak ook bij het zoeken 
naar voedsel. Lekkernijen, zoals 
vissenlarven,  garnalen en kleine 
krabbetjes, zien het gevaar te laat 
en drijven praktisch voor de neus 
van de sluwe vissen. De zeedraak 
hoeft ze dan alleen nog maar op te 
slokken.
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7 Met uitsterven bedreigd
Helaas zijn er steeds minder zeedraken. Inmid-
dels staan de zeebewoners zelfs op de Rode 

Lijst van bedreigde diersoorten.     
De reden: hun toch al niet zeer grote leefgebied wordt 
door de toenemende vervuiling van de oceanen steeds 
kleiner. Afvalwater, dat in grote hoeveelheden gedumpt 
wordt in de zee, verandert de watersamenstelling. De 
vuil- en kunststofdeeltjes dalen neer op de zeegras- en 
zeewiervelden en verwoesten zo het leefgebied van de 
zeedraak. Bovendien komen er veel als bijvangst terecht 
in de sleepnetten van vissers. 



utch wordt geschat op een 
leeftijd van zo’n acht jaar. Zijn 
schattige grijze snuithaartjes 

bewijzen dat hij al even meedraait, al 
zou je dat niet zeggen als je de rest van 
hem bekijkt. Hij is in topvorm en ziet 
er schitterend uit. Ogen helder, zijn 
vachtje glanst en hij loopt kwiek als 
een puber. Dutch is een knappe gozer. 

Onzeker, maar o zo lief

Behalve knap, is deze Herder ook erg on-
zeker. Niet zo raar als je ergens wordt ge-
dumpt en er kraait geen haan meer naar 
je. Hij kijkt de kat uit de boom bij nieuwe 
mensen en vertrouwt niet zomaar stel 
op sprong iedereen die zijn kennel in 
wandelt. Je ziet de terughoudendheid 
in zijn blik: “Wie ben jij? Kan ik van jou 
op aan of ga je mij kwetsen?”. Hij blaft 
uit onzekerheid naar je als je hem op-

zoekt, al is dat snel voorbij als je hem 
rustig benadert en uit zichzelf naar jou 
toe laat komen.
Het is naar als een hond onzeker en ang-
stig door het leven moet gaan. En hoe 
lief ze ook voor hem zijn in Lommel, 
het langdurige verblijf in een asiel ver-
helpt deze situatie niet voor Dutch. Hij 
is angstig voor het onbekende, maar – zo 
verzekert asielverantwoordelijke Hilde 
mij – als hij je eenmaal kent, is hij een 
kanjer. Hoog tijd om een permanent 
verwenmens voor Dutch te vinden dus!

Hij is een rots in  
de branding

Wanneer Dutch de tijd krijgt om in alle 
rust aan je te wennen en je te leren ken-
nen, dan toont hij zijn ware aard: die 
van een vriendelijke, oer-trouwe rots in 
de branding. Hij bloeit op en geeft al-

D
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les wat hij in zich heeft aan ‘zijn’ mens. 
Daarom zoekt men voor hem een warm 
thuis, waar hij zowel binnen als buiten 
mag komen en waar men veel tijd met 
hem doorbrengt. Ook moet zijn nieuwe 
baasje begrip tonen voor zijn angsten en 
hem goed en consequent begeleiden. 
Iemand die ervaring heeft met herders-
honden en die beschikt over inlevings-
vermogen, zou perfect zijn.
Dutch kan niet geplaatst worden bij te 
jonge kinderen, die kennen nog geen 
grenzen en snappen het niet als de hond 
zijn eigen grenzen aangeeft. Bovendien 
zouden ze te druk zijn voor hem. Maar 
wat ouderen kinderen, die al weten hoe 
je juist omgaat met een hond, zouden 
geen probleem zijn.

Op naar Lommel?

Met soortgenoten gaat hij wisselend om; Te
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NAAR
WARMTE

In het Noodasiel van Lommel  
verblijft Dutch, een kruising  
Hollandse/Duitse Herder ‘zonder  
geschiedenis’. Nou ja, die heeft hij  
natuurlijk wel – maar omdat hij als  
vondeling binnenkwam, weet nie-
mand wat er precies met hem is  
gebeurd voor die tijd. Eén ding is  
echter zeker: hij is gekwetst.

OP ZOEK 

Asielhond van de maand
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Wo Schweine baden gehen. 
Die gescheckten Turopolje-

Schweine bevölkern zusam-
men mit den entsetzten 

Gänsen den Teich

Voor het oktobernummer van Hart 
voor Dieren waren we te gast bij Die-
renasiel Walcheren. Daar maakten 
we kennis met de kruising Herder x 
Ridgeback Bailey en Rottweiler Kyra. 
We konden wel zingen van vreugde 
toen we hoorden van het asiel dat 
beide viervoeters een thuis hebben 
gevonden. Pechvogel Bailey werd op-
gemerkt door Hart voor Dieren-lezers, 
die zich afvroegen: “Ach, waar er twee 
lopen, kan er toch ook nog wel een 
derde bij?” En zo vond Bailey zijn per-

fecte voor-altijd-thuis. 
Rottweiler Kyra werd ge-
adopteerd door een me-

vrouw die al ervaring had op-
gedaan met ‘moeilijke’ Rottweilers 

en die zich volledig aanpast aan Kyra. 
Lieve adoptanten: ontzettend bedankt 
voor jullie grote hart voor dieren!  

GEPLAATST: 
DIERENASIEL WALCHEREN

Succes voor Bailey 
en Kyra

IK BEN DUTCH
Ras: Kruising Hol-
landse/Duitse Herder
Leeftijd: geschat op 
acht jaar.
Geslacht: reu (niet 
gecastreerd)
Karakter: Lief, on-
zeker, wat angstig, 
waaks
Bijzonderheden: 
Dutch kwam als von-
deling in 

het asiel terecht en is 
een onzekere hond, 
die een zachte maar 
consequente baas 
nodig heeft.
Asiel: Noodasiel 
Lommel
Vlasstraat 42
3910 Lommel (B)
Geopend: woensdag 
en zaterdag tussen 

14.00 en 17.30 uur. 
Op alle andere 
dagen alleen op 
afspraak te be-
zoeken.
Tel.: (+32) (0)11 
56 23 73 (tussen 
14.00 en 18.00 
uur)
Website: www.
noodasiellom-
mel.be

de één vindt hij leuk, de ander volstrekt 
niet. Heb je interesse in Dutch en heb 
je al een hond, dan zal je deze moeten 
meenemen naar het asiel voor een ken-
nismaking. Pas dan weet je of het een 
goede match wordt.
Dutch is keurig opgevoed en luistert 
als een scheermes. Hij is een Herder en 
dus ook waaks. Hij doet wat hij kan om 
zijn mensen en hun eigendommen te 
beschermen.

Over zijn gezondheid kunnen we kort 
zijn: die is prima. Hij is verder gechipt, 
gevaccineerd, ontwormd en behandeld 
tegen vlooien en teken. Het enige dat 
dit schuchtere, lieve dier nu nog nodig 
heeft, is een fijn thuis. Wie gaat hem dat 
ultieme geschenk geven?
Als je nog vragen hebt of meer info wilt, 
neem dan contact op met Noodasiel 
Lommel (zie kader).



ax werd in mei 2016 in beslag 
genomen. Sinds die tijd moest 
hij wachten totdat er afstand 

van hem werd gedaan en men bij het 
asiel op zoek kon naar een nieuw baasje. 
Die tijd is nu aangebroken en niemand 
is meer klaar voor een nieuwe start dan 
Max. 

Een intelligente hond

Max is bijzonder goed opgevoed. Bij het 
wandelen loopt hij keurig naast je en hij 
gaat zitten en liggen als een kei. Hij is vro-
lijk en altijd goed gehumeurd, al is hij – zo-

als zoveel Mechelaars – een tikje nerveus. 
Hij is niet zo gecharmeerd van soortgeno-
ten. In het Noodasiel van Lommel moet 
hij langs enkele kennels met blaffende 
honden als hij wordt meegenomen voor 
zijn wandeling. Voorheen zat hij daar be-
hoorlijk mee in zijn maag, maar Max is erg 
slim en heeft daar inmiddels zelf iets op 
gevonden: Als hij in het gezelschap is van 
zijn allerliefste speeltje, een gehavende 
voetbal, dan kan hij de wereld aan. En dus 
ziet men hem regelmatig rond paraderen 
met een enorme bal voor zijn snoet. 

Als hij stress heeft

Men zou Max het liefst plaatsen bij iemand 
die hem niet als eerste hond heeft, maar 
iemand die al wat ervaring heeft. Mooist 
zou het zijn als die persoon een hoog om-
heinde tuin heeft, want als Max erg gestrest 
is, wil hij wel eens proberen te ontsnap-
pen. Natuurlijk is het nog veel beter om er 
gewoon voor te zorgen dat Max geen stress 
meer ervaart. In een rustig thuis bij een lie-
ve, begripvolle baas/bazin die geen andere 
huisdieren of kleine kinderen heeft, zou hij 

M
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zeker goed aarden. 
Geef zo’n hond liefde, aandacht en een 

vaste routine en je hebt er een fantastische 
huisgenoot aan! 
Vergeet ook niet dat een hond als Max door 
het feit dat hij zo plots werd gescheiden 
van zijn vorige eigenaar verlatingsangst 
heeft. Het kost wat tijd en inlevingsvermo-
gen om dit weer recht te breien, maar als 
je van je hond houdt is dat geen opgave. 
Zodra Max weet dat zijn voor-altijd-mens 
heeft gevonden, gaat hij voor je door het 
vuur. Heb je interesse in deze knappe kan-
jer? Neem dan contact op met Noodasiel 
Lommel. De gegevens van dit asiel vind je 
in het kader op bladzijde 65. Te
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VROLIJKE MAX 
IS BIJZONDER
VINDINGRIJK

  
Max is nog niet zo oud, pas vijf 
jaar. Maar hij heeft al genoeg  
ellende meegemaakt voor een 
heel hondenleven. Gelukkig heeft 
dit niet zijn goede humeur en zijn 
vriendelijke aard verstoord. 

Oudje van de maand
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et breekt elke maand opnieuw 
mijn hart als ik kennismaak met 
asielkatten die om wat voor re-

den dan ook nooit worden uitgekozen. 
Ik stel me dan zo voor dat ze zich elke 
dag onopvallend treurend in een hoekje 
afvragen wat er mis is met hen. Waarom 
er nou echt niemand is die zich om hen 
wil bekommeren. Maar misschien ver-
menselijk ik ze teveel. Overigens doet 
men in Lommel zijn uiterste best om het 
de bewoners zo goed mogelijk naar de zin 
te maken. Speelgoed, schone kattenbak-
ken, lekker eten, aaien etc. Maar ook daar 
realiseert zich men terdege dat er niets 
is dat een gouden mandje met een eigen 
mens en een eigen thuis kan vervangen.

Een half leven in het asiel

Zittenblijver Bizoe is een vier jaar jon-
ge witte poes. De helft van haar leven 
spendeerde ze al in het asiel, met een 
vrij forse lijst van plaatsingen en terug-
keermomenten. Zo werd ze in 2014 door 
haar eigenaar achtergelaten omdat ze met 
haar harde gemiauw de andere katten des 
huizes stress zou bezorgen. Ik heb haar 
meermaals horen miauwen tijdens mijn 
bezoek aan het asiel, maar ‘hard’ zou ik 
het beslist niet willen noemen. Eerder 
vragend. En het is niet eens met opzet, 
want arme Bizoe is doof – ze weet dus 
niet welk geluid ze produceert. Omdat ze 
wegens alle misverstanden die gepaard 

H
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MAAR IN DE KLEUR VAN JE HART
DENK NIET ZWART-WIT,

gaan met doofheid niet zo makkelijk met 
volwassen katten door een deur kan, zit 
ze in Lommel bij de kittens. Die kan ze 
nog wel de baas. Bovendien is ze dol op 
spelen en met kittens gaat natuurlijk veel 
leuk kittenspeelgoed gepaard.
In 2015 werd Bizoe geadopteerd door 
een alleenstaande mevrouw, die geen 
andere huisdieren had en in een rustige 
omgeving woonde. Maar na twee maan-
den kwam ze weer terug omdat ze op bed 
en op de bank had geplast. De verzorgers 
van het Noodasiel denken dat Bizoe dit 
deed omdat ze bij die mevrouw niet de 
mogelijkheid had om naar buiten te gaan. 
Natuurlijk is buiten vrij ronddolen voor 
een dove kat erg gevaarlijk, maar wellicht Te
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Onbegrijpelijk, maar spierwitte Bizoe en pikzwarte Arya zijn katten die door werkelijk ieder-
een over het hoofd worden gezien. Hoe ze ook hun best doen in het asiel, ze zijn ‘zittenblijvers’. 
Daarom besteden we deze maand extra aandacht aan deze schattige huistijgers. Er moet toch 
ergens iemand zijn die zich één van deze twee katten op zijn of haar schoot kan voorstellen?

Asielkatten van de maand
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Wo Schweine baden gehen. Die ge-
scheckten Turopolje-Schweine bevöl-

kern zusammen mit den entsetzten 
Gänsen den Teich

In het oktobernummer van Hart voor 
Dieren maakte je kennis met Jip, Loes-
ke en Dirk. Tot ons grote genoegen 
hebben we van Dierenasiel Walcheren 
vernomen dat oudje Loeske en de 
epileptische Jip inmiddels hun eigen 
gouden mandje hebben gevonden. De 
enige die nog wacht op een thuis is ro-
de kater Dirk. Dirk is negen jaar en eet 
nierdieet. Hij is een super knuffelkat en 
nog flink actief. Hij zou graag ook bui-
ten lopen, maar mag niet schooieren 
bij de buren want hij mag alleen zijn 
eigen brokjes eten.  
Wil je meer informatie over Dirk? 
Neem dan contact op met Dierenasiel 
Walcheren, tel. +31 (0)118 – 61 35 79.  
Of lees zijn verhaal nog eens in  
Hart voor Dieren uitgave 10/2016.

GEPLAATST:  
DIERENASIEL WALCHEREN

Knuffelkat Dirk 
zoekt nog, Loeske 
en Jip zijn geplaatst

NOODASIEL 
LOMMEL
Adres:  
Noodasiel Lommel
Vlasstraat 42
3910 Lommel (B)
Tel. : (+32) (0)11 56 23 73 

Geopend:  
woensdag en zaterdag tussen 14.00  
en 17.30 uur. Op andere dagen alleen  
op afspraak.  
 
Website: noodasiellommel.be

zijn er mensen met een buitenren of een 
beveiligd balkon die haar wel zien zitten.

Valse beschuldiging

Begin 2016 werd Bizoe opnieuw geplaatst 
en ging alles van een leien dakje, voor even. 
Maar op een dag had het kindje in het gezin 
een krasje op de wang en zonder blikken of 
blozen werd Bizoe daarvan beschuldigd, al 
had niemand het euvel zien gebeuren. 
Bizoe zit sindsdien weer tegen wil en dank 
in het asiel. Daar is het haar te druk; ze wil 
rust en vastigheid. En ze mist het vele knuf-
felen met haar eigen mens. Als het haar te-
veel wordt tussen de kittens, gaat ze naar 
buiten om in het zonnetje te liggen. 
Bizoe zoekt een rustig thuis, waar geen an-

dere dieren of jonge kinderen aanwezig zijn. 
Ook hoopt zij op mensen die zich beseffen 
dat het voor een doof dier extra moeilijk is 
om zich aan nieuwe omstandigheden aan te 
passen. Ze zou ook heel graag op een veilige 
manier naar buiten kunnen. 

Geen interesse in Arya

Van poes Arya, ongeveer zeven jaar oud, is 
de geschiedenis een stuk minder gedetail-
leerd dan die van Bizoe. Ze kwam namelijk 
in december 2014, op Sinterklaasavond om 
precies te zijn, als vondeling binnen in het 
Noodasiel. De goedheiligman had het dui-
delijk goed voor met haar, want zwerven op 
straat is bepaald geen pretje. Dan zijn de 
veilige muren van het asiel toch een stuk 
beter. Maar sinds die dag heeft Arya geen 
enkele aandacht gekregen van bezoekers. 
Echt niemand heeft interesse getoond in 
deze leuke zwarte poes met haar ene witte 
teentje. In het begin ‘verkocht’ ze zichzelf 
niet, nu begint ze lekker los te komen. Maar 
hoe de verzorgers mogelijke adoptanten er 
ook van proberen te overtuigen dat Arya 
een geweldige kat is met veel potentie als 
geliefde huiskat, men ziet het gewoon niet 
aan haar af. Heel treurig, want ik heb slechts 
een kwartiertje met haar in een kattenkamer 
gespendeerd en meteen was duidelijk dat 
Arya een vrolijke, vriendelijke kat is met een 
lekker eigenwijs karakter. Je hoeft echt geen 
kenner te zijn om dat te zien. Arya deelt dit 
alles graag met je – als ze maar de kans krijgt.
Met soortgenoten kan Arya prima overweg. 
Met kinderen ook, mits die niet te jong zijn.  
Haar grote droom is een thuis waar ze ge-
knuffeld wordt, maar waar men haar ook 
met rust laat als ze zich even moet wijden 
aan belangrijke kattenzaken. Naar buiten 
hoeft ze niet per se, in het asiel komt ze 
(uit eigen keuze) ook nooit buiten. Arya 
is gezond, al mag ze best een beetje afval-
len. Alleen al omdat ze geneert als mensen 
aan de verzorgers vragen of zij zwanger is.  
Heb je interesse in Arya of Bizoe? Neem dan 
contact op met Noodasiel Lommel.
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Aktuell

Het is belachelijk dat we het op grote schaal versnippe-
ren van mannelijke kuikens gewoon accepteren! Goed 
dat Hart voor Dieren hier aandacht aan heeft besteed. 
Het is niet alleen dierenmishandeling, het is ook ver-
kwisting. Maar er is een manier om deze ellende te ver-
mijden: de mannelijke kuikens doorvoeren tot aan hun 
slachtleeftijd en dan zo diervriendelijk mogelijk slach-
ten. De boeren mogen er best wat aan verdienen, daar is 
niets mis mee. Maar op deze manier houdt die waanzin 
van miljoenen kuikens versnipperen tenminste op.

Dr. R. Spangenberg, dierenarts

Kuikens versnipperen

Anne Sterk 

Onvermoeibare inzet 
voor klein weeskitten

Mijn schoonmoeder vond een door zijn 
moeder in de steek gelaten kitten en nam het 
diertje mee naar huis. De dierenarts stelde 
vast dat het kleintje al een tijd niet meer ver-
zorgd was. Mijn schoonmoeder stelde alles 
in het werk om de kleine groot te brengen. 
Ze is al zeventig jaar, maar stond dag en 
nacht klaar om het kitten om de twee uur te 
voeren. Gelukkig had het kleintje op een ver-
koudheid na geen gezondheidsproblemen. 
Al na een paar dagen werd het sterker en 
begon het diertje er beter uit te zien. Het kit-
ten ging mijn schoonmoeder als mama zien 
en riep zelfs om haar, zodra hij haar stem 
hoorde. Royce, zoals hij nu heet, groeit nog 
altijd in razend tempo. De hele familie hoopt 
dat hij gezond mag opgroeien totdat hij een 
flinke kat is. Weggaan zal hij nooit meer. Hij 
hoort erbij.

Lezerspost

Voordorpsedijk 29A   * 3737 BL Groenekan   *   +31(0)302715486   *    info@animalfactory.nl

www.AnimalFactory.nl

Innovatieve producten voor de hond
Verkoopadressen zie www.AnimalFactory.nl

De PupStep, een veilige 
manier om veilig naar en vanaf

je favoriete plek te komen!
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Wildlife

Ze behoren tot de meest bedreigde katachtigen ter wereld. En toch weten we  
nog maar heel weinig over sneeuwluipaarden. Britta Hennigs van de NABU  

ging op zoek naar deze fascinerende dieren in Kirgistan.

Op bezoek bij de  
geest van de bergen
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Vaak hebben de roofdieren 
strakblauwe ogen, die doen 

denken aan de gletsjers in 
de berggebieden van hun  

thuisland.
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Wildlife

H ij is slechts circa zeventig centi-
meter hoog, bijzonder schuw en 
behoort tot de sterkst bedreigde 

diersoorten ter wereld – de sneeuwlui-
paard, of ook wel ‘ de geest van de bergen’, 
zoals men hem in Kirgistan noemt.  Want 
maar weinig mensen krijgen hem ooit te 
zien. Zijn dichte, grijs-beige en gevlekte 
vacht camoufleert hem perfect, waar-
door hij in het rotsgebergte zo goed als 
onzichtbaar is.
Daarom heb ik ook niet al te veel hoop 
dat ik een sneeuwluipaard in het wild 
zal zien, als ik voor de NABU (de Duit-
se Natuurbeschermingsbond) naar zijn 
thuisland reis: Kirgistan, een klein land 
tussen Kazachstan, China, Tadzjikistan 
en Oezbekistan. Het valt onder het leef-
gebied van de sneeuwluipaarden, samen 
met andere landen uit Midden-Azië. Er 
zouden in Kirgistan nog zo’n 150 tot 500 

van deze schitterende roofdieren leven. 
Maar niemand weet dat zeker. 

In het rijk der roofkatten
In Bisjkek, de hoofdstad van Kirgistan, 
staat een hulpkantoor van de NABU. 
Hier zetten natuurbeschermers zich sinds 
1999 in voor het behoud van de bijzonde-
re katachtigen in de bergen. Daar wacht 
natuur- en milieueducatie medewerkster 
Nurzat Iskakova op mij. Ze vertelt over 
haar werk in de scholen en dorpen. Haar 
missie, zo zegt zij, is om alle kinderen en 
jongeren te informeren over sneeuwlui-
paarden en de plaatselijke natuur. Ze 
reist daarvoor naar de meest afgelegen 

joertenkampen hoog bovenin  de bergen. 
“Vaak ben ik de eerste die de mensen ver-
telt over dit onderwerp. Onder Kirgiziërs 
is nauwelijks sprake van een bewustzijn 
van het belang van een natuur die intact 
is.  Slechts weinigen kennen de bijzonde-
re betekenis van de sneeuwluipaarden.” 
Wat is die bijzondere betekenis dan, wil 
ik van haar weten. “Sneeuwluipaarden 
staan symbool voor een onaangetaste na-
tuur. Gaat het hen goed, dan is ook hun 
leefgebied gezond. Dit principe geldt na-
tuurlijk ook andersom”, verklaart Nurzat.
De volgende dag reis ik verder, samen 
met Tolkunbek Asykulov. Hij staat aan het 
hoofd van de NABU in Kirgistan. Vanuit 

  Cijfers en   
            feiten

Sneeuwluipaarden zijn perfect 
aangepast aan het leven in de 
hooggelegen berggebieden. 

* Lichaamslengte: 100 tot 130 cm

* Staart: 80 tot 100 cm

*  Schouderhoogte: 60 cm bij 
volwassen mannetjes, de 
vrouwtjes zijn wat kleiner

*  Gewicht: mannetjes 37 tot  
55 kg, vrouwtjes tot 42 kg

*  Levensverwachting:  
12 -13 jaar

*  Voedsel: kleine tot middel-
grote hoefdieren, kleine 
zoogdieren en af en toe een 
vogel 

*  Leefgebied: Hoge steppen en 
rotsachtig terrein 
boven de boom-
grens (2.700 tot 
5.000 m hoog) in 
een overwegend 
koud landklimaat.

Sneeuwluipaarden leven in 
berggebieden met een koud, 
droog landklimaat en weinig 

vegetatie.

Een zeldzame aan-
blik: een sneeuwlui-

paardengezin   
 in de bergen. 
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Bisjkek gaan we op weg naar het ruim 300 
kilometer verderop gelegen Ananyevo, in 
het oosten. De reis duurt meer dan vijf 
uur en voert ons over hobbelige, slecht 
onderhouden wegen in het Tiensjan- 
gebergte. Na een paar uur bereiken we  
de Boom bergpas, de ‘poort’ van het bio-
sfeerreservaat Ysykköl, waar nog sneeuw-
luipaarden leven. De NABU heeft hier een 
groot beeld van een roofkat laten plaatsen 
van kunstenaar Marlen Bakatschiev. Het 
geeft ondubbelzinnig aan: hier begint het 
rijk van de sneeuwluipaarden. Op een 
bordje onder het beeld staat een korte 
tekst. Tolkunbek heeft het zelf geschre-
ven en vertaalt het voor mij: “Als je een 
sneeuwluipaard ziet, schiet dan niet. Be-
scherm de natuur altijd, ook als het niet 
meevalt. Verkoop nooit je land en haar 
natuurlijke schatten.” 

Een bedreigde diersoort
De stroperij, zo verklaart Tolkunbek, is 
de grootste bedreiging voor de dieren. 
“Sneeuwluipaarden worden afgescho-
ten, gevangen met klemmen en vergif-
tigd. Voor rijke mensen hier is hun vacht 
een statussymbool geworden. Hun botten 
en andere lichaamsdelen worden illegaal 
verkocht, vooral naar China, waar men 
ze gebruikt in de traditionele Chinese 
geneeskunde. Tegenwoordig zijn er nog 

maar een paar honderd sneeuwluipaar-
den over in Kirgistan”, zegt Tolkunbek. 
“Dertig jaar geleden was hier de op twee 
na grootste populatie met zo’n 1.400 
dieren. Ons land bestaat grotendeels uit 
bergketens en dus beschikken we hier 
over een enorm potentieel leefgebied 
voor de roofkatten.”  
Onze volgende stop is het NABU-opvang-
centrum voor gewonde en in beslag geno-
men dieren, waar ook sneeuwluipaarden 
leven. De weg er naartoe toont ons on-

vruchtbare, maar prachtige uitgestrekte 
gebieden. Op de hellingen zien we en-
kele herders, die onderweg zijn  met hun 
kuddes. Of de sneeuwluipaarden zich ook 
vergrijpen aan hun dieren? “Als ze in de 
gelegenheid zijn, doen ze dit zeker”, aldus 
Tolkunbek. En dat is, zo vertelt hij, meteen 
het tweede grote probleem. “De mensen 
hier zien het hebben van dieren als het 
hebben van geld op hun bankrekening. 
De kuddes worden daarom steeds gro-
ter, de mensen breiden zich steeds 

Jonge dieren ver-
laten hun veilige 
hol meestal op een 
leeftijd van zo’n 
drie maanden.

Sneeuwluipaarden  
brullen niet. Bij hun  

verdediging grommen  
en blazen ze.

De dieren hebben 
extreem grote poten, 

zodat ze ook op een 
dikke laag sneeuw  

kunnen lopen.
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verder uit. Sneeuwluipaarden verliezen 
daardoor echter leefgebieden en vinden 
steeds minder prooidieren. Als ze vee ste-
len, komt daarmee het levensonderhoud 
van de herders niet zelden in gevaar. Er 
wordt hier immers geen schadevergoe-
ding gegeven door de overheid. En dus 
grijpen de herders hun geweer en zoeken 
ze vergelding.”
Het is duidelijk dat hier oplossingen voor 
moeten komen. De eerste stap is het be-
grip voor de situatie van de betrokken 

mensen. Zonder hun ondersteuning en 
hun acceptatie van de roofdieren is vreed-
zaam samenleven geen optie.
Uiteindelijk bereiken we Ysykköl, het 
grootste meer van Kirgistan en het 
op één na grootste meer ter wereld 
– het blauwe hart van het Tiensjan- 
gebergte. Langs de oever rijden we rich-
ting het oosten en bereiken we vroeg in de 
avond Ananyevo. In het NABU-opvang-
centrum worden gewonde wilde dieren 
zoals lynxen en roofvogels opgelapt en 

weer vrijgelaten. Ook leven er hier drie 
sneeuwluipaarden in grote, open ver-
blijven. Twee van hen, Kunak en Alcu, 
kwamen als jonge dieren in stropersklem-
men terecht, werden in beslag genomen 
en konden vanwege hun verwondingen 
helaas niet meer in de natuur uitgezet 
worden. 

Redders in nood
Hier tref ik Kurmanbek Duischeev, het 
hoofd van de anti-stroperij eenheid 
‘Gruppa Bars’, die door de NABU aange-
stuurd wordt. Hij komt zojuist terug met 
zijn team van een 20-daagse onderne-
ming en vertelt dat ze acht berenklem-
men, een geweer en een visnet hebben 
geconfisqueerd. “Ons doel is vooral om 
de stroperij in te dammen, overigens 
ook voor andere diersoorten zoals wilde 
schapen en geiten, en zelfs vissen”, zegt 
Kurmanbek. Voor dit doel hebben de vier 
mannen de bevoegdheid gekregen van 
de Kirgische regering om verdachten op 
te pakken en vallen, wapens en levende 
dieren in beslag te nemen. Inmiddels 
heeft Gruppa Bars al ruim 250 stropers 
te pakken gekregen. 
“We zijn zeer bekend in deze regio en on-
ze reputatie snelt ons vooruit, dat helpt 
al”, aldus Kurmanbek. Hij vertelt dat het 
in de enorme, onherbergzame bergke-
tens vaak niet makkelijk is om stropers op 
het spoor te komen. Hij en zijn team zijn 
daarbij aangewezen op de hulp van boe-

Sneeuwluipaarden 
zijn solitair. Ze zoeken 

elkaar alleen op om 
zich voort te planten.

De bijna 1 meter lange pluim- 
staart helpt de dieren hun balans 

te behouden wanneer ze spron-
gen van wel 16 meter maken.



ren en herders uit de omgeving. Ook ca-
meravallen worden ingezet. Deze helpen 
om uit te zoeken waar de sneeuwluipaar-
den en hun prooidieren zich bevinden en 
welke routes ze nemen. Vaak zijn er ook 
stropers op de beelden te zien.
Het werk van Gruppa Bars wordt onder-
steund door vrijwilligers, die met  Bio-
sphere Expeditions door het Tiensjan- 
gebergte reizen om actief natuurbescher-

mingswerk te doen. De Engels-Duitse or-
ganisatie staat erom bekend wereldwijd 
mensen op succesvolle wijze te betrekken 
bij soortenbeschermingsprojecten. Elk 
jaar vinden er ‘s zomers meerdere expedi-
tiereizen plaats. Samen met wetenschap-
pelijke leiders en Gruppa Bars bouwen 
de deelnemers cameravallen, repareren 
ze bestaande cameravallen en zoeken ze 
naar sporen. “De gegevens helpen ons 

bij het nemen van beschermingsmaatre-
gelen voor dieren en hun leefgebieden”, 
legt Kurmanbek uit. Het lukte één expe-
ditiegroep zelfs om pootafdrukken en 
uitwerpselen van sneeuwluipaarden te 
vinden in de Alataoe bergketen.

Hoop aan de horizon
“Sinds de oprichting van Gruppa Bars 
zeven jaar geleden is de stroperij flink 
afgenomen”, zegt Tolkunbek. “Er worden 
aanzienlijk minder dode en gewonde 
sneeuwluipaarden in Kirgistan gevonden, 
en op markten liggen er geen vachten 
meer uitgestald, zoals voorheen. Ook al 
is de situatie nog altijd kritiek – de IUCN 
(International Union for Conservation of 
Nature) classificeert sneeuwluipaarden 
als sterk bedreigd – wij geloven dat de 
aantallen in Kirgistan de afgelopen tien 
jaar zijn gestabiliseerd. In veel gebieden 
stijgen ze zelfs weer.” En zo voel ik tijdens 
de rest van mijn reis nog steeds een  
beetje hoop –  niet op het zien van een 
sneeuwluipaard, maar iets veel belang-
rijkers: dat er nog een toekomst is voor 
de ‘geest van de bergen’.  

  En hoe doen  
        ze het elders?

De sneeuwpanters in Afghani-
stan hebben drie decennia van 
oorlog overleefd, maar worden 
momenteel geconfronteerd met 
hun volgende bedreiging: de we-
deropbouw van het land door de 
internationale gemeenschap. Er 
leven naar schatting nog slechts 

100 tot 200 sneeuwpanters in Af-
ghanistan. Ter vergelijking: Bhutan 
is veertien keer zo klein als Afgha-
nistan, maar heeft een even grote 
populatie rondlopen. Sinds 2002 
geldt in Afghanistan dan ook een 
volledig jachtverbod, wat helaas 
nog niet voldoende afschrikt. 

Sneeuwluipaarden in Afghanistan

Please a dog, lease a dog!
Adopteer een hond op afstand

www.actiezwerfhonden.nl



PrimeVal® voedingssupplementen zijn verkrijgbaar bij: 
dierenartsen, dierenspeciaalzaken en PrimeVal - Tel. 088 011 11 22  - www.primeval.nl

Met PrimeVal Stressless® 
bezorgt u uw hond 
een ontspannen eindejaar
Veel honden hebben last van vuurwerkangst. Door uw 
hond PrimeVal StressLess® te geven, helpt u uw hond te 
ontspannen zonder te versuff en. 

PrimeVal Stressless® is ook zeer geschikt voor gebruik 
bij honden met verlatingsangst en bijvoorbeeld stress 
voor een bezoek aan de dierenarts.
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Ook jij kan helpen! 

Veel dieren leiden een heel beroerd 
bestaan, ook in Nederland. Stichting 
DierenLot trekt zich het lot van deze 
dieren erg aan en wil ze helpen. Dit 
doet DierenLot door zo’n tweehon-
derd lokale en regionale dierenorga-
nisaties in Nederland te steunen in 
hun goede werk voor de dieren. 
Kijk voor alle info en donateur  
worden op: www.dier.nu 
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Lotgevallen:  

ooievaars helpen

Ooievaarsbuitenstation De Lokkerij te 
Schiphorst bestond in mei 35 jaar. En 25 
jaar geleden werd het project officieel 
een stichting; een dubbel jubileum dus. 
In 1981 stelden Els en Frits Koopman 
een deel van hun grond beschikbaar 
voor de inrichting van het buitenstation. 
Zij zijn sindsdien beheerders van het 
lokale ooievaarsproject. Het project, ge-
legen aan het rustieke dal van de Reest, 
de beek die de grens vormt tussen Dren-
the en Overijssel, had de herintroductie 
van de witte ooievaar als broedvogel in 
Nederland tot doel. Deze oer-Neder-
landse vogel dreigde als broedvogel uit 
ons landschap te verdwijnen. Het lande-
lijke project omvatte ooit het fokstation 
Het Liesveld en twaalf buitenstations 
verspreid over Nederland.
Ooievaarsstation De Lokkerij wordt in 
stand gehouden door vrijwilligers die 
onontbeerlijk zijn. Het zijn er op dit 
moment 36, die veelal een speciale taak 
vervullen. In en rond het Ooievaarsstati-
on bevindt zich de grootste concentratie 
ooievaars in ons land. Sinds de start van 
het beschermingswerk zijn er vanuit De 
Lokkerij alleen al meer dan 2.000 jonge 
ooievaars op trek gegaan. Nu bewonen 
43 paren de nesten op het perceel. En 
dat bij een start van nul!  
 
Veel inspanningen
Het succes is natuurlijk niet vanzelf ge-
komen. Daaraan is door alle vrijwilligers

veel tijd en vaak moeizame inspanning 
besteed. De beheerders, die op het sta-
tion wonen, zijn dagelijks in touw voor 
de ooievaars. Wat gebeurt er al zoal op 
dit station?
Om te beginnen is de opgave het in 
goede conditie houden van de lokale 
populatie. Zo worden jonge ooievaars 
die in de problemen zijn geraakt opge-
vangen en verzorgd. Ook in moeilijkhe-
den geraakte jongen van elders worden 
hier zo nodig opgevangen.
Al vele jaren, als het merendeel van 
onze ooievaars op trek is, vestigt zich 
hier een overwinterende groep afkom-
stig uit alle windstreken. Ze ‘logeren’ 
hier tot midden februari. De opstallen 
moeten worden onderhouden en dat 
geldt in het bijzonder voor de nestplaat-
sen. Het station is in de leukste periode 
van het jaar op bepaalde dagen voor 
het publiek toegankelijk. Ook groepen 
worden op afspraak ontvangen. Er zijn 
dan altijd voorlichters aanwezig. Wij 
beschikken over een klein informa-
tiecentrum, en ook daar staat iemand 
paraat. Hieraan voorafgaand is veel voor 
te bereiden. Wij bouwen onder andere 
nestplateaus die
worden verkocht. In de drukke periode 
staat ook de telefoon niet stil en is er 
veel mailverkeer. 
Voor de instandhouding van ons project 
zijn de normale inkomsten soms niet 
toereikend. Wij prijzen ons daarom ge-
lukkig dat wij een beroep kunnen doen 
op Stichting DierenLot, zeker als het van 
onze stichting financieel een te zware
investering vergt.

Wilt je meer weten? Surf dan naar 
www.delokkerij.nl  of   
www.facebook.com/delokkerij.

Column
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 Vermaak

Beest  
in beeld

Dieren die wat te vertellen hebben –  
even lekker lachen ter afsluiting

Sneeuwwitje en de  
andere vijf zijn weer 

eens te laat.

Waar zit
hier de

lichtschakelaar?

Wacht maar, ik krijg je nog 
wel te pakken!

He malle,  
Halloween is weer 

voorbij hoor!

O nee, ik kan The Walking 
Dead niet meer aanzien ...



Shit! Alweer een 
kilo erbij.

? Doe mee!
Kun jij een leuke spreuk of tekst verzinnen bij  de foto hierboven? Stuur die dan naar ons op.  De beste tekst maken we bekend in de editie 2/2017 en de winnaar krijgt niet alleen eeuwige roem, maar ook een kleine verrassing. Schrijf je ook op welk huisdier  je hebt? 

  Hart voor Dieren   t.a.v. Beest in beeld   Postbus 7272   4800 GG Breda   E-Mail: redactie.hvd@vipmedia.nl
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winnaaruit  HvD  10/2016

Dit heb ik gezien in “Eigen Huis  
& Interieur“. Mooi he?
C. den Kalmsten, Amsterdam
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Dieren onder de kerstboom? Niet bij 
ons! Maar passend bij het ‘Feest der 
Liefde’ bieden we je de mooiste asiel-
verhalen. En we geven tips voor het 

adopteren van het voor jou ideale huis-
dier. Overigens: veel asielen herplaatsen 
rond de feestdagen geen dieren. Waar-
om je daar begrip voor moet hebben.

Jassen met bontkragen zijn weer hele-
maal ‘in’. Het schrikbarende is echter 
dat de meeste kragen van echt bont 
zijn. Hoe je echt van nep onderscheidt.

... ook voor onze huisdieren. We heb-
ben voor jou de lekkerste en gezondste 
recepten samengesteld voor hond, kat, 
kleine huisdieren en vogels.

... en dat in de Dolomieten. Daar lopen 
sinds 2003 deze Noorderlingen rond, 
tot grote vreugde van de toeristen– en 
van hen zelf.

PREVIEW 
Deze onderwerpen en nog veel meer interessante en 
spannende verhalen lees je in de volgende uitgave.

Gezocht – gevonden!

De mooiste herplaatsingsverhalen 

Waardeloze trend

Nep of echt?
Lekkernijen uit de oven        

Bakken is trendy
Reistip

Rendieren kijken

Hamster
Do’s and don’ts bij het voeren van 
knagers. De kleine diertjes hebben 
evenwichtige voeding nodig.

Kat
Wil je gaan renoveren of verhui-
zen? Denk dan aan je kat. De  
meeste katten vinden dat namelijk 
alles behalve leuk.

Serie: fysiotherapie
Niet alleen mensen, maar ook hon-
den komen tijdens de feestdagen 
aan. Met ons fitnessprogramma 
kun je dat voorkomen.

Vogel
Ann Castro, de vogelfluisteraar,  
beantwoord veel gestelde lezers-
vragen over het juist houden van  
papegaaien. 

In de Raadgever

Coverstory

In het volgende magazine

De volgende  verschijnt op 22 december  
Of twee dagen eerder voor abonnees. Met korting of een mooi welkomstgeschenk. Word nu abonnee op www.hartvoordieren.nl of .be
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