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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

Met haar majestueuze uiterlijk lijkt de Maine Coon 

ware royalty. Ze is statig en vrij stil. Als ze van zich 

laat horen dan is dat niet met een leeuwenbrul, 

maar met de meest bescheiden en ontwapenende 

miauw. De zachtaardige Maine Coon doet je 

denken aan een grote vriendelijke reus. 

De grootste kat ter wereld is namelijk ook een 

van de meest knuffelbare. De Maine Coon kan 

wel zo’n 10 kg wegen. Ondersteuning van haar 

botten en gewrichten is daarom belangrijk. 

Haar mooie huid en vacht vragen ook om extra 

aandacht. Daarom is de rasspecifieke voeding 

van ROYAL CANIN® precies afgestemd op de 

voedingsbehoeften van jouw Maine Coon.

Kijk op www.royalcanin.nl/raskatten voor meer 

informatie over de 7 verschillende rasspecifieke 

voedingen voor jouw kat.

DE MAINE COON, 
EEN GROTE 
VRIENDELIJKE REUS

10373_503683_Advertentie Maine Coon_210x280.indd   1 14-08-18   14:03
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Lieve lezers,

Er zijn veel onderwerpen waar zeer uiteenlo-

pende meningen over bestaan, zeker op die-

rengebied. Zo zijn de meningen over de zoge-

naamde ‘hoog-risico honden’ sterk verdeeld 

onder dierenvrienden en is enige nuance vaak 

ver te zoeken. Nu er een start is gemaakt met 

een heel bijzonder project om ‘onplaatsba-

re’ opvanghonden van bepaalde rasgroepen 

waarvoor euthanasie dreigt op te vangen en 

te herintegreren in de maatschappij, leek het ons een goed moment om 

ons eens te buigen over deze discussie die velen bezighoudt. Je leest het 

in een boeiend interview vanaf bladzijde 32. 

Verder onder meer aandacht voor de intelligentie van dieren, het lot van 

de melkkoe, een opvangcentrum voor weesaapjes, katten-, knager-,  

vogel- en hondentips en nog veel meer. We wensen je veel leesplezier!

 

Met diervriendelijke groet,

Nique Hanskamp

Welkom

Hart voor Dieren staat elke maand 

boordevol met prachtige foto‘s, 

praktische informatie over huis- 

dieren en boeiende reportages 

over dieren over de hele wereld. 

Wil je geen nummer meer 
missen? Neem dan nu een 
abonnement! Kijk op blz. 31 en 

63 voor alle aanbiedingen en  

welkomstgeschenken of surf naar: 

hvd.mijntijdschrift.net

Nique Hanskamphoofdredacteur
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Wat kun je doen als je kat niet  
voldoende water drinkt ?  
Je leest het op bladzijde 44 
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hebben nog veel te leren, 
maar maken een goede 
start. Wat zij allemaal in 

hun mars hebben, lees 
je in de coverstory!
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In beeld
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De minuten waarin de zon opkomt c.q. ondergaat  
hebben een bepaalde betovering. Kijk naar de mooiste 

dierenfoto’s in het zachte schemerlicht. 

Schemering
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Ontwaken
Als de avond aanbreekt, wordt de das  

wakker. Dit jonge dier is zojuist uit zijn 
burcht gekropen en is op zoek naar smake-

lijke regenwormen, kevers en vlinders.  
Totdat hij een jaar of twee oud is zal deze 
kleine das bij zijn familie blijven wonen, 

waarna hij zijn eigen weg gaat. 



In beeld
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Thuiskomen
Op Proclamation Island, een klein rotsachtig 

eiland in Antarctica, keert de Salvins  
albatros  terug naar zijn nest. Zijn huis is een 
verzameling van modder, veren en steentjes. 

Hier broedt de inmiddels met uitsterven  
bedreigde soort jaarlijks één ei uit.



In beeld
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Momentje voor jezelf
Het schiereiland Gibraltar is iets bijzonders.  

Het is niet alleen een Brits overzees gebied aan de 
zuidpunt van Spanje, maar ook het thuis van de 

enige in het wild levende primatensoort van  
Europa: Hier, op de bekende Apenrots, begroet 

een berberaap heel sereen de nieuwe dag.



DIERENNIEUWS 
Internationale berichten en emotionele  

gebeurtenissen uit de dierenwereld

Actueel

Hamburg – Binnen enkele 
dagen zijn in de dierentuin 

van Hagenbeck twee oli-
fanten gestorven. Ze droegen 

het herpesvirus EEHV 1, dat 
de vaatwanden verwoest.  

De overleden dieren waren 
de publiekslievelingen Anjuli 

en Kanja.     

Bogota – In Colombia onstaat dankzij de onvermoeiba-
re strijd van het WWF  het grootste tropenbos als Natio-
naal Park ter wereld. Het park Serranía del Chiribiquete 
wordt hiervoor met 1,5 miljoen hectare uitgebreid. „De 
uitbreiding van Chiribiquete is een mijlsteen voor het 
behoud van het Amazonegebied en van globale beteke-
nis voor de bosbescherming“, aldus Roberto Maldona-
do, Zuid-Amerika expert bij het WWF.

Virus
Succes voor het regenwoud

Zoo treurt  
om olifanten Columbia krijgt grootste 

tropisch National Park 

Luxemburg – Een nieuwe dierenbescher-
minsgwet is onlangs van kracht gewor-
den in Luxemburg. Hierin staat onder 
meer dat dieren niet langer om puur 
economische redenen gedood mogen 
worden. Bovendien mogen ze niet langer 
gefokt worden voor hun huid of vacht of 
als spelprijs weggegeven. Luxemburg is 
hiermee na Zwitserland het tweede land 
dat dieren een bepaalde waardigheid 
toekent. Dierenmishandelaars worden in 
de toekomst ook harder bestraft: de da-
ders hangt in serieuze gevallen drie jaar 
gevangenisstraf boven het hoofd. 

Nieuwe wet

Luxemburg geeft  
dieren waardigheid

+++ Telex +++
+++ Gevaarlijke jagers: Verwilderde huiskatten doden in Australië jaarlijks 650 miljoen. Onder hun buit vallen ook 
bedreigde soorten. +++ Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat niet alle haaien pure vleeseters zijn. De 
kaphamerhaai, uit de familie van de hamerhaaien, eet namelijk ook zeegras als dat hem uitkomt.

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



KORALEN HERSTELLEN ZICH 
Het koraalrif voor Belize heeft zich zodanig hersteld, 
dat de UNESCO het van de lijst met bedreigd werel-
derfgoed heeft gehaald. Voor het Centraal-Ameri-

kaanse land ligt het op een na grootste rif ter wereld 
dat lange tijd sterk werd bedreigd door olieboringen. 

Deze werden eind 2017 verboden door de regering.
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MEER TESTS OP APEN 
Bij het Max Planck Instituut zullen weer dierproeven 

op apen worden gedaan, zo verklaart de president 
Martin Stratmann. In 2014 waren stiekem opgenomen 
beelden vanuit het laboratorium in Tübingen opgedo-
ken, die zware mishandeling aan het licht bracht. Drie 

medewerkers werden strafrechtelijk vervolgd.

Terugkeer

Mexico-Stad – In Mexico leven weer meer wilde jaguars. 
Volgens het WWF sluipen er momenteel circa 4.800 
exemplaren van de bedreigde grote katachtigen door de 
bossen. Hiermee is het aantal jaguars in het Latijns-Ame-
rikaans land de afgelopen acht jaar met twintig procent 
gestegen. Redenen voor deze mooie ontwikkeling zijn 
de toenemende bosgebieden en een beschermingspro-
gramma dat in 2005 werd ingevoerd. Voor de telling van 
de dieren werkte het WWF samen met de Nationale Auto-
nome Universiteit en zette meerdere duizenden camera-
vallen neer. 

Meer jaguars in Mexico

Wij leiden assistentie-
honden op voor mensen 
met een motorische 
handicap of epilepsie.

Na ongeveer 2 jaar 
intensieve opleiding 
kan de assistentiehond 
aan het werk bij zijn 
nieuw baasje. 

De assistentiehond 
wordt een steun, een 
toeverlaat, bevordert 
de sociale contacten en 
opent de deur naar een 
hogere levenskwaliteit!

Meer informatie over 
Hachiko, gastgezin zijn 
en getuigenissen over hoe 
mensenlevens werden 
veranderd, kan u lezen 
op onze website en via 
onze Facebook pagina.
Tel.: 09 230 66 81

HOE KAN U HELPEN?  
 Voorzie een gift in uw testament.
 Doneer een maandelijks bedrag.
 (Ver)koop ons promotiemateriaal.
 Neem deel aan onze activiteiten.
 Sponsor een hond en/of word gastgezin.
 Vertel over assistentiehonden en 

overtuig anderen ons te steunen.

... aan mensen die hen nodig hebben!GRATIS
Wij trainen & schenken assistentiehonden ...

www.hachiko.org

Add_Hachiko_210x280_HartVoorDieren_20160801.indd   1 2/08/2016   20:52:17

DIEREN HEBBEN NOOD AAN 
MENSEN DIE HEN BESCHERMEN 

TEGEN MENSEN.

Word lid van GAIA. Vanaf € 5 per maand kunt u 
ons helpen in onze strijd tegen dierenleed.

MEER INFO OP GAIA.BE
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Wist je dat bijen kunnen rekenen en dat bij spinnen de 
hersens in de pootjes zitten? Sta samen met ons stil bij 

de verbluffende vaardigheden van dieren.

Hoe

zijn
onze

slim
dieren?

Zo intelligent als Einstein

Coverstory
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omme ezel, domme gans, domme koe: 
helaas gebruiken we in ons alledaagse 
leven regelmatig scheldwoorden waar-

in we een grapje maken van de intelligentie van 
dieren. Onze viervoeters werden lange tijd ge-
zien als wezens die gevoelloos zijn en die puur 
gestuurd worden door hun instinct. Geleerden 
kenden hen geen enkele vorm van geestelijk 
vermogen toe. Tot in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw was het zelfs zeer ongehoord in 
wetenschappelijke kringen om van dierlijke 
intelligentie te spreken. De mens werd be-
schouwd als kroon op de schepping, en zou als 
enige in staat zijn om na te denken. Slimme 
dieren bestonden alleen in mythen en sprook-
jes. Een fikse misvatting natuurlijk. Tegenwoor-
dig weet men dat veel dieren in staat zijn tot 
indrukwekkende geestelijke prestaties. Bijna 
dagelijks ontdekken wetenschappers over de 
hele wereld nieuwe dingen over de geestelijke 
vermogens van zoogdieren, vogels en insecten. 
We zijn voor je op zoek gegaan naar de nieuw-
ste ontdekkingen op het gebied van dierenin-
telligentie. Ga je met ons mee op ontdekkings-
reis?

Gevleugelde wiskundigen
Onze eerste stop is Australië. Kort geleden pu-
bliceerden wetenschappers van het verre con-
tinent in het vakmagazine ‘Science’ een opval-
lend studieresultaat: Bijen zijn wiskundige 
genieën en begrijpen zelfs het principe van nul. 
De insecten begrijpen dat nul een kleiner getal 
is dan 1 en gelijkstaat aan ‘leeg’. Dat is een cog-
nitieve prestatie waartoe kinderen van drie jaar 
nog niet eens toe in staat zijn. Maar bijen pres-
teren nog meer verbazingwekkende dingen met 
hun hersens: ze hebben een fenomenale oriën-
tatie en spreken met hun soortgenoten via een 
zeer verfijnde lichaamstaal. Intelligentie is dus 
absoluut niet alleen aan de mens voorbehou-
den. Ook insecten met hun naar verhou-

D

Dolfijnen beschikken over een eigen taal 
en spreken hun soortgenoten aan met 

hun eigen naam. Iedere dolfijn heeft een 
individueel herkenningsgeluid, dat hij zijn 

leven lang behoudt. 

Verrassend:

INTELLIGENTE HUISDIEREN 
Hond, kat... welk dier dan ook:  

ze zijn in staat tot bijzonder  
indrukwekkende cognitieve 

vaardigheden.



Coverstory
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ding kleine hersens zijn in staat om slimme 
handelingen uit te voeren.  Maar wat een slim-
me kop eigenlijk uit? Over de definitie van in-
telligentie zijn de experts het zelfs niet eens. 
Vermoedelijk spelen er meerdere factoren mee: 
geheugen, creativiteit, leervermogen en het 
gebruik van werktuigen en spraak. Sommige 
wetenschappers bestempelen ook dieren als 
‘intelligent’ wanneer zij bewust nieuwe dingen 
uitproberen om zich aan te passen aan onbe-
kende situaties. Op anatomisch vlak is niet al-
leen de relatieve grootte van de hersenen van 
betekenis. Doorslaggevend is vooral het aantal 
zenuwcellen. Hoe meer cellen er zijn, hoe effi-
ciënter de hersenen werken. Wij mensen heb-
ben daar een flinke hoeveelheid van: in onze 
cerebrale cortex zitten er zo’n 16 miljard. Bij 

chimpansees zijn het zeven miljard cellen, hon-
den hebben er ‘slechts’ 530 miljoen.
Hoewel honden een veel geringer aantal zenuw-
cellen hebben, zijn ze aantoonbaar slim en ver-
bazen ze ons altijd weer met hun intelligentie 
en vindingrijkheid. Honden kunnen rekenen,  
vooruit plannen en hebben het geestelijk ver-
mogen van een kind van 2,5 jaar.

Einstein in een mandje
Dieren tonen hoe slim ze zijn als er een lekkere 
beloning op hen wacht. Snuffelend en speurend 
is het lekkers al snel gevonden. Maar zijn hon-
den ook in staat om met mensen te communi-
ceren? Momenteel probeert men in Europa een 
antwoord op deze vraag te vinden. Een team 
van Britse onderzoekers vermoedt dat onze 
viervoeters een eigen taal hebben ontwikkeld 
om aan voedsel en aandacht van ons te komen. 
De wetenschappers identificeerden al 47 ver-
schillende  gebaren, die onze honden gebruiken 
om met ons te praten. Gaat een hond bijvoor-
beeld bij ons op zijn rug liggen en ‘wenkt’ hij 
met een pootje, dan betekent dat: “Goed krie-
belen a.u.b.!”. De titel ‘Slimste Hond ter Wereld’ 
is overigens toegekend aan Border Collie Cha-
ser. Dit teefje woont in de Verenigde Staten en 
kan ruim 1.000 objecten, zoals pluchen dieren 

RECORDHOUDER
Border Collie Chaser 

is de slimste hond ter 
wereld en begrijpt 

zelfs eenvoudige 
grammatica.

GOEDE MINIHERSENS
Bijen kunnen rekenen 
en begrijpen zelfs het 

principe van nul.

SLIMME HUISTIJGERS
Katten zijn zeker slim, 

maar laten zich niet zo 
makkelijk motiveren om 

mee te doen.

Schuttersvissen spugen een waterstraal 
uit en schieten daarmee insecten uit de 

lucht. Om dit voor elkaar te krijgen bere-
kenen ze het exacte vliegtraject en het 

landpunt van hun prooi.   

Moeilijk voor te stellen:
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MEEKIJKEN
Chimpansees leren door 

het gedrag van hun 
soorgenoten te observeren.

GOED BEZIG
Eksters herkennen  
hun spiegelbeeld.

en speelballetjes, op naam  ordenen en ze op 
commando apporteren.  
Natuurlijk hebben ook katten het 
nodige in huis, hoewel veel over de 
cognitieve vaardigheden van onze 
huistijgers nog volledig onbekend is. 
Want in tegenstelling tot honden 
laten katten zich een stuk moeilijker 
motiveren om deel te nemen aan 
experimenten. Ze hebben meestal 
geen interesse om zich te laten tes-
ten en zijn van nature ook minder 
coöperatief. Desondanks weten we 
inmiddels dat katten over een verbazingwek-
kend geheugen en een hoge leervaardigheid 
beschikken. Ze onthouden feilloos hun etens-
tijden, herkennen verschillen in grootte en heb-
ben een goed gevoel voor observatie. Zo begrij-
pen katten al snel door toe te kijken hoe een 
deur geopend wordt. Vervolgens zetten ze hun 
hersenen in en springen tegen de klink om af-
gesloten ruimtes binnen te komen. Onze huis-
dieren zijn dus behoorlijk slim. Maar zowel 
honden als katten falen bij de zogenaamde 
spiegeltest.
Bij dit experiment wordt getest of dieren hun 
spiegelbeeld herkennen. Het wordt gebruikt om 
de  zelfperceptie van dieren te controleren. De 
meeste dieren reageren op hun spiegelbeeld 

hetzelfde als op een vreemde soortgenoot: met 
een vrolijke begroeting of een waarschuwend 

gegrom. Ze zien zichzelf niet in hun 
spiegelbeeld. Maar dat is geen schan-
de: zelfs kinderen van veertien tot 
achttien maanden oud falen deze test. 
De vaardigheid om jezelf waar te ne-
men  ontstaat relatief laat bij de mens. 
Onderzoekers vermoeden daarom dat 
de hersenen een bepaalde mate van 
ontwikkeling moeten hebben door-
gemaakt voordat de test met succes 
kan worden afgenomen. In het die-

renrijk beschikken bijvoorbeeld olifanten, dol-
fijnen, zwaardwalvissen en eksters over deze 
vaardigheid. 

Spiegeltje aan de wand
De test met het spiegelbeeld wordt het snelst en 
best afgelegd door mensapen.  Maar de prima-
ten verbazen de wereld van de wetenschap ook 
met vele andere geestelijke meesterwerken. Zo 
zijn mensapen in staat om werktuigen te gebrui-
ken, kunnen ze vooruitziend handelen, leren ze 
van fouten en begrijpen ze het principe van 
oorzaak en gevolg. Dat laatste lukt de apen ove-
rigens een stuk beter dan twee jaar oude men-
senkinderen. Bij een experiment moesten zowel 
chimpansees als kleine kinderen met be-

Mieren zijn niet alleen zeer solidair en 
vlijtig: ze communiceren met elkaar via 
geurstoffen, ze kweken paddenstoelen, 

melken bladluizen en verzorgen zelfs hun 
zieke soortgenoten.

Ongelooflijk!
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hulp van een werktuig een beloning 
door een hekwerkje zien te ‘hengelen’. 
Het resultaat was verrassend: zo’n 74 
procent van de chimpansees slaagde 
erin zonder enige hulp. Van de kinde-
ren was slechts 34 procent  succesvol. 

Om meer geheime vaardigheden te 
ontdekken, is het de moeite waard om 
naar Japan te kijken. Daar werd ont-
dekt dat sommige chimpansees een 
uitstekend kortetermijngeheugen hebben. Veel 
opgaven lossen ze zelfs beter op dan volwassen 
mensen. Het bewijs hiervoor werd geleverd 
door een vrouwtjeschimpansee met de naam 
Ai. Bij een cijfertest verschenen de nummers 1 
tot en met 9 op een beeldscherm. Na een halve 
seconde verdwenen de nummers weer. Deson-
danks wist Ai ze in de juiste rangorde te positi-
oneren. Razendsnel, foutloos en met een speels 
gemak. Studenten faalden genadeloos bij deze 
test. Gorilla’s zijn op geen enkele manier infe-
rieur aan hun familieleden. Sommige individu-
en, zoals het inmiddels gestorven gorillavrouw-
tje Koko, kunnen zelfs met mensen communi-
ceren. Omdat apen niet in staat zijn om te spre-
ken – hun stembanden zijn daar niet geschikt 
voor – maakte Koko gebruik van een speciale 
gebarentaal. Ze leerde ruim 1.000 verschillende 
woorden en werd daarmee een icoon in de com-

municatie tussen mens en dier. Dat 
apen zich intelligent gedragen, lijkt 
aannemelijk. Wij mensen zijn im-
mers ook primaten en de hersenen 
van onze verwanten zijn vrijwel net 
zo opgebouwd als de onze. Maar 
hoe ziet het eruit bij vogels, die ana-
tomisch gezien volledig anders zijn 
dan wij? Zijn zij ook slim? Vreemd 
genoeg zijn vogels, zoals raven en 

papegaaien, in staat tot verbazingwekkende 
denkprestaties die erg lijken op die van de pri-
maten.

Geen mussenhersenen
Lange tijd werd het brein van de vogel als on-
derontwikkeld beschouwd, omdat het geen 
hersenschors heeft, zoals het geval is bij de her-
senen van zoogdieren. Intelligent gedrag dat de 
vogels vertoonden werd toegeschreven aan hun 
instinct. Maar recente studies tonen aan dat de 
hersenen van vogels structuren hebben, die lij-
ken op de hersenschors van zoogdieren en die 
hen in staat stellen om soortgelijke dingen te 
doen. Zo zien we dat Nieuw-Caledonische 
kraaien werktuigen in elkaar knutselen om 
boomschors op te tillen en insecten te pakken, 
grijze roodstaartpapegaaien lossen sommetjes 
op en kraaiachtigen gooien walnoten op straat 

Olifanten lijken erg op mensen: ze voelen 
empathie, vreugde en verdriet. Hun geheu-
gen is overigens vele malen beter dan dat 
van ons. Soortgenoten herkennen elkaar 

moeiteloos na verschillende decennia.

Verbazingwekkend:

Ongelooflijke feiten over hersenen
Een overzicht van de opvallendste feiten

De potvis heeft het 
grootste brein: het 
weegt 9 kilogram.

In kleine spinnen 
strekt de hersen- 

massa zich vaak uit 
tot in de pootjes.

Sommige kever soorten 
dragen hun hersens in 

het achterlijf..¬

De meest ontwikkelde 
hersenen van alle 

ongewervelde dieren 
hebben octopussen.

Het oog van een 
struisvogel is groter 

dan zijn hersens.

Het eerste brein ooit 
hadden primitieve 

wormen.

Zeesterren en kwallen 
hebben helemaal 

geen hersens,  alleen 
zenuwdraden.
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om ze open te laten kraken door voorbijrijden-
de auto’s.  Ook raven blijken slimme knutselaars 
te zijn. Deze vogels zijn zelf in staat zich te ver-
plaatsen in soortgenoten, zoals onafhankelijk 
onderzoek in de VS, Duitsland en Oostenrijk 
heeft uitgewezen. Zo leggen raven voedselvoor-
raden aan en begraven een deel ervan in de 
grond. Maar dat doen ze alleen als er op dat 
moment niemand toekijkt. Als ze zich bekeken 
voelen, leggen ze nep-opslagplekken aan om de 
toeschouwer voor de gek te houden en voedsel-
dieven te verwarren.

Onze reis rond de wereld toont aan dat de 
enige die dom is degene is die twijfelt aan de 
intelligentie van dieren. Natuurlijk beschikt een 
bij niet over dezelfde cognitieve vaardigheden 
als een aap, maar ieder dier is in staat proble-
men in zijn omgeving op te lossen en zich op-
timaal  aan zijn leefgebied aan te passen. Hun 
slimme koppies helpen dieren om hun concur-
renten steeds een stap voor te zijn, nieuwe voed-
selbronnen te vinden of relaties aan te gaan en 
te onderhouden met soortgenoten. Het zal de 
dieren een zorg zijn of wij mensen hen intelli-
gent vinden of niet. Voor hen is het veel belang-
rijker dat wij ze respectvol behandelen en be-
schouwen als levende wezens, die hetzelfde 
recht op deze planeet hebben als mensen.  

ERG SLIM
Kraaiachtigen 
gebruiken gereedschap 
om aan voedsel te 
komen.

GORILLADAME
Francine Patterson leerde 

aap Koko († 19 juni 2018) 
een gebarentaal.

Geef hem een dag gezond eten  

WWW.AAP.NL/GOVANI

leeuw Govani
mishandeld en doodsbang

Het is een wonder dat leeuw 
Govani mensen nog vertrouwt 
De nagels van Govani zijn uitgetrokken en zijn tanden 
uitgeslagen. Alles om deze machtige leeuw te veranderen 
in een doodsbang hoopje ellende. Gelukkig is hij nu veilig 
bij Stichting AAP. 

Help de baksteenfabriek-paarden en ezeltjes in landen als Egypte en 
India! Word donateur van Brooke Hospital for Animals, voor 16 euro 
per jaar.   www.brooke.nl   IBAN: NL12INGB0005568671

Stuur deze bon in een envelop naar: Brooke Hospital for Animals,  
Antwoordnummer 47548, 1070 WD Amsterdam.

Naam en
voorletters:

Postcode 
en plaats:

Straat en
huisnr.: e-mail:

m/v



Even voorstellen

1. Flitsende zeeleeuw

De Californische zeeleeuw is slanker dan zijn fa-

milieleden en heeft een spitse kop. Geen wonder 

dus, dat hij de snelste onder de robbensoorten is. 

Dankzij zijn lichaamsbouw schiet hij met veertig 

kilometer per uur door het water.  Bij de jacht op vis-

sen duikt hij ook tot wel veertig meter diep. Om een 

prooi buit te maken, werkt hij vaak samen met zee-

beren en tuimelaars, die de scholen bijeendrijven.

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

4. Als een bliksemschicht
Met topsnelheden van wel honderd kilometer per uur 
behoren zwaardvissen tot de snelste dieren in de 
de zee. Hun tempo hebben ze te danken aan hun ge-
stroomlijnde lijf, de kraftige vinnen en  een ingeoliede 
huid, waardoor de weerstand afneemt.

2. Snelle 
schildpad

Deze baby wordt la-
ter de grootst levende 
schildpad: Lederschildpad-
den hebben een pantser van 2,5 
meter lang en behoren tot de snelste 
reptielen ter wereld. In het water zijn ze we-
liswaar meestal gemoedelijk onderweg met 
zo‘n twee tot tien kilometer per uur, maar de 
hoogst gemeten snelheid is ruim 35 kilometer 
per uur.

       beste  
zwemmers

Niet alleen vissen zijn perfect aangepast 

aan het leven in zee of rivier. Hier volgen 

tien fantastische watersporters.

De
10

3. Waanzinnige duiker
Zoutwaterkrokodillen zijn fantastische duikers: ze kunnen probleemloos een uur onder water blijven. Dit is mogelijk dankzij de duikreflex, die de pols- en ademhalingsfrequentie doet dalen. Het hart slaat dan nog maar eens in de veertig seconden en dus heeft het dier vrijwel geen zuurstof nodig.
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5. Recordvogel

De kortbekzeekoet is een 

veelzijdige vogel: hij kan zowel 

vliegen als duiken – en wel tot 

210 meter diep! Deze prestatie 

kreeg hem zelfs in het Guinness 

Recordboek. De absolute duikkoning 

onder de vogels is echter de 

keizerspinguïn. Hij komt wel 500 

meter en nog dieper, maar hij kan 

niet vliegen. De keizerspinguïn en de 

kortbekzeekoet jagen beide onder 

water op vis en inktvis.

6. Diner onder water
Elanden baden graag om af te koelen 
op warme dagen en van muggen af te 
komen. In het water kunnen de dieren 
tien kilometer per uur behalen en flinke 
afstanden afleggen. 
Wist je dat de eland de enige hertachtige 
is die onder water kan grazen? Hij eet op 
een diepte van zes tot tien meter water-
planten. Zijn afsluitbare neusgaten helpen 
hem bij het duiken. 

10. Vlotte otter
Menselijke zwemmers blijft de  visotter 
makkelijk voor. Hij kan in het water tot 
wel veertien kilometer per uur – zijn 
langgerekte lichaam, gespierde staart 
en zwemvliezen helpen hem daarbij. 
Ter vergelijking: Bij de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro werd de 
topsnelheid gemeten van de Fransman 
Florent Manaudou op 8,4 kilometer per 
uur tijdens de 50 meter vrije stijl. 

9. Geen lucht nodig
Ruim baan voor een zeezoogdier: 
potvissen duiken tot 2.500 
meter diep en houden daarbij 
minstens een uur hun adem in. 
In 2014 konden onderzoekers 
aantonen  dat dolfijnen van 
Cuvier zelfs tot drie kilometer 
diepte afduiken en nog langer 
zonder zuurstof kunnen.

8. Marathonhaai
Als de witte haai benen zou hebben, 
zou hij een kampioen zijn want hij is 
een meester in marathonzwemmen. 
Een gemarkeerde haai met de naam 
Nicole zwom tussen 2003 en 2004 
binnen negen maanden ruim 20.000 
kilometer van Zuid-Afrika naar  
Australië en terug. Daarbij dook ze tot 
982 meter diep.

7. De snelste onder de tragen
Naast slakken en luiaards behoren 
zeesterren to de langzaamste 
dieren ter wereld: ze bewegen 
zich voort met gemiddeld slechts 
een centimeter per minuut. Onder 
deze relaxte zeebewoners zijn de 
zonnesterren de snelsten – zij gaan 
wel 75 centimeter per minuut. 

De familie van zonnesterren is 
echter niet alleen sneller, de dieren 
zijn ook groter en hebben meer 
armen dan de meeste andere 
zeesterren. Ze horen thuis langs de 
kust van koude, noordelijke zeeën, 
onder andere voor Groenland en 
Alaska. 
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Huisdieren

Penning, mandje, krabpaal: met goedkope materialen en een beetje  
handigheid kun je zelf leuke accessoires maken voor je hond of kat. Wij laten je 

stap voor stap zien hoe je dit doet. Veel plezier met het maken van je creatie!

Knutselen   
voor je dier

Toffe doe-het-zelf tips!



Je hebt nodig:
1 oude koffer (bijv. van de vlooienmarkt) • katoen • naaimachine • schaar • nietmachine • nietjes • biasband • kussen

Je hebt nodig:
2 verschillende stoffen • meetlint • schaar • kleermakerskrijt • spelden • naald • draad • drukknopen • hamer

1. Uitsnijden 
Snijd meerdere ‘driehoeken’ uit de stof.  
Vergeet de naad niet!
 

 2. Naaien  
Leg steeds twee driehoeken op elkaar en naai 
de beide lange kanten vast. De korte kant blijft 
open.

Meet de halsomvang van je hond en tel er 
voor de halsdoekbreedte 20 centimeter bij. 
Markeer met het krijt op de stof het begin-, 
middel- en eindpunt van de breedte. Meet van-
uit het middelpunt circa 22 centimeter naar 
beneden en markeer de punt. Verbind de pun-
ten van begin en eind en snij de nu ontstane 
driehoek uit. Herhaal deze procedure voor de 
achterkant. Leg van beide driehoeken rechts 
op rechts, speld alles vast en naai de delen sa-
men met een naad van 1 centimeter. Laat een 
opening los en draai de doek om. De opening 
stikken en de halsdoek rondom dichtstikken.  
Drukknopen met een hamer bevestigen.

➊

➋

➌

➍

3. Strijken 
Draai het vlaggetje en leg de biasband tegen 
de korte zijde. Vouw de rand om en zet alles 
vast met clips. Dan het lint strijken. 
 

4. Decoreren 
Bevestig de uiteinden van de ketting aan het 
deksel en rust de koffer uit met kussentjes.
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Koffermandje

Hondenbandana
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Van dezelfde stof kun je 
kussens voor het  koffermandje  maken.

Tip

TIP: ZELF BOUWEN
Een moderne hondenmand  
htttp://homemade-modern.
com/ep13-geometric- 
doghouse



➊

➋

➌

➍
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Huisdieren

Cactus- 
krapbaal

Je hebt nodig:
verschillende afvoerbuizen • plantenbakjes • sisaltouw  
• kleurstof voor voedsel • sisalmat • schaar • stift • vilt  

• houten plank • nietmachine • lijmpistool  
(verwarmd lijmen) 
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Penning

Blogger Christina Stadtmüller von  
www.zuckerundzimtdesign.com laat je ken-
nismaken met zelfmaakproducten voor huis-
dieren. Dit is haar knutselidee van een houten 
penning voor je hond.
Het houten schijfje moet een doorsnede heb-
ben van drie tot vier centimeter. Boor een gat 
in het schijfje op een afstand van 0,3 tot 0,5 
cm vanaf de buitenrand. Schrijf de naam van 
het dier met een watervaste stift of maak ge-
bruik van pyrografie. Bevestig de penning met 
de ring aan de halsband of het tuigje.

Je hebt nodig:
• Houten schijfje • houtboor •  buigbare 

ring • watervaste stift

CREATIEF  
Christina met  
haar honden  
Rico en Marli.
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TIP
Op http://www.purrfectcat.nl/
kattenspeeltjes-maken/ vind je 
allerlei leuke knutselideetjes 
voor kattenspeelgoed.

1. Kleuren 
Zorg voor een flinke hoeveelheid sisaltouw 
met een doorsnede van 6 millimeter. Kleur het 
touw met levensmiddelenkleurstof in de kleur 
van je keuze. Vervolgens goed laten drogen.

2. Plakken  
Let op: de verschillende afvoerbuizen moeten 
dezelfde doorsnede hebben als de planten-
bakjes. Om de bodemplaat te maken, leg je 
de sisalmat op de houten plank. Teken de 
uitsparing voor de buis af en snijd het matje. 
Plak en niet het matje vast op het hout en lijm 
vervolgens de onderste buis goed vast in de 
uitsparing. 

3. Bouwen 
Plaats de rechte stukken pijp en de verbin-
dingsstukken op elkaar om een cactusvorm te 
creëren. Plaats ten slotte op elk buisuiteinde 
een plantenbakje.

4. Omwikkelen  
Wikkel het gekleurde sisaltouw vast om de 
buizen en zet het vast met een hetelijmpistool. 
Knip bloemen uit het vilt en plak deze op de 
cactus. 

Let op!
De cactus-krabpaal is voldoende stabiel voor 
katten die niet meer wegen dan vijf kilo. Als 
jouw kat zwaarder is, is het aan te bevelen om 
minstens de onderste helft van de grootste 
buis in het midden te vullen met zand of ste-
nen voordat je de krabpaal in elkaar zet. Let er 
bij het verplaatsen van de krabpaal op dat de 
bodemplaat en buis goed verbonden blijven.

  

Sisal is een natuurlijk 

materiaal en bestaat uit 

de bladvezels van de 

Agave.

Info
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1 3 5 3

2 3 8 1 3

3 2 1 4 3 2

4 7 4 7 4 3 8

5 4 4 1 2 3 5

6 6 5 7 4 4 1

7 4 1 6 6

8 8 2 8 7 4

9 2 2 1 4 4 1

10 2 3 6 5 3

www.puzzelpro.nl©

Doe mee & win!

Filippine puzzel

Los de vier puzzels op en vul de 
oplossingen tussen 27 september 

en 25 oktober in op:  
www.hartvoordieren.nl/winacties  

Hoe meer puzzels je juist oplost, des te 
meer kans je maakt op een prijs.

 
Oplossingen uit Hart voor Dieren 9/2018:  

Kruiswoord: steenbok 
Woord-Sudoku: hondshaai
Zweedse puzzel: woudezel

Filippine: lippenbeer 
De winnaars krijgen automatisch bericht  

per e-mail.  

 

 
 
Gelijke cijfers staan voor gelijke 
letters. Probeer aan de hand van 
de omschrijvingen alle woorden te 
vinden. Bij een correcte invulling 
leest u van boven naar beneden in de 
gekleurde hokjes de oplossing.

1. Marterachtig roofdier.
2. Geld aan iets besteden.
3. Keukenkruid.
4. Noordelijk deel van Scandinavië.
5. Italiaanse deegwaar.
6. Dolfijnensoort.
7. Viertal.
8. Schots blaasinstrument.
9. Lente.
10. Springbron.

Puzzelplezier

 
De lief! Lifestyle collectie is uitgebreid met een breed assortiment 

vachtverzorgingsproducten. De shampoos, conditioners, lotions en andere 

verzorgingsproducten voor de vacht zijn gemaakt van de puurste ingrediënten, verrijkt 

met natuurlijke voedingsstoffen voor een mooie, gezonde en glanzende vacht. Alle 

vachtverzorgingsproducten zijn vrij van parabenen en DEA, daarnaast zijn ze ook nog 

eens pH neutraal, wat essentieel is voor honden. Stuk voor stuk zijn al deze producten 

gemakkelijk in gebruik: alle doppen, sprayers en triggers zijn zo ontwikkeld dat ze met 

één hand te bedienen of te openen zijn. Dit zorgt ervoor dat je altijd één hand vrij hebt 

om bijvoorbeeld je hond vast te houden.  

De lief! lifestyle producten zijn vanwege hun frisse look en feel zeer gewild en worden 

veelvuldig als cadeau gegeven. Of het nu gaat om een eetbak, een mand, een speeltje 

of vachtverzorgingsproducten, met  hun frisse, kleurrijke uitstraling zijn ze allemaal bij 

uitstek geschikt als cadeau! 

 

Deze maand geven we 10 x 3 lief! vachtverzorgingsproducten weg aan inzenders van 

de juiste puzzeloplossingen. 

Maak kans op lief!  
vachtverzorgings- 

producten op maat
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61 62 63

64 65

www.puzzelpro.nl©

36 16 58 6 47 20 43 53 64 22

10 11 12 13 14 15 16 17 18

© www.puzzelpro.nl

1 = A 2 = R 3 = S 4 = V 5 = W 6 = D 7 = Z 8 = I 9 = A

5 1 6 7 16 3
7 14 9
6 2 13 1

8 2 7 9
17 12

2 9 11 4 6
3 10 6 2
15 7 18 9
9 3 8 6 7

Euro-
peaan

dokter
danig Europese

hoofdstad

vat

deel v.e.
mes

tijdstip

rondrit

avond-
kostuum

bloem

mager

rivier

reus-
achtig

vrouwe-
lijk dier

soort
kabouter

pl. in
Limburg

pret pausen-
naam

buitenlijn

dwaas

wiskun-
dig getal

rondhout

ik

mop

schaak-
stuk

uit-
gestrekt

© www.puzzelpro.nl

1

2

3

4

5

67

8

1 2 3 4 5 6 7 8

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 bult 6 arts 11 riv. in Italië 12 spraakleer 
14 bolgewas 16 kleintje 18 oogholte 19 plant 21 strook 
22 bedelmonnik 24 deel v.h. hoofd 25 roem 26 bijbelse 
figuur 27 brandstof 29 ontkenning 30 werkelijk 32 
familielid 34 deo volente 35 hectare 37 verbouw 40 
bodem 44 ik 46 soort hert 47 voordat 48 bijbelse figuur 
50 echtgenoot 52 schoeisel 54 leuk kind 55 begin 57 
watering 58 Europese vrouw 59 blijkens de akten 60 
toestaan 63 titel 64 smaad 65 epiloog.
 
Verticaal: 1 kaartspel 2 uitspringende rots 3 
herkauwer 4 landbouwwerktuig 5 plaatselijk 6 ontwerp 
7 of dergelijke 8 ijzig 9 zemelaar 10 bouwval 11 moes 
13 kostuum 15 elk 17 maal 20 aansteekkoord 22 
sprookjesfiguur 23 gebouw in Amsterdam 26 inwendig 
orgaan 28 hees 31 pl. in Gelderland 33 pl. in België 36 
dier 37 ambtsgewaad 38 waterdoorlatend 39 deel v.e. 
breuk 40 laag 41 opschudding 42 toegang 43 vloeistof 
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Tierschutz

sprookje
melk

Het

van
de

Ze leveren hun hoorns in, hun kalfjes en hun 
vrijheid: koeien in de bio-industrie betalen een 

hoge prijs voor ‘onze’ melk.

Over prestaties en dierenleed  
e hartverscheurende schreeuw 
van de melkkoe gaat door merg 

en been. Ze roept wanhopig om 
haar kalf. Maar in de gangbare melk- 
industrie is het helaas zo dat moeder-
koe en kalf meteen na de geboorte van 
elkaar gescheiden worden. Normaal 
gesproken proberen koeien hun nako-
melingen te beschermen, besnuffelen 
ze hun kalfjes en laten de kleintjes drin-
ken. Want koeien zijn geboren moeders. 
Als je hun kind weghaalt, lijden ze net 
als mensen enorm door de scheiding. 
Koeien zijn zeer intelligente, nieuwsgie-
rige en sociale wezens. De band tussen 
moederdieren en hun kroost is sterk. 
Op natuurlijke wijze gehouden koeien 
zogen hun jongen meerdere maanden.

Koe is koopwaar
Zo veel tijd heeft de bio-industrie niet, 
en ook van de melk mag niets ‘ver-
spild’ worden aan de kalfjes. Daarom 
worden pasgeboren kalveren van hun 
moeder gescheiden en geïsoleerd. Elk 
zuivelproduct dat door mensen wordt 
geconsumeerd, is een product dat van 
nature voor de kalf is bedoeld. Alleen 
een koe die heeft gekalverd, is in staat 
om melk te geven, en dus maakt het lot 
van de kalfjes wel degelijk deel uit van 
deze industrie.
Een kwart van de totale Europese melk-
productie is afkomstig uit Duitsland. 
Volgens de statistieken van de Europese 
Unie (Eurostat) werd daar in 2016 ruim 
31 miljoen liter geproduceerd, waarvan 
de helft voor export. Lange tijd waren er 
in de EU melkquota om onnodige over-
productie te voorkomen. Maar sinds 1 
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VERLANGEN NAAR BUITEN
Meer dan de helft van de  

melkkoeien blijft een 
 leven lang  op stal.

D
Bescherming

AFGEZONDERD
Kalfjes worden van hun moeder 

gescheiden en krijgen vervangende 

producten in plaats van moedermelk.



H A RT  VO O R  D I E R E N   29  

april 2015 behoren de melkquota tot het 
verleden. Melkbedrijven mogen tegen-
woordig zoveel produceren als ze willen. 
En dat doen ze dan ook, bijvoorbeeld om 
nieuwe afzetmarkten in China aan te bo-
ren. Alleen de wetten van de vrije handel 
gelden en de melkkoe wordt aangepast 
aan het streven naar meer en meer 
winst. Er worden al lang koeien gefokt 
die topprestaties leveren, tot wel 12.000 
liter melk per koe per jaar! In de jaren 
vijftig van de vorige eeuw produceerden 
natuurlijke melkkoeien minder dan de 
helft hiervan. Natuurlijk gehouden die-
ren produceren slechts zoveel melk als 
hun kalf nodig heeft.

Niets natuurlijks meer
Om ervoor te zorgen dat de melk rijke-
lijk blijft vloeien, grijpt de mens in de 
natuur van de dieren in. In plaats van 
op de weide te grazen, te herkauwen 
en elke dag meerdere kilometers vrij te 

bewegen, krijgen koeien in de bio-in-
dustrie krachtvoer. Dit voedsel, dat geen 
ruwe vezels zoals gras of hooi bevat, 
leidt tot stofwisselingsaandoeningen. 
Behalve de onjuiste voeding heeft ook 
het leven op stal nadelige effecten op 
de geestelijke en lichamelijke gezond-
heid van de dieren. Van de circa 4,2 
miljoen melkkoeien in Duitsland leeft 
het merendeel in een loopstal of zelfs 
vastgebonden in de stal. Op de weide 
komen de meeste dieren nooit. Bij kud-
des die in vrijheid leven, bestaat onder 
de koeien een duidelijke hiërarchie met 
hechte en langdurige vriendschappelij-
ke betrekkingen. Vastgebonden aan hun 
hals met extreem weinig ruimte om zich 
te bewegen, hebben de koeien het erg 
zwaar. Om bij hun voerbak te komen, 
moeten ze hun kop door een hek steken. 
Met hun achterpoten staan ze vaak in 
hun eigen uitwerpselen. Gedragsstoor-
nissen, gewrichts- en uierontstekingen 

zijn het gevolg. In de loopstallen hebben 
dieren weliswaar iets meer bewegings-
vrijheid en kunnen ze rondlopen. Maar 
ook daar is sprake van letsel, onder meer 
door mestschuivers die de stal automa-
tisch reinigen. Ook bij het houden in 
de stal hebben de dieren geen of veel te 
weinig uitloop. En om te voorkomen dat 
de dieren elkaar in de te krappe ruim-
te verwonden, wordt er een barbaarse 
praktijk gehanteerd; enkele weken na de 
geboorte wordt bij kalfjes de hoornaan-
zet weggebrand, zodat er geen hoorns 
meer kunnen groeien.

Wrede scheiding
De melkproductie van een koe is tot zo’n 
zeven weken na de geboorte het hoogst. 
De dieren worden meestal enkele weken 
na het kalveren alweer geïnsemineerd, 
zodat ze zo snel mogelijk weer drachtig 
worden. De draagtijd is ongeveer negen 
maanden. De procedure van meerdere 
opeenvolgende kunstmatige insemina-
ties vanaf de geslachtsrijpheid gecom-
bineerd met de beperkte beweging, 
lichaamshouding en het dieet van ge-
concentreerd voer, houdt een hoogpres-
terende melkkoe ongeveer vier keer vol. 
Als de melkproductie afneemt, is zij niets 
meer waard voor het bedrijf en krijgt ze 
een enkeltje slachthuis. Al even ‘waarde-
loos’ zijn mannelijke kalfjes, die worden 
gezien als een afvalproduct van de melk- 
industrie. Ze geven immers geen melk. 
Zij worden in de wrede en krappe kal-
verkisten vetgemest tot een minimaal 
gewicht en vervolgens aan slachthuizen 
verkocht tegen slachtprijzen van soms 
slechts zestig euro. Het grootbren-

IDYLLISCH  BEELD
Moeders met kalfjes op de 

wei zie je vrijwel alleen nog 
maar in reclames.

BLINDTEXT UND SO
SEvelictur as que pel eos 
dolor mo offic tem facea co-
ribuste estion nis exeribus 
cuscit qui ipistet qui dit,

Wil je helpen?
Door je koopgedrag aan te 
passen kun je dieren helpen.

Sommige verpakkingen zijn mis-
leidend. Voor je het weet heb je 
boodschappen in je kar, die dier-
vriendelijker lijken dan ze in wer-
kelijkheid zijn. Daarom is het goed 
om te weten op welke keurmer-
ken en logo’s je moet letten. Per 
productgroep heeft Wakker Dier 
alles voor je op een rij gezet: www.
wakkerdier.nl/verantwoord-
eten/boodschappen/

Een kort leven
Koeien kunnen vrij oud worden, hun natuurlijke levensverwachting is 
circa twintig jaar. Maar in de bio-industrie worden de meeste dieren al 
veel eerder geslacht. Een overzicht:

Melkkoe
5,5 jaar

Fokstier
3 jaar

Mestrund
18–24 maanden

Kalf
8 maanden



Wist je dit ?
Ook voor zogenaamd hoog-
waardige producten zoals Par-
mezaanse kaas lijden koeien.

Van ‘ambachtelijke’ producten, 
zoals Parmezaanse kaas en 
Grana Padano, werd onlangs 
bekend hoezeer de melkkoei-
en lijden. Het leed werd vast-
gelegd door researchers van 
Compassion in World Farming 
(CIWF). Met hun campagne 
#NietOpMijnPasta roept CIWF 
consumenten in heel Europa 
op per e-mail aan de Italiaanse 
producenten te vragen de 
koeien in de wei te laten en 
hun stallen te verbeteren.  
Teken de petitie op:  
ciwf.nl/NietOpMijnPasta 

sument belangrijk. Als veel gebruikers 
eisen gaan stellen, kan het lot van de 
melkkoe uiteindelijk gaan verbeteren.

Biologisch: diervriendelijk?
Het kopen van biologische melk is niet 
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gen van vrouwelijke kalfjes gebeurt met 
vervangende producten, die gericht zijn 
op het streven naar een latere efficiëntie. 
Terwijl melkkoeien hun zesde levens-
jaar meestal niet halen, leven natuur-
lijk gehouden koeien zo’n twintig jaar.  

De rechten van dieren
Wettelijke regels, die een minimale 
standaard vastleggen voor het houden 
en grootbrengen van melkkoeien, zijn 
er niet. De melkboeren in Nederland 
hoeven zich alleen maar te houden aan 
de Wet dieren voor productiedieren. 
Het op pijnlijke wijze verwijderen van 
de hoorns bij jonge kalfjes is in Duits-
land echter gewoon toegestaan. Het is 
daar niet eens verplicht om verdoving 
of pijnstillers te gebruiken en er hoeft 
niet eens een dierenarts bij aanwezig te 
zijn, anders dan in Nederland. Nationale 
en internationale Dierenbeschermings-
organisaties hebben veel kritiek op de-
ze toestand. Maar om de dieren echt te 
beschermen zijn naast de economie en 
de politiek vooral de eisen van de con-
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MUURVAST
Aangebonden koeien in  

een stal. Ze kunnen geen 
kant op.

ERG DIK
De met melk
opgezette uiers van een koe 
worden dagelijks gemolken.

INGREEP
Bij het onthoornen van kalfjes  
worden de hoornknoppen afgezaagd  
of weggebrand.

Bescherming

altijd een garantie dat het de koeien 
goed gaat. Veel koeien worden voor-
namelijk in loopstallen gehouden. Dat 
geldt ook voor de productie van melk, 
die later van een nationaal of Europees 
bio-zegel wordt voorzien. De dieren 
hebben weliswaar toegang tot de weide 
en krijgen naast krachtvoer ook groen- 
en ruwvoer, maar ook hier worden moe-
derkoe en kalf snel na de geboorte van 
elkaar gescheiden en kunnen zij geen 
band opbouwen. Ook voor hen is de 
scheiding zeer traumatisch. 
Wie met een schoon geweten melk wil 
drinken, moet naar een transparant 
werkende boer in de omgeving gaan of 
overstappen op alternatieven, zoals so-
ja-, haver- of amandelmelk.  

Enkele feiten:
* Er zijn 3 miljoen melkkoeien in Neder-
land, waarvan 40% jongvee.
* 35 % van alle melkkoeien komt nooit 
(!) buiten.
* In 2020 zullen er in Nederland 500  
megastallen met melkkoeien zijn.



Halfjaarabonnement (6 nummers)
Hart voor Dieren voor € 19,95

+ GRATIS Pet Slippers naar keuze

Ga voor deze en andere aanbiedingen naar  
hvd.mijntijdschrift.net of bel 0800-0996606 (NL) 

Abonnementen zijn tot wederopzegging na genoemde periode en daarna 
maandelijks opzegbaar. Cadeauabonnementen stoppen automatisch.  
Je aandeel in de verzendkosten van de Pet Slippers bedraagt € 3,65.

Tip: geef eens een 
abonnement cadeau!

Konijn

Jack
 R

uss
ell

Bern

er 
Sen

ne
n

Zwart
e k

at

Paard

Bulld
og

Teck
el

Cavia

Golde
n R

etr
iev

er Rode 
kat

Nooit meer koude 
voeten met deze 

heerlijk warme Pet 
Slippers voorzien 
van jouw favoriete 

huis(dier).

verkrijgbaar 
in maat 35-38 

of 39-42



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

Bescherming

De gebeten
hond

Het Big Smile Project biedt 
opvang voor zogenaamde 
hoog-risico honden die in 
opperste nood verkeren. 
Zonder hulp van buitenaf 
wacht hen een spuitje.

Interview



H A RT  VO O R  D I E R E N   33  

hond

Op een zonnige nazomermiddag 
treffen we Els Adams van Stich-
ting Dier en Project/Het Katten-

woud. Waarom? Omdat zij een nieuw 
project is gestart om hulp te bieden aan 
de vele ‘hoog-risico honden’ die tussen 
wal en schip belanden omdat ze nergens 
welkom zijn en omdat hen daardoor een 
grimmig einde wacht: zonder tussen-
komst volgt het spuitje. Dat wil Els voor-
komen met het Big Smile project.

Hart voor Dieren:  Wat is het Big Smile 
project precies en voor welke honden 
is het bedoeld?
Els Adams: “Het Big Smile project biedt 
opvang ná opvang. De naam is een ver-
wijzing naar de ‘brede bekken’ van veel 
zogenaamde hoog-risico honden. De ri-
sico’s zijn echter wederkerig hoog, name-
lijk ook voor de honden want vaak worden 
ze, ook als ze in opperste nood verkeren, 
geweigerd of gedood door de bestaande 
asielen en opvangfaciliteiten. Niet alleen 
vooroordelen, onkunde en angst liggen 
aan de basis van vele voorbarige on-
terechte ter doodveroordelingen geba-
seerd op uiterlijk, maar de vaak rasgere-
lateerde dieragressie zorgt voor overprik-
keling in het asiel. En dus raken de dieren 
tijdens de  opvangperiode veel gefrus-
treerder dan ze voorheen waren. Maar in 
plaats van de faciliteiten aan te passen aan 
de dieren worden ze nu vaak botweg ge-

SCHOOTHOND OF AGRESSOR?
De meningen over de hoog-risico  
honden zijn sterk verdeeld en de beno-
digde nuance is vaak ver te zoeken. 

weigerd.”
HvD:  Hoe weet je dat opvangcentra 
geen hoog-risico honden willen?
Els Adams: “We verzonden onlangs 21 
mailtjes naar diverse asielen en stichtin-
gen waarin een fictieve, niet al te moeilij-
ke gezinshond – uiteraard een Stafford- 
achtige – op zoek was naar onmiddellijke 
opvang. We kregen 21 keer nul op rekest. 
Van reguliere asielen wordt verwacht dat 
het zelf bedruipende commerciële instel-
lingen zijn. Niet zelden beschikken ze 
over een behoorlijk spaarpotje. Een groot 
en hardnekkig misverstand is dan ook dat 
de asielen welke zijn aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
van Dieren in zijn totaliteit gefinancierd 
worden. De noodzaak tot commercie, het 
betalen van salarissen, leidt niet zelden 

tot het weigeren en doden van de niet 
gemakkelijk verkoopbare waren, 
waaronder dus de Staffordachtigen 
en aanverwante rassen.”
  

HvD:  Waarom is dit project zo hard 
nodig?
Els Adams: “Het doel is een veilige ha-

ven creëren voor een groep honden 
voor wiens levens momenteel weinig 
respect heerst. Iedereen die op wat voor 

wijze met goede intenties betrokken is 
bij het creëren van kansen voor honden 
is doordrongen van de noodzaak. Wie het 

probleem ontkent, ontbeert realiteitszin. 
Helaas zijn we in Nederland al jarenlang 
uitblinkers in het bagatelliseren van pro-
blemen die leiden tot doding van opvang-
dieren. Stichtingen die pretenderen zich 
te hebben gespecialiseerd in desbetref-
fende rasgroepen beschikken lang niet 
altijd over opvang. Ze bieden bemiddeling 
aan via websites en/of facebookpa-

ONRECHT
Staffordachtigen die nergens te-
recht kunnen, krijgen een spuitje, 
ongeacht leeftijd of gezondheid.
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gina’s maar de dieren hebben vaak on-
middellijke opvang nodig. Als er wel op-
vang voorhanden is, worden de honden 
vaak neergezet in familiare omstandighe-
den van goedwillende dierenvrienden, die 
echter lang niet altijd over de benodigde 
kennis en voorzichtigheid beschikken, 
waardoor er gevaarlijke situaties kunnen 
ontstaan. Mens en dier lopen daardoor 
nog meer gevaar. Opvanghonden die tot 
deze rasgroep behoren behoeven rust, 
veiligheid en observatie.

HvD:  Wanneer start het project en wie 
steunt het?
Els Adams: “Volgens ons is Dierendag, 
dus 4 oktober 2018, een mooie dag om 
samen een begin te maken aan het einde 
van de heersende vooroordelen. Inmid-
dels is er contact gelegd met 210 personen 
die ieder op enerlei wijze met regelmaat 
te maken krijgen met de problematische 
opvang van deze dieren en het schrikba-
rende aantal dodingen van gezonde 
‘hoog-risico honden’. 
 
HvD:  Zijn de meningen erg verdeeld 
over deze rasgroepen?
Els Adams: “De meningen zijn globaal in 
te delen in twee kampen. Enerzijds de 

mensen die op basis van uiterlijk en pu-
blicaties roeptoeteren dat ze allemaal le-
vensgevaarlijk zijn. Anderzijds verkondi-
gen de niet kundige, niet verantwoorde 
liefhebbers dat het allemaal schoothond-
jes zijn die geen enkele vorm van agressie 
hebben en dat eventuele incidenten altijd 
herleid kunnen worden naar de fouten 
van een ander.  Mede daarom hechten wij 
er veel belang aan dat realistische, relati-
verende praktijkdeskundigen zich niet 
alleen buigen over dit project maar er ook 
een actieve bijdrage aan leveren. Eigen 
ervaringen worden op papier gezet, zo ook 
voorstellen om tot een dier- en maat-
schappijvriendelijke oplossing te kunnen 
komen. Een groot aantal niet op ras/af-
komst discriminerende dierenvrienden 
zullen alles wat binnen hun mogelijkhe-
den ligt aanwenden om binnen een ac-
ceptabele termijn de nood aan een ver-
antwoorde en levensreddende opvang te 
realiseren. 
Het betreft hier onder andere dierenart-
sen, asielbeheerders, asielmedewerkers, 
voor- en tegenstanders van de diverse 
rasgroepen, dierenagenten, stichtingbe-
stuurders, gedragsdeskundigen, erva-
ringsdeskundigen, eigenaren van hoog-ri-
sico honden en zelfs vertegenwoordigers 

van de autoriteiten op ministerieel ni-
veau.” 

HvD:  Aan welke voorwaarden moet een 
hond voldoen om een kans te krijgen 
binnen dit project?
Els Adams: “Het Big Smile Project heeft 
geen asielfunctie en ambieert die ook niet. 
Als de opvang gerealiseerd kan worden, 
worden er geen honden vanuit de parti-
culiere sector opgenomen. Honden die 
binnen de bestaande asielen/opvangfa-
ciliteiten onhoudbaar zijn of onherplaats-
baar lijken kunnen bij beschikbaarheid 
van ruimte tegen een vaste vergoeding 
worden aangeboden bij Big Smile. De be-
slissing tot opname ligt bij het bestuur, in 
overleg met de beheerster. Voordat een 
asiel kan beoordelen of een hond door 
hen herplaatsbaar is nemen we aan dat er 
castratie of sterilisatie heeft plaatsgevon-
den. Dit omdat vermeerdering ten alle 
tijden moet worden voorkomen, en omdat 
hormonen nog meer ongewenste prikkels 
geven.” 

HvD:  Wat is de problematiek met Staf-
fordachtige honden volgens jou?
Els Adams: “De problematiek is veelom-
vattend. De echte Staffordliefhebbers 

Bescherming

VERANTWOORDELIJKHEID
In sommige gevallen is het en-
kel verantwoord om een hond 
met een muilkorf uit te laten.
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kunnen we echter direct buiten beschou-
wing laten. Wie zijn Stafford liefheeft, 
houdt hem zelf, past goed op het dier en 
weet wat hij in handen heeft. Veelal een 
schat van een hond met wat rasgerelateer-
de eigenschappen waarmee de eigenaar 
rekening houdt. Helaas is de Stafford ooit 
om de verkeerde redenen in zwang ge-
raakt bij minder verantwoorde lieden. Er 
is wildfok, men verdient aan de zoge-
naamde ‘oepsnestjes’. De dieren gaan voor 
een appel en een ei van hand tot hand en 
niet zelden zijn dat de verkeerde handen. 
De honden beschikken over een imposant 
uiterlijk maar als men ze om die reden 
aanschaft is dat ook een vorm van projec-
tie. Men is er dan zelf door geïmponeerd, 
waardoor opvoeding van het dier in kwes-
tie op de verkeerde basis is geschiedt. De 
verkeerde bazen creëren de zogenaamde 
probleemhonden. Vervolgens gooien ze 
de honden op straat, worden ze verkocht 
via verkoopsites om uiteindelijk in het 
asiel te belanden.”

HvD:  Wat kan de overheid volgens jou 
doen aan het probleem ‘vechthond’?
Els Adams: “Dat is geen eenvoudige 
vraag. Het zelfbeschikkingsrecht van de 
mens strekt heel erg ver. En wat is een 

vechthond? Een pis-

 Hoog-risico honden

De volgende honden, lookalikes en alle kruisingen met of tussen deze 
honden vallen volgens de Rijksoverheid onder de categorie hoog-risico 
hond: (Let op: honden met een stamboom erkend door de Raad van Be-
heer vallen niet onder de categorie.)

Akita
American Bulldog
American Pitbull Terriër
American Staffordshire Terrier
Boerboel
Bull Mastiff
Bull Terrier
Cane Corso
Dogo Argentino
Dogo Canario
Staffordshire Bull Terrier
Rottweiler
 

Tosa
Fila Brasileiro
Anatolische herder,
Zuid-Russische Owcharka
Kaukasische Owcharka
Pitbull achtigen/alle kruisingen 
met een pitbull
Bully Kuta
Alano
Bandog

tool is ook niet gevaarlijk, zolang men de 
trekker maar niet overhaalt. Een persoon 
die het houden van een vechthond ambi-
eert zal er altijd eentje vinden om te kun-
nen degraderen tot een ‘ding’ waaruit hij/
zij de ziekelijke genoegens haalt. Maar op 
een dag zal de overheid zich door de pu-
blieke opinie gedwongen voelen om een 
positie in te nemen. Die zal schadelijk zijn 
voor bepaalde rassen maar niet voor het 
ras die verantwoordelijk is voor de schade, 
want dat is namelijk het menselijk ras.”

HvD:  Waarom is er behoef-
te aan het Big Smile 

Project?
Els Adams: “Een 
ieder die ermee 
te maken krijgt 

en eerlijk is, zal 
toegeven dat het 

hier een mega pro-
bleem betreft. Een probleem 

waar men veel te lang aan voor-
bijgegaan is. Asielen zijn het aan 

hun dieren en de donateurs ver-
plicht om te zoeken naar alterna-

tieven voor de dieren waar zij het 
moeilijk mee hebben. We zouden 
dus beter moeten samenwerken 
en samen proberen om tot een 
diervriendelijke oplossing te 
komen. Bij ons in de opvang 
zijn de betreffende rasgroepen 
geen eenvoudige kostgangers,  

maar de aanvragen voor de hon-
den die nergens anders meer te-

recht kunnen lopen de spuigaten uit. En 
ook die dieren verdienen een eerlijke 
kans, die ze nu vaak niet krijgen. Behalve 
dat Big Smile opvang zonder tijdsdruk 
betreft,  zullen de verblijven ook een hui-
selijke sfeer uitstralen. De opvang van en 
het respect voor de dieren verstrekt veel 
informatie over hen, wat de plaatsings-
kansen enorm verhoogt. Omdat het die-
ren zijn die om zeer uiteenlopende rede-
nen in de opvang terecht zijn gekomen 
moet de maatschappij in eerste instantie 
tegen hen worden beschermd. Uitlopen 
en speelweides moeten dan ook worden 
voorzien van solide, hoog hekwerk. Maar 
laten we de mythes niet bevestigen en 
vooral niet vergeten dat de reguliere op-
vangen niet vaak te maken krijgen met de 
echte moeilijke ‘knoesten’ binnen deze 
rasgroepen. Want die komen veelal door 
maatschappelijk falen van hun eigenaren 
bij de zogenaamde opslaghouders terecht. 
Ik ken een aantal opslaghouders persoon-
lijk en ik kan je verzekeren dat zij geen 
interesse hebben in het laten herintreden 
van een onvoldoende gesocialseerde 
hond in de maatschappij.”

HvD:  Wat gaat het kosten op het Big 
Smile Project op te bouwen?
Els Adams: “Hoe groot het kan en mag 
worden is geheel afhankelijk van de maat-
schappelijke draagkracht. We zullen al het 
beschikbare geld tot op de laatste cent 
spenderen aan het creëren van opvang. 
De hoog risico rasgroepen vormen een 
groot probleem en vragen dan ook 



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

Bescherming

om een grootse aanpak.  Het benodigde 
startkapitaal is dan ook groot te noemen. 
Een grondgebied met beheerderswoning, 
weliswaar zonder enige luxe. Naar onze 
mening mogen dieren nooit onbeheerd 
worden achtergelaten, ze verdienen het 
om tegen zichzelf én anderen in bescher-
ming te worden genomen. Rust en veilig-
heid zijn sleutelwoorden. Dit alles kost 
geld, veel geld. Het Big Smile ter beschik-
king staande budget zal voort moeten 
komen uit de bijdrage van de echte die-
renvrienden. En daar hebben wij vertrou-
wen in op basis van de inkomsten en 
jaarcijfers van overkoepelende organisa-
ties die zelf geen opvang bieden. Daarmee 
is het bewijs geleverd dat men wel degelijk 
aan de dieren denkt én schenkt. Dus zeker 
een project waarbij alles direct en in zijn 
geheel aan de dieren in nood wordt be-
steed moet de echte dierenvriend wel 
aanspreken.”

HvD:  Hoe ziet een dag eruit voor een 
opvanghond bij Big Smile?
Els Adams: “Dat bepaalt de hond in kwes-
tie grotendeels zelf. Heeft het dier rust 
nodig, of veel tender love & care om zich 
geliefd te voelen. Het kan ook zijn dat er 
een vrijwilliger wordt verzocht om een 

boekje bij de hond te lezen. Er gewoon 
alleen maar zijn voor het dier. Spelen 
vraagt om waakzaamheid want vooral bij 
deze rassen kan spelen snel omslaan in 
teveel stress waardoor het dier doorslaat 
in zijn spel. Dus eigenlijk in alle rust en 
veiligheid een vertrouwensband opbou-
wen met een vrijwilliger die over inle-
vingsvermogen beschikt en dat alles on-
der leiding van mensen die observeren. 
Die luisteren naar lichaamstaal.”

HvD:  Worden de opvanghonden van Big 
Smile uiteindelijk herplaatst?
Els Adams: “Dat is uiteraard wel de be-
doeling. Maar wel na zorgvuldige afwe-
ging over het waar en hoe het dier in kwes-
tie het best tot zijn recht komt. Op ieder 
potje past een dekseltje maar we moeten 
de tijd nemen om potje en dekseltje sa-
men te brengen.” 

HvD:  Wat maakt dat een hoog-risico 
hond toch weer kan functioneren in de 
maatschappij?
Els Adams: “Ik geloof in de honden en in 
de verantwoorde liefhebbers van deze 
rasgroepen. Ik geloof ook in de ‘gebruiks-
aanwijzing’ die gedurende de juiste op-
vang kan worden geschreven door een 

vertrouwenspersoon van de hond. En in 
de mens die naleving daarvan in acht 
neemt.”

HvD:  Wat kost de opname van een hond 
binnen het Big Smile Project?
Els Adams: “De kostprijs is gebaseerd op 
de te verwachten lange opvangperiode en 
moet enigszins bijdragen aan de exploi-
tatiekosten. Een gemiddeld asiel beschikt 
over een meer dan behoorlijk budget, 
maar meestal staan de bestuurders niet 
te trappelen van ongeduld om geld te 
spenderen aan de opvang van ‘onher-
plaatsbare’ honden. Veelal krijgen de die-
ren nog een kans op leven door inmen-
ging van asielmedewerkers en vrijwilli-
gers. Het benodigde bedrag tot opname 
kunnen asielen bijvoorbeeld verkrijgen 
vanuit bijdrages afkomstig van vrijwilli-
gers die een specifieke hond middels dit 
project nog een kans willen bieden. Of het 
organiseren van een bepaald evenement 
voor juist dat specifieke dier wat de be-
trokkenheid bij het dier en bij Big Smile 
verhoogd. Maatschappelijke betrokken-
heid bij de dieren levert ook donateurs op. 
Er zal in geen enkel geval een uitzonde-
ring worden gemaakt voor wat betreft de 
toetredingsgelden van 450 euro.”

TIJD EN MOEITE NEMEN
Op ieder potje past een  
dekseltje, aldus Els Adams.
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 INFO Big Smile Project

Els Adams over het unieke aan het 
Big Smile Project:  
“Het erkennen van de problematiek 
en het niet kiezen voor de dierenle-
vens verslindende struisvogelpolitiek. 
Het willen samenwerken met een 
ieder die een positieve inbreng kan 
leveren. Dieren zijn individuen en 
dienen ook als zodanig te worden 
beoordeeld. En laten we nu voor eens 
en voor altijd afscheid nemen van de 
lang achterhaalde dominantietheorie. 
We moeten af van het baseren van 
vooroordelen op basis van de een-
heidsworst.”

Kijk voor alle info en manieren om dit  

project te steunen v.a. 4 oktober op: 

www.bigsmileproject.nl

HvD:  Hoeveel mensen gaan er aan de 
slag en zijn dit betaalde krachten of vrij-
willigers?
Els Adams: “Er heeft zich geruime tijd 
geleden al een zeer ervaren vrijwilliger 
gemeld die de beheerdersfunctie op zich 
wil nemen. Big Smile heeft, in navolging 
van Stichting Dier en Project, geen betaal-
de medewerkers. In de toekomst, in het 
geval van zelfstandig functioneren als 
geregistreerde stichting, ligt die beslissing 
uiteraard niet meer in onze handen. In 
beginsel zal uitsluitend de beheerderswo-
ning ter beschikking worden gesteld. Dus 
geen salarissen, geen overbodige luxe en 
al zeker geen strijkstokken!”

HvD:  Hoe kunnen mensen helpen aan 
het Big Smile Project?
Els Adams: “Door mee te denken in de 
vorm van activiteiten die geld opleveren. 
Maar ook door het probleem onder ogen 
te zien en daarmee aan de slag te gaan. 
Sta er eens bij stil dat Rusty, een Stafford 
die nu bij ons verblijft,  ooit in een asiel 
terechtkwam en op dat moment geen en-
kel probleem had met soortgenoten. Na 
een aantal bijtincidenten waarbij hijzelf 
gewond raakte was het gedaan met zijn 
incasseringsvermogen en besloot ook hij 
dat de aanval de beste verdediging is. Die 
beslissing heeft hem op een haar na zijn 
leven gekost. We hebben nog moeten pra-
ten als Brugman om hem het vege lijf te 
mogen redden. Maar wie is er schuldig in 
zo’n geval? De asielomstandigheden 
deugden niet, de kunde was niet toerei-
kend en empathie voor het dier in kwestie 
bleek niet aanwezig. Maar we gaan er met 
zijn allen vanaf nu een aantal maanden 

lang tegenaan om te voelen, ruiken, erva-
ren of het haalbaar is om dit doel voor de 
honden te bereiken. Vanuit het oogpunt, 
respect voor al wat leeft, zijn we het aan 
de dieren verplicht. De vraag voor opvang 
van Staffords neemt schrikbarend toe en 
ik kan ze domweg niet meer ‘mannen’. Wat 
betreft deze rasgroepen is het de hoogste 
tijd dat er een nieuwe generatie wilskrach-
tige dierenvrienden opstaat en zich met 
enorm veel inzet opwerpt om hulp te bie-
den aan de hedendaagse probleemhon-
den. Die moeten echter wel de kans krij-
gen. Om dit mede mogelijk te maken wil 
Dier en Project ‘papieren medewerking’ 
verlenen in de beginfase van Big Smile. 
We gaan dus samen met de echte dieren-
vrienden, waaronder dus zeker de lezers 
van Hart voor Dieren, trachten te voorzien 
in de eerste basisbehoeften en dat is geld. 
Een ieder is van harte uitgenodigd om een 

evenement, groot of klein, te bedenken, 
organiseren, ten uitvoer te brengen. Dat 
kan van alles zijn. Uiteraard benaderen 
we ook stichting DierenLot, zij dragen het 
lot van de Nederlandse dieren hoog in 
hun vaandel en laat dit nu juist de groep 
dieren zijn die binnen Nederland hun 
vergetelheid met de dood moeten beko-
pen. De komende maanden zal de website 
van Dier en Project de benodigde ruimte 
bieden aan het Big Smile project, inkom-
sten publiceren, ideeën verwelkomen en 
al wat al meer nodig is om samen het ge-
wenste resultaat te bereiken. Stichting 
Dier en Project faciliteert slechts om de 
aanloopkosten zo laag als maar mogelijk 
te houden.
Iedere gift is welkom op NL91 INGB 
0009677527 ten name van stichting  
Dier en Project onder vermelding van Big 
Smile.”
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CASTRATIE
Eerst moet 
voortplanting  
voorkomen 
worden.
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DAKLOOS 
Orang-oetans worden 
bedreigd door de stroperij en 
het kappen van regenwoud.
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et een pruilende onder-
lip zit kleine Mona de de 
nat geregende grond. Ze 
heeft geen zin meer om 

te leren. De hele dag lang werd ze door 
medewerkers van de Frankfurt Zoolo-
gical Society gemotiveerd om in bomen 
te klimmen. Er werden zelfs lekkernijen 
in de takken gehangen om het kleine 
orang-oetanmeisje tot oefenen te be-
wegen. Het klinkt misschien vreemd 
dat apenkinderen zo’n basisvaardig-
heid als klimmen eerst moeten leren. 
Normaal gesproken, zo zou je denken, 
leren hun ouders hen dat toch? Maar 
aapjes zoals Mona hebben geen ouders 
meer. Haar leven, en dat van vele andere 
jonge apen, is getekend door het lot: hun 
ouders werden door stropers gedood in 
de jungle van Sumatra. Mona is één van 
de orang-oetanbaby’s die gered kon 
worden. Nu leert zij samen met andere 
weesjes in een speciale ‘apenschool’ al-

les wat ze nodig heeft voor haar latere 
leven in vrijheid.  Want één ding 

staat vast: de weesjes zullen 
weer in het wild wor-

den uitgezet 

M

Redactrice Sabine Wiegand bezocht in Indonesië een crèche voor orang-oetans.  
Het klinkt leuk, maar het heeft een ernstige achtergrond: de dieren raakten door 

de mens bijna uitgestorven, en nu hebben ze onze hulp nodig.

Ook apen
Bezoek aan Sumatra

moeten eerst lerenklimmen
wanneer de tijd rijp is.

Een veilig thuis 
Het apenopvangcentrum waarin 
orang-oetans les krijgen, staat in het Na-
tionaal park Bukit Tigapuluh op het In-
donesische eiland Sumatra. Hier worden 
de dieren ook voorbereid op hun terug-

keer naar het wild. Er werd lang naar een 
plek gezocht waar dit allemaal zonder 
problemen kan plaatsvinden. Zo moest 
er voor gezorgd worden dat de dieren die 
door mensen worden opgevoed, niet in 
direct contact zouden komen met de 
enkele in het wild levende orang-oetans 
die er nog zijn. De reden hiervoor is dat 
mensapen extreem gevoelig zijn voor 
onze ziektes, dus men wil voorkomen dat 
kleine wilde orang-oetanpopulatie ziek-
tes oploopt door het opnieuw uitzetten 
van apen die door mensen zijn verzorgd. 
Het Nationaal park Bukit Tigapuluh op 
Sumatra bleek uiteindelijk te voldoen 
aan alle criteria. Met een oppervlakte van 
127.000 hectare is het niet alleen groot 
genoeg, het biedt ook de omstandighe-
den die orang-oetans nodig hebben om 
te overleven. Daar groeien de juiste bo-
men met de benodigde vruchten, waar 
de dieren zo’n zestig procent van hun 
voedsel vandaan halen.

Onervaren weesjes
Het opvang en heropvoedingscentrum 
voor orang-oetans ligt zo’n zes uur rijden 
van de meest nabijgelegen grote 

Zijn naam betekent ‘bosmens’ – 
maar de bomen in zijn thuis zijn 
bijna allemaal verdwenen.

Orang-oetansoorten

Er zijn drie soorten orang-oetans: 
de Borneose orang-oetan, de 
Sumatraanse orang-oetan en 
de recent ontdekte Tapanuli 
orang-oetan. Ze onderscheiden 
zich door vachtkleur, lichaams-
bouw en wangplaten. De Suma-
traanse orang-oetan komt slechts 
nog voor in Noord-Sumatra en in 
Atjeh. Alle drie de soorten wor-
den bedreigd met uitsterven en 
staan op de Rode Lijst. 

Acht jaar lang blijft een   
 apenkind bij de moeder
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stad. Studenten en dierenverzorgers, ge-
coordineerd door de projectleider van  de 
ZGF, een organisatie die zich inzet voor het 
heruitzetten van illegaal gehouden mens- 
apen en apenweesjes. Lokale mensen, die 
een gedegen kennis hebben over de om-
geving en de jungle, zetten zich in voor de 
jonge apen. Elke dag wordt de voortgang 
die de nog onervaren orang-oetans in het 
bos maken vastgelegd en geëvalueerd. Met 
dit doel zijn de medewerkers continu on-
opvallend aanwezig – dag in dag uit. Zo be-
gint de werkdag ‘s morgens vroeg, want op 

de dieren bij te brengen wat ze mogen eten, 
moet een trainer met min of meer zicht-
baar genot aan een termietennest likken 
– de kleine apen worden dan nieuwsgierig 
en doen na wat ze zojuist gezien hebben. 

Behalve verweesde apenkinderen worden 
op deze manier ook voormalige dieren-
tuindieren en volwassen orang-oetans uit 
gevangenschap klaargestoomd voor een 
leven in vrijheid.

Aan de ketting 
Ooit kwamen de grootste boombeklim-
mers ter wereld verspreid over Azië voor. 
Tegenwoordig zijn er nog maar enkele over, 
verspreid over individuele gebieden  – de 
Sumatraanse orang-oetan en de Borneose 
orang-oetan. Beide soorten worden met 
uitsterven bedreigd. Een groot probleem 
is het rap afnemende leefgebied door ont-
bossing. Daar komen nog eens stroperij bij 
en de illegale handel in jonge dieren, die als 

BEDREIGDE SOORT 
Zonder de hulp van  
mensen zal de orang-
oetan uitsterven. 

GOED VERZORGD 
Op de verpleegafdeling  
worden de orang-oetanweesjes  
weer opgelapt.

LACHEN A.U.B. 
Apenmeisje Mona leert op 
school alles wat ze moet 
weten om straks terug te 
kunnen keren naar 
het wild.

z’n laatst  om half zes moeten de verzorgers 
bij hun beschermelingen aanwezig zijn. 
Dan worden de orang-oetankids wakker en 
verlaten ze hun slaapnesten. Tot laat in de 
avond, wanneer de dieren hun nieuwe nest 
bouwen voor de nacht, 
volgen de medewer-
kers elke beweging van 
de dieren. Degenen die 
nog niet in staat zijn zich 
alleen te redden, krijgen 
bij het opvangcentrum een soort survival 
training. Ze leren daarbij bijvoorbeeld wel-
ke vruchten en schorsen eetbaar zijn voor 
apen, hoe je een slaapnest bouwt, welke 
bomen het gewicht van een aap kunnen 
dragen en hoe je van tak naar tak slingert 
zonder naar beneden te vallen. Het klinkt 
allemaal vermakelijk, maar het is een baan 
die veel vraagt van de trainers. Zij doen de 
kleinste dingen voor en sporen de weesjes 
dan aan om zelf actief te worden. Daarbij 
moeten ze wel eens rare dingen doen: Om 

De trainers moeten        
 termieten eten

APENPARADIJS 
Dit forse verblijf staat in 

het Nationaal park Bukit 
Tigapuluh op Sumatra.
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huisdier gehouden worden. In Indonesië is 
de orang-oetan een statussymbool voor de 
beter bedeelden. Voor de dieren is dit een 
grote lijdensweg. Meestal leven ze jaren 
lang in de achtertuinen van de rijken, vast-
gelegd aan een ketting. De leegtes die zo 
vallen in de bestanden van wilde orang-oe-
tans, kan de natuur zich niet veroorloven: 
een vrouwtje brengt slechts eens in de vier 
tot acht jaar een jong ter wereld. 

Mona heeft geen zin
Om te voorkomen dat ze uitsterven, richtte 
de Frankfurt Zoological Society aan het ein-
de van de jaren negentig het project op om 
orang-oetans te beschermen en opnieuw 
uit te zetten in het wild. In de afgelopen 
tien jaar konden er ruim 160 Sumatraanse 
orang-oetans weer in het wild worden vrij-

LEARNING BY DOING 
Op het leerprogramma van 
de apenschool staat ook het 
gebruik van werktuigen.

ZELDZAAM 
In de Indonesische  

wildernis komen nog 
maar enkele orang-

oetans voor.

gelaten. De eerste successen zijn al geboekt 
– maar natuurlijk heeft dit proces tijd no-
dig. In het wild blijft een orang-oetanjong 
tot een leeftijd van acht jaar bij zijn moeder, 
om alles te leren wat hij nodig heeft om te 
kunnen overleven in de jungle. Bij het op-
vangcentrum moeten mensen dat doen 
wat in de natuur de taak van de ouderdie-
ren is. En zo moet ook orang-oetanmeisje 
ijverig door blijven leren. Daar heeft ze al-
leen niet altijd zin in. Waarom zou ze haar 
verblijf uit komen, als de beschutting ervan 
zo fijn en huiselijk is? De plek verlaten waar 
lekker fruit voor haar klaarligt? In de vrije 
natuur voeden orang-oetans zich onder 
meer de voedzame schors van een palm 
met doorns. Het kleintje moet leren in de 
palm te klimmen en met haar tanden het 
eetbare gedeelte van doorns te ontzien. 

Maar van dit plan is het kleine apenmeis-
je momenteel niet echt onder de indruk. 
In plaats van te oefenen met klimmen, 
speelt ze liever met haar trainers of met 
de andere apenweesjes tijdens het kinder- 
oefenuurtje in het bos. Daar worden salto’s 
gemaakt en grapjes uitgehaald met elkaar. 
Als Mona niet wil klimmen, klampt ze zich 
vast aan het been van de trainer en zet ze 
een tergend meelijwekkende blik op. Als 
ze dan in een boom wordt gezet en aan-
gespoord om te klimmen, slaat ze koppig 
haar armen over elkaar – dit gaat hem niet 
worden en aan het einde van het oefen-
uurtje geeft de trainer het op voor vandaag. 
Zichtbaar moe loopt Mona de armen in 
van een medewerker. Ze wil terug naar 
haar verblijf. Ook al heeft het kleine weesje 
die dag niet veel geleerd, één ding is dui-
delijk:  het apenmeisje heeft een sterke wil. 
Later, in de natuur, zal dit haar helpen om 
te overleven.  

Ruim 160 apen werden al   
 in het wild uitgezet

In 1995 werd het Nationaal park 
Bukit Tigapuluh opgericht.

In hartje Sumatra

Het Nationaal park Bukit Tiga-
puluh is één van de laatste laag-
landregenwouden op Sumatra 
met een bijzonder rijke dieren- en 
plantenwereld. Ook de laatste 
exemplaren van de Sumatraanse 
olifant en tijger wonen er. De 
Frankfurt Zoological Society zet 
zich mede in voor de bescher-
ming van het park. Zo worden er 
onder meer speciaal opgeleide 
rangers ingezet, die mensen 
voorlichten over de omgang met 
wilde dieren en die vragen kun-
nen beantwoorden.
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Een verhuizing is  
erg ingrijpend voor  
huisdieren.  
Op deze zaken  
moet je letten.

Stressvrij  
verhuizen 
met je hond

6  P R A K T I S C H E  T I P S

en nieuwe baan, een scheiding of 
gewoon de wens om iets te ver-
anderen. Voor ons mensen zijn er 

allerlei redenen  om ons geluk te beproe-
ven in een nieuwe woning. Bij de hond, 
een echt gewoontedier, leidt het verlies 
van de bekende leefomgeving echter tot 
onrust en onzekerheid. De hectiek en de 
onregelmatigheid leveren stress op voor 
gevoelige hondenzieltjes. Met onze tips 
houd je viervoeter zijn hoofd koel en help 
jij hem om zich zo snel mogelijk thuis te 
voelen op zijn nieuwe stek.

E

Veel honden hebben tijd 
nodig om te wennen aan de 

veranderingen.
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 Een goede relatie 
met de buren
Of je nu in een huurflat of een gezins-
woning zit: stel jezelf en je viervoeter 
zo snel mogelijk voor bij de buren. Mis-
schien zitten daar wel hondenbezitters 
bij die tips hebben voor mooie wandel-
routes. Of misschien zitten er mensen 
tussen die bang zijn voor honden. Met 
een eerste ‘snuffelontmoeting’ kun je 
helpen om angsten weg te nemen en 
maak jij een start met een geslaagde 
relatie met je buren.

 Het mandje 
biedt troost
Laat je dier de eerste weken niet 

te lang alleen in het nieuwe huis. 

Zijn oude, vertrouwde mandje of 

zijn lievelingsdeken maken het 

afscheid van zijn bekende huis iets 

draaglijker. Ook het vertrouwde 

voer kan hem helpen om het ver-

lies van zijn bekende omgeving  

achter zich te laten.

 Nu even extra geduld opbrengen
Met de verhuizing verliest je dier niet alleen zijn vertrouwde huis, maar ook zijn hondenmaatjes, de bekende wandelroutes en vertrouwde snuffelplekjes. Gun je viervoeter de tijd om te wennen, om nieuwe vriendschappen op te bouwen en nieuwe lievelingsplek-jes te ontdekken.

 Een eerste  
indruk opdoen
Als je niet te ver weg verhuist, kun je 
bij je vertrouwde dierenarts blijven. Is 
dit niet mogelijk, dan moet je met- 
een een vervangende arts regelen. 
Informeer ook naar eventuele plaat-
selijke verordeningen in je nieuwe 
woonplaats – bijvoorbeeld waar er 
aanlijnplicht is. En natuurlijk zoek je de 
losloopplaatsen op in de buurt.
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    Zorg voor een competente 
opvang of oppas in de nieuwe 
woonplaats.

    Laat het dier al voor de verhui-
zing aan de oppas wennen.

    Regel een stabiele bench voor 
de verhuisdag. 

    Meld je hond af in de oude  
gemeente en aan in de nieuwe.

    Voor zeer nerveuze dieren 
heeft de dierenarts kalmerings-
middelen.

     Houd op de verhuisdag voer en 
water bij de hand.

    Las regelmatig een pauze in als 
de rit erg lang is.

Things to do 
bij de verhuizing

C H E C K L I S T

E
en hond als een beer! De New-
foundlander is groot en sterk, 
reuen kunnen een schou-

derhoogte van 70 centimeter en 
een gewicht van 68 kilo bereiken. 
Typerend zijn de brede snuit en de 
lange lippen. Zijn indrukwekkende 
‘lobbesverschijning’ zie je ook te-
rug in zijn karakter: deze dieren zijn 
zeer vriendelijk. Waar het gaat om 
zijn mensen of zijn territorium, kan 
de Newfoundlander echter ook 
een andere kant tonen. Hij beschikt 
over een portie beschermend ge-
drag en verdedigt wie en wat bij 
hem hoort. Daarom heeft deze ko-

los ook een sterke baas nodig. 
Oorspronkelijk stamt het ras van 
het Canadese eiland Newfound-
land, waar de honden door vissers 
worden ingezet voor het binnen-
trekken van netten en het redden 
van drenkelingen.

De Newfoundlander

P O RT R E T

A D V I E S  VA N  D E  E X P E R T

Wat houdt een chemische
castratie precies in?   Afzendder anoniem

Heb je een vraag? Schrijf ons dan! 
 redactie.hvd@vipmedia.nl

Een chemische castratie 
wordt toegepast op on-
gecastreerde reuen en 

reduceert de seksuele activiteit, 
door hormonen opgewekte 
agressiviteit, maar ook bij hon-
den die prostaatproblemen 
hebben. Het meest voorkomend 
is het implantaat Suprelorin, 
dat in verschillende doserin-
gen bestaat. Het wordt onder 
de huid geïnjecteerd, en er is 
geen narcose voor nodig. Na 
twee tot zes weken begint het 
te werken: door de constante 
afgifte van hormonen FSH en 
LH, welke de hond vruchtbaar 
maken, niet meer aangemaakt. 
Tijdens de eerste acht tot twaalf 
weken na het implanteren kan 

de reu echter nog vruchtbaar 
zijn. Als er geen nieuw implan-
taat geïnjecteerd wordt na zes 
tot twaalf maanden, keert de 
vruchtbaarheid langzaam weer 
terug. Bij ongecastreerde teefjes 
en poezen wordt chemische 
castratie momenteel getest voor 
de cycluscontrole.

Dr. Silke Hieronymus
Specialist in diervoeding 

& diëtiste

 Hou je hond in het 
begin aangelijnd
Bij de eerste wandelingen houd je je 
hond aangelijnd. Hij dringt immers bin-
nen in een vreemd terrritorium, waar 
wellicht veel andere honden aanspraak 
op hebben gemaakt. Zijn ‘concurrentie’ 
in zijn nieuwe woonplaats leert hij  
kennen door te snuffelen aan bomen.

 Samen nieuwe 
dingen ontdekken
Bezoek geschikte bospaden,  
hondenspeelweides en velden in 
de buurt  zodat je hond nieuwe 
vriendjes kan maken. Hou wel 
een oogje in het zeil, want soms 
worden nieuwkomers door de rest 
gepest.
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De beste  

 tips voor
 moeilijke drinkers

Veel katten lopen met een grote boog om hun waterbakje 
heen. Lees hier waar dat aan ligt, waarom dat een serieus  
probleem kan worden en wat je eraan kan doen.

ver een vol etensbakje zijn de 
meeste gezonde katten erg en-

thousiast. Het waterbakje laten 
ze daarentegen vaak links liggen. Dat 
heeft te maken met de herkomst van on-
ze huiskatten: hun voorouders stammen 
uit de droge regio’s van Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten. Waterbronnen wa-
ren daar zeldzaam en dus haalden de 
wilde katten het grootste deel van hun 
vocht uit hun voedsel. Het lichaam heeft 
zich erop ingesteld om weinig vocht op 
te nemen. Ook onze huidige huiskatten 
kunnen hun waterhuishouding voor 
een groot deel regelen via het zout- en 
waterherstel van de nieren. Ze kunnen 
hun urine sterk concentreren en verlie-
zen daardoor een minimum aan vocht. 
Toch is het zinvol om katten die weinig 
drinken zo ver te krijgen dat ze meer 

O

P R O O S T !

vocht opnemen – want ook voormalige 
woestijnbewoners hebben water nodig 
om te overleven.

 Blaasstenen voorkomen
Neemt de kat te weinig vocht op, dan 
kunnen de afvalstoffen van de nieren 
niet  volledig uitgescheiden worden. 
Dan dreigt het gevaar dat zich blaas-
tenen gaan vormen. Ook kunnen al 
bestaande nierproblemen verergeren. 
Drinkt je kat goed, dan scheidt hij meer 

urine uit, de urinewegen worden goed 
doorgespoeld en blaasgruis wordt voor-
komen.

 Wat eet je kat?
Als je kat voornamelijk natvoer te eten 
krijgt, dan dekt dit een groot deel van 
zijn behoefte aan vocht. Katten die meer 
van droogvoer houden hebben dan ook 
meer water nodig, omdat er in hun voe-
ding vrijwel geen vocht zit. De algemene 
regel luidt als volgt: Vers, zuiver, drink-

Natvoer levert 
meer vocht dan 
brokjes.



op mineraalwater. Er is zelfs speciaal 
drinkwater voor katten te koop.

 Spelen met water
Nieuwsgierige katten houden van 
druppelende kranen en drinken daar 
ook graag een beetje van. Deze katten 
zullen meestal ook een drinkfonteintje 
willen gebruiken. Het stromende water 
wordt door veel katten meer op prijs 
gesteld dan een bakje met drinkwater.

Sommige katten drinken 
veel liever uit de kraan   

dan uit hun bakje.

Als je bouillon maakt, doe er dan geen 
zout, peper of andere smaakmakers in – 
water en vers vlees voldoet.

In de dierenspeciaalzaak en online vind je 
allerlei leuke drinkfonteintjes voor de kat. 
De gemiddelde prijs is zo‘n twintig euro.

water moet voor elke kat op elk moment 
en in onbeperkte hoeveelheid beschik-
baar staan. 

 De juiste plek
In het wild eten katten normaal gespro-
ken niet op de plek waar ze drinken. 
Waarschijnlijk willen ze hiermee de ver-
vuiling van hun drinkwater voorkomen. 
Dit gedrag zie je ook bij onze huiskatten: 
ze vinden het fijn als er meerdere bakjes 
water door het huis heen verdeeld staan   
– liefst ver weg van hun voerbakje.

 Op de kwaliteit letten
In principe kun je je kat probleemloos 
leidingwater voorzetten, de drinkwa-
terkwaliteit is hier immers hoog. Als het 
water in jouw regio echter veel nitraat of 
chloor bevat, kun je beter overstappen 

 Smakelijke alternatieven
Kippen-, runder- of visbouillon vinden 
veel katten een stuk smakelijker dan ge-
woon water, dat geen smaak of geur heeft. 
Bouillon kun je het beste zelf maken, zon-
der kruiden of andere toevoegingen. Dit 
meng je door het voer of het water. 

 Waarschuwingssignalen
De dagelijkse waterbehoefte van een ge-
zonde kat is circa 30 tot 40 milliliter per 
kilo lichaamsgewicht. Drinkt je kat plot-
seling duidelijk meer, dan kan dit duiden 
op gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld 
diabetes. Als je kat meer drinkt, moet je 
dan ook meteen met hem een dierenarts 
opzoeken. 
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spieren per 
oor heeft een kat 

– mensen hebben er 
slechts zes. De positie 
van de oren geeft de 
stemming van de kat 

aan.

32
 In cijfers

E X P E R T S  H E L P E N

Diarree is een symptoom en 
geen ziekte. Regelmatig 
terugkerende diarree moet 

onderzocht worden op oorzaak. 
Bacteriën, virussen en allergieën 
zijn bij katten vaak de oorzaak van 
diarree. In veel gevallen is het al 
genoeg om van voedsel te veran-
deren om de diarree te stoppen. 
Chronische diarree kan leiden tot 
tekortkomingsverschijnselen om-
dat de uit de voeding opgenomen 
voedingsstoffen niet door de dar-

men van de kat 
kunnen wor-
den verwerkt.

Dr. Michael Streicher
Kattenarts

Mijn kat heeft regel-
matig diarree.  
Moet ik me zorgen 
maken?    Stefanie Berger

Heb je een vraag? Schrijf ons dan! 
 redactie.hvd@vipmedia.nl

Enkele rassen ‘praten’ heel 
graag met ons, bijvoorbeeld 

Siamezen. Als je kat echter op-
eens opvallend vaak begint te mi-
auwen, dan moet je de oorzaak 
daarvoor zien te vinden.  
Senioren van zestien jaar en ou-
der miauwen bijvoorbeeld vaak  
‘s nachts. Dit is vaak een teken 
van verwardheid, pijn of honger. 
Het beste kun je het geluid opne-

men en afspelen voor de dieren-
arts. Bij ongecastreerde poezen 
kan het gemiauw een indicatie 
van krolsheid zijn. Het vrouwtje 
schreeuwt dan om een kater. In 
dit geval biedt castratie uitkomst. 
Vaak miauwen katten echter ook 
gewoon uit verveling en dwingen 
ze op die manier knuffels en eten 
af bij hun eigenaren. 

Als katten voortdurend miauwen
E E N  G O E D  G E S P R E K ?

S H O P P I N G  T I P

B en je op zoek naar mooie 
wanddecoratie? Kijk dan eens 
op Posters.nl, een webshop 

met een 
enorme 
collectie 
betaalbare 
dierenpos-
ters, wis-
sellijsten, 
muurstic-
kers en fo-
tobehang. 
 

Snelle leve-
ring, altijd 
meer dan 
20.000 pos-
ters op voor-
raad.  
Door klanten 
beoordeeld 
met een 8,9 
vanwege de 
uitstekende 
service.

Iets moois voor aan de muur
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biologisch

Meer weten?
www.yarrah.com

De biologische kattenbrokjes zijn op 
basis van kip en MSC-vis. Door het 
verlaagde vetgehalte is het heel 
geschikt voor  katten die de neiging 
hebben aan te komen, zoals bij 
sterilisatie vaak het geval is. Tapioca 
en baobab zijn toegevoegd om een 
gezond gewicht te behouden. Ze 
bevatten veel vezels, zorgen voor 
een vol gevoel en maken de brokjes 
nóg smakelijker. Yarrah Grain-Free 
kattenvoer voor gesteriliseerde 
katten draagt daarnaast bij aan een 
goede stoelgang, mooie vacht en 
soepele spieren.  Beschikbaar vanaf 
september 2018.

P R O E F D I E R V R I J E
D I E R V O E D I N G

Speciaal voor gesteriliseerde en 
gecastreerde katten introduceert 
Yarrah een nieuwe, graanvrije  
voervariant: Yarrah Sterilised Cat.

sterilised cat

EN Zuiver
voer voor katten

nieuw
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Deze knagers houden van 
uitgebreide wandelingen. 
Zorg ervoor dat je hamster  
veilig rond kan lopen.

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

Veiligheid
voor je

hamster

en hamster heeft veel ruimte en 
beweging nodig, zelfs het ruimste 
verblijf is natuurlijk uiteindelijk 

volledig verkend en wordt saai. ‘Loslo-
pen’ is dus een must. Maar een onbe-
veiligde kamer in huis is niet geschikt 
voor je hamster, want er schuilt teveel 
gevaar.  Voor je het weet is je knagertje 
verdwenen in de sofa, knabbelt hij aan 
een kabel of gebruikt hij de gordijnen 
om in te klimmen. Bovendien raakt het 
diertje overdonderd door alle nieuwe 
indrukken, die niet in zijn leventje pas-
sen. 

Stabiel en veilig
Meer geschikt is een goed ingerichte 
uitloop, die in het ideale geval direct 
verbonden is aan het knaagdierverblijf. 
Zo kan de hamster er zelf voor kiezen 
om te gaan wandelen en kan hij bij ge-
vaar meteen vluchten naar zijn beken-

de, veilige omgeving. 
Een ren kun je kopen of zelf 
bouwen. Met wat spaanpla-
ten en scharnieren heb je er 
zo een in elkaar. Zorg dat je 
de ren altijd makkelijk kunt 
opbouwen en weer afbou-
wen, handig is het als hij 
niet teveel ruimte inneemt. 
En zorg dat de ‘muren’ sta-
biel, glad en 40 tot 50 cm 
hoog zijn. Dan krijgt je 
hamster genoeg beweging, maar loopt 
hij geen gevaar. 

Uitbrekers
De slimme knagertjes zijn zeer goede 
uitbrekers en kunnen zichzelf door de 
kleinste gaatjes proppen. Grote hoogtes 
moet je zien te voorkomen, dus zorg 
ervoor dat er geen huisjes vlakbij de 
muurtjes staan in de uitloopren. Ze 
knabbelen zichzelf ook wel eens een 
weg naar de vrijheid. Je moet overal op 
bedacht zijn.

Bij elke uitloopren hoort natuurlijk 
een spannende dagbesteding. Een 
mogelijkheid is om het vertrouwde 
meubilair van je hamster in de ren te 
zetten. Dan vind je knager altijd een 
veilig verstopplekje en dat reduceert de 
stress van het omgaan met een nieuwe 
omgeving. Bouw een leuke, avontuur-
lijke speelplaats, waarop van alles te 
ontdekken valt. Buizen, een bakje om 
lekker in te woelen, interessante voor-
werpen en een labyrint zijn geliefd, 
evenals een badje met bladeren en 
kruiden of een zandbad om lekker in 

L O S L O P E N
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te rollen. Hoe afwisselender de uitloop 
is vormgegeven, des te meer plezier be-
leeft je hamster eraan. En voor jou is 
het natuurlijk leuk om hem te obser-
veren. 

Na een fijn speeluurtje wil de ham-
ster vaak niet meer terug naar huis. Om 
hem terug naar zijn verblijf te lokken 
kun je het beste gebruik maken van iets 
dat hij heel lekker vindt.

Laat je hamster nooit alleen als hij 
losloopt en hou altijd een oogje 
in het zeil. Stel jezelf de volgende 
vragen: 
Is hij veilig in zijn ren? Kan hij 
uitbreken? Voelt hij er zich op zijn 
gemak? Als je deze dingen zeker 
weet, staat je hamster niets meer 
in de weg om de tijd van zijn leven 
te hebben.

Niet alleen laten
L E T  O P !

Zandbad, verstopplekje,  niet-giftige planten: dit is een 
prima ingerichte uitloop

Hamsters hebben 
veel beweging 

nodig.

Buizen zorgen voor  
afwisseling tijdens 
het rondlopen.
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Het moet geen gewoonte 
worden, maar een tot twee 
dagen kun je je hamster 

heel af en toe wel eens alleen la-
ten. Natuurlijk alleen als hij in goe-
de conditie verkeert. Bovendien 
moet je zorgen dat er voldoende 
voer is, ook al heeft hij geham-
sterd. Geef geen versvoer want dit 
bederft snel. Ververs kort voor je 
vertrek nog even het drinkwater in 
het flesje en maak zijn toilethoekje 
schoon. Misschien kan een vrien-

delijke buur anders 
voor je invallen.

Kan ik mijn  
hamster een  
heel weekend  
alleen laten?   Paulien

Heb jij raad nodig van onze experts?  
Mail ons dan: 

redactie.hvd@vipmedia.nl

Esther Schmidt  
auteur van kleine 
huisdierboeken  
zoals ‘Speel- en 
woonideeën voor 
konijnen’

Men hoort regelmatig dat 
droogvoer niet geschikt is 
voor cavia‘s. Maar is dat echt 

zo? Inderdaad zouden cavia‘s zonder 
droogvoer kunnen. Sommige soorten 
droogvoer bevatten veel ongezonde 
suikers en vetten en bovendien bevat-
ten de componenten te weinig vezels. 
Om de dieren gezond te houden heb-
ben ze ruwe vezels nodig. Dat vinden 
ze in de vorm van hooi, groenvoer zoals 
grassen en kruiden en dagelijks vers 
water. Dit menu wordt aangevuld met 
licht verteerbare groente en af en toe 
een kleine portie fruit.

Wat mag wel?

Wanneer degoes oranje-bruin 
verkleurde tanden hebben, is 
dat geen teken van ziekte. Inte-

gendeel: die kleur van de knaagtanden is 
een indicatie van een goede gezondheid 
en zien we bij de meeste knaagdieren. Ook 
bevers, nutria’s en chinchilla’s hebben gele 
tanden. De kleur ontstaat vermoedelijk 
doordat de tanden reageren op stoffen in 
de voeding. Zijn de tanden parelwit, dan 
kan dit een indicatie van tekortkomings-
verschijnselen zijn. Raadpleeg in zo’n geval 
je dierenarts.

Verkleurde tanden

V O E D I N G S V R A A G

G E E L  I S  G E Z O N D

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

www.actiezwerfhonden.nl www.dier.nu

HELP DIEREN IN NOOD,
OOK BIJ 

U IN DE BUURT



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

RAADGEVER VOGEL

Fo
to

s:
 A

la
m

y,
 J

u
n

io
rs

 T
ie

rb
ild

, O
liv

er
 G

ie
l, 

Sh
u

tt
er

st
o

ck

Even opfrissen!
G E Z O N D H E I D

Baden is belangrijk. Het helpt om de veren te ontdoen 
van stof en maakt een einde aan jeuk. Maar sommige 
vogels zijn vrij waterschuw. Hier enkele tips.

Met slechts enkele uitzonderin-
gen maken vogels hun veren 
schoon met water. Parkieten, 

kanaries en prachtvinken hebben daar-
om absoluut de mogelijkheid nodig om 
een bad te kunnen nemen – het hele jaar 
door. Ideaal zijn schotels waarin je wat 
grind legt zodat de dieren niet kunnen 
uitglijden. Het water reikt de vogels daar-
in tot aan de buik. Als het dieper is, zullen 
de meeste vogels er niet in durven. 

Wees creatief
Badhuisjes vinden onze gevederde vrien-
den doorgaans niet prettig. Probeer het 
liever met borden, doorzichtige schalen 
of plantenonderzetters. Als vogels bang 
zijn voor een donkere kleur, gaan ze mis-
schien wel in een lichte, glanzende schaal 
– of omgekeerd. Maak gebruik van zacht 

of gedestilleerd water. Vogels die echt niet 
in bad willen kun je proberen te overtui-
gen met een plantenspuit. Stel de straal 
zo in dat de vogels alleen de fijnste nevel 
op zich krijgen. Pas als de vogel uit zich-

Jouw vogels houden niet van ba-
den of douchen? Je kunt ze dan 
bijvoorbeeld kattengras aanbie-
den, dat je goed vochtig hebt ge-
maakt. Ook dichte, vochtige krui-
denbundeltjes of groene takken, 
die je in de volière hangt, kunnen 
helpen. Op die manier simuleer 
je een weide of een bos nadat het 
geregend heeft. Dit wordt meest-
al geaccepteerd door de dieren.

Wat doen als  
niets werkt?

E X T R A  T I P

zelf begint te draaien en te plukken aan 
zijn veren, kun je hem met meer water 
besproeien. 

Goed warm houden
Veel vogels zijn na het bad doorweekt 
tot op hun huid. In de zomer is dat geen 
probleem, maar op koele dagen helpt de 
verwarming. Veel vogels vliegen uit zich-
zelf al naar de warmste plek in de ruimte. 
Na het wassen, wordt er uitvoerig ge-
poetst  en worden de veertjes keurig ge-
ordend. Gun de dieren nu hun rust en 
zorg ervoor dat ze niet op de tocht staan.

Baden is belangrijk voor 
een gezond verenpak.

Bijna alle vogels vinden water 
uit de plantenspuit fijn.

Met wat trucjes maak je 
van elke vogel een water-
vriend.



E X P E R T

Kurk bestaat uit afgestorven, met lucht gevul-
de, dunwandige cellen van de schors van 
de kurkeik. Het bevat cellulose en suberine. 

Kurk is dus een natuurlijk product en is in princi-
pe ongevaarlijk voor vogels. Helaas kan kurk wel 
verontreinigd zijn met schimmels.  
Houd de kurk daarom voor gebruik onder stro-
mend water en bor-
stel het af. Leg het 
daarna te drogen en 
ter desinfectie in de 
oven gedurende 15 
minuten op 200 gra-
den. Daarna kan de 
kurk aan de vogels 
worden gegeven. 
Natuurlijk wel eerst 
af laten koelen. Dr. Thomas Göbel  

Dierenarts gespecialiseerd in 
vogels en kleine huisdieren

Is het schadelijk als vogels bij het  
knabbelen kurk binnenkrijgen?

Zijn naam dankt deze knapperd aan zijn opvallen-
de, helderrode schouders. De mannetjes dan. 
Het vrouwtje is grasgroen, met een veel kleinere rode vlek op de vleugel en een blauwe stuit. Zowel mannetje als vrouwtje hebben een roodachtige sna-

vel. Deze vogels horen thuis in Nieuw- 
Guinea en Australië. Hier zitten 

ze het liefst hoog boven in 
eucalyptusbomen, acacia’s 

en cypressen. Als ‘huisvo-
gels’ hebben roodvleu-
gelparkieten veel be-
weging nodig en een 
ruime  buitenvolière 
met beschutting.

Roodvleugelparkiet

E V E N  V O O R S T E L L E N

Van vetrijke mengelingen tot energierijke snacks en voedzame mezenbollen, het Menu Nature-assortiment omvat een ruim aanbod aan kwaliteitsvolle, 
calorierijke producten speciaal voor de winterdagen. Nu kan je tuinvogels helpen hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Zo blijven ze fit en komen 
ze de winter gezond door. BESCHIKBAAR IN JOUW TUINCENTRUM OF DIERENWINKEL

Leer de tuinvogels nu al de weg naar 
jouw voedertafel kennen!

WELCOME HOME BIRDS
Met voeding voor alle seizoenen en alle locaties, stad of platteland



BELEEF
DE NATUUR 

Hoe vlinders, egels en vleermuizen de laatste 
warme dagen van het jaar doorbrengen.

Actueel

Op naar het zuiden

Afscheid van  
de rosse vleermuis
Tot wel 1.500 kilometer richting het zuid-
westen legt deze trekvleermuis af om 
op zijn overwinteringsplek te geraken. 
Vanaf september gaan de dieren op weg 
– deels ook overdag, vergezeld door (gier)
zwaluwen. Als ze zijn aangekomen op de 
plaats van hun bestemming, gaan de rosse 
vleermuizen op zoek naar een boomhol of 
een rotsspleet, waar ze in koloniën van wel 
200 dieren de winter doorbrengen. Fo
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De vruchten van de ge-
wone vlier hangen donker 
glanzend aan de takken. 

Voor vogels zijn de bessen een wel-
kome voedselbron, maar ook mensen 
houden van deze energiebommetjes. In 
vlierbessen zitten veel gezonde stoffen 
die de bloedsomloop bevorderen, de 
concentratie verbeteren en die haren 
laten glanzen. Wie de wilde bessen wil 
verzamelen moet aan de oevers van 
beekjes en sloten zijn, langs de randen 
van wegen en op open plekken in het 
bos. Maar let op: In rauwe toestand zijn 
de bessen van de gewone vlier giftig!

Plant van de maand

De gewone vlier

Zomergeneratie

Het landkaartje 
draagt nu zwart

Deze vlinder uit de familie Nympha-

lidae is iets heel bijzonders – want 

het landkaartje komt voor in twee 

verschillende kleuren. In het voorjaar 

ontpoppen de bruin-oranje vlinders, 

in de zomer zijn de insecten zwart. 

De dagvlinders, die van juli tot en met 

september bij ons onderweg zijn, be-

horen tot de zogenaamde zomergene-

ratie. Bepalend voor de ontwikkeling 

van de kleur zijn de daglichtduur en de 

temperatuur als de insecten nog pop-

pen zijn. Vanwege hun uiteenlopende 

uiterlijk werden de voorjaars- en de 

zomergeneratie van het landkaartje 

lange tijd aangezien voor twee ver-

schillende soorten.
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Het is weer de tijd van de jonge 
egeltjes. Bijvoeren is over het 
algemeen niet nodig, maar van 
een natuurlijke tuin worden ze wel 
erg blij. Gebruik geen onkruidver-
delgers en maai een deel van het 
gazon niet. Stapels hout en loof 
dienen als onderkomen, laat ze 

daarom alsjeblieft liggen. Een klei-
ne tuinvijver met een niet te steile 
oever stilt op warmere dagen de 
dorst.  
Als je een nest met egelbaby’s ont-
dekt, laat de kleintjes dan met rust  
en houd je hond er ver vandaan.

DIY-tip

De egelvriendelijke tuin: een  
paradijs voor gestekelde vrienden

Spinnenwebben in het licht

Kunstwerken
Wanneer het in de vroege herfst nog 
eens lekker warm wordt, spreekt 
men wel van de ‘oudewijvenzomer’. 
Het woord komt van het Duitse 
‘Altweibersommer’. Het Oud-Duitse 
woord ‘weiben’ had vroeger betrek-
king op oude breiende vrouwen en 
veldspinnen die bij rustig nazomer-
weer lange draden spinnen. In de 
nazomer zie je deze spinnenwebben 
heel goed. Als het ‘s nachts afkoelt, 
verzamelt douw zich op de draden. 
De eerste zonnestralen laten de 
druppels fonkelen als diamanten.



Opnieuw doelwit

177 walvissen afgeschoten 
Japan heeft in ruim drie maanden tijd in totaal 177 walvis-
sen gevangen in het noordwesten van de Stille Oceaan. Dat 
heeft het Japanse agentschap van Visserij onlangs bekend-
gemaakt. Volgens het agentschap van Visserij helpt de wal-
visjacht bij onderzoek naar het ecosysteem van de zoogdie-
ren. Japan doet officieel sinds 1987 niet meer aan commer-
ciële walvisvangst. Het land bleef echter op walvissen jagen 
onder het mom van wetenschappelijk onderzoek, hoewel 
het vlees wel grotendeels op de markt wordt verkocht.

Opgeruimd

Vieze stranden
Afgelopen augustus vond de zesde editie van de Boskalis 
Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee plaats. De 
organisatie kijkt met een dubbel gevoel terug op de geslaag-
de editie. Hoewel het fantastisch is om te zien dat zoveel 
vrijwilligers zich ook dit jaar hebben willen inzetten om de 
Noordzeekust afvalvrij te maken, is het ontzettend triest om 
te zien hoeveel zwerfvuil er nog te vinden is. Met 2.764 vrij-
willigers is een totaal van 11.163 kg afval verzameld! Waar-
onder 14.696 sigarettenpeuken en 4.896 ballonresten.

Actueel
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Een meerderheid van de Neder-
landers (69 procent) vindt dat het 
welzijn van vissen beter beschermd 
moet worden. Ze zouden gemiddeld 
20 procent meer willen betalen voor 
een vis die een behoorlijk leven en 
redelijk zachte dood heeft gehad, 
voordat die op hun bord belandt.Dat 
blijkt volgens Compassion in World 
Farming Nederland (CIWF) uit de re-
sultaten van een opinieonderzoek in 
negen Europese landen.
Bijna drie kwart (72 procent) vindt 
dat vissen evenveel bescherming ver-
dienen als andere dieren. Bij de duur-
zaamheidskeurmerken, zoals MSC 
en ASC, wordt geen extra rekening 
gehouden met vissenleed, zegt CIWF. 
Zij roept het kabinet samen met an-
dere organisaties op welzijnsregels 
op te stellen en verdoofde slacht te 
verplichten. (ANP)

Meer en betere regels

OOG VOOR LEED 
VAN VISSEN

BESCHERMING 
Opvallende onderzoeken, interessante weetjes 

en nieuws uit de hoek van de bescherming
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Internet

Veiling voor zwervertjes

Ieder jaar houdt Stichting ActieZwerfhonden ter gelegen-
heid van Werelddierendag een online kunstveiling. De 
veiling is te vinden op www.actiezwerfhonden.nl/kunst-
veiling-2/. Vanaf 4 oktober kun je bieden op de verschillen-
de kunstwerken. Bieders worden bij een tegenbod geïnfor-
meerd en krijgen de kans om een nieuw bod uit te brengen. 
Op 31 oktober sluit de veiling. Stichting ActieZwerfhonden 
is een vrijwilligersorganisatie die zich het leed van de 
zwerfdieren in Turkije aantrekt en tracht dit te verminde-
ren, onder meer met  sterilisatiecampagnes.

Bieden op kunst

Volgens een Britse natuurbeweging hebben hogere 
temperaturen ervoor gezorgd dat een zeldzame 
troep Andesflamingo’s voor het eerst sinds 2003 
weer eieren heeft gelegd. De flamingo’s, die hun 
naam danken aan hun oorspronkelijke leefgebied 
in het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte, leven in 
een natuurreservaat in het Engelse Gloucester-
shire. In totaal 
zijn er negen 
eieren gelegd. 
Wellicht heeft 
de recente 
hittegolf de 
gebruikelijke 
leefomstan-
digheden van 
de vogels na-
gebootst. 

Goed weer voor flamingokroost
Hittegolf

LEMMER A.H. IJSSELMEER FR.

Luxe inger. bung. omh. tuin, 
huisd. mag mee. Strand- 
vissen-wandelen vanaf  € 200 
p.w. www.frieslandverhuur.nl 
Tel. 0513 - 631798

VAK. MET HUISDIEREN (max. 6)

Bosbung. of boerd./omh. tuin 4500m2. 
Alle comf. gratis wifi, direct in bos. 
Nieuw: Steenuil, 6 pers. 3200 m2 week-
end of midw. v.a. € 150 incl.  Tel.06-
53975119 of www.hippo-bungalow.nl

TE HUUR: VRIJST. 6 PERS. BUNGALOW

In mooi rustig park in de bossen van 
Winterswijk. Honden/huisdieren wel-
kom, omheind terrein.www.bosvakan-
tie.nl. Wilt u meer weten: tel.: 0543-
515656 of g.overbekking@chello.nl

GEZOCHT:

Winstgevend dierencentrum zoekt geschikte dierenlief-
hebber. Onderneming voor o.a. pensionovernachtingen 
van honden en katten, gedragstrainingen voor honden, het 
organiseren van evenementen voor sport en spel met hon-
den en horeca. Meer informatie: Kasku Corporate Finance 
b.v., Mr. P. Michel J. Horn MBA   
michel.horn@kasku.nl   046 20 60 000

www.dier.nuwww.dier.nu

WORD DONATEUR
OF KOM IN  ACTIE!

Adverteren in Hart voor Dieren? 
Neem contact met ons op!

lidy.verdoolaege@vipmedia.nl

            Uw advertentie kan hier staan!

#samenvoordieren

Dieren in nood hebben uw hulp nodig!

sms DIER naar 4411

“Zonder hulp zou 
Drechtje het nooit 
hebben gered...”

“Drechtje werd uit de auto gegooid in 
de Drechttunnel bij Dordrecht. Ze was 
er verschrikkelijk slecht aan toe. Het 
arme dier had het nooit gered zonder 
onze hulp én de hulp van DierenLot.”

 Mirjam Addiks - Dierenhulpverlener 
Dierenasiel Louterbloemen in Dordrecht



Zijn opvallende kuif en de stank die hij verspreidt,   

hebben hem bekend gemaakt. Bij ons komt deze  

aparte weidevogel zo goed als niet meer voor.

de hop
7 feiten over

Even voorstellen

2 Dol op insecten 
Op het menu van de hop staan 
vrijwel uitsluitend insecten,  

waaronder rupsen, pissebedden en ke-
vers. Zijn buit zoekt hij voornamelijk op 
de grond, waarbij hij met zijn lange snavel 
regelmatig gaatjes graaft. Om hun harde 
pantser te kraken, slingert hij kevers en co. 
tegen stenen.

4 Kleine stinkerd 
Bij gevaar verspreiden de kui-
kens en het vrouwtje tijdens 

de broedperiode een uitgesproken 
stank via een klier aan de basis van de 
staart. Maar het nest wordt ook nooit 
schoongemaakt en dus blijven voed-
selafval en mest achter, wat behoorlijk 
stinkt. De hop heeft daarom de bij-
naam ‘drekhaan’.
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1 Typerend voor de hop zijn 
de lange zwart gepunte kuif, die 
kan worden opgezet als de vogel 
opgewonden is, en de lange dunne 
snavel.  De staart en de vleugels zijn 
zwart en getekend met brede witte 
strepen. Mannetjes en vrouwtjes lij-
ken sterk op elkaar – al zijn de  
dames iets kleiner.

Stoere kuif

3 De waarschijnlijkheid dat je in Neder-
land of België een hop in het wild zult zien,  
is zeer klein. Omdat de hop als broedvogel 
praktisch niet meer voorkomt, staat hij als 
verdwenen op de Nederlandse rode lijst en 
Vlaamse rode lijst. De hop houdt van warm,  
droog en karige landschappen. Daarom is hij 
vaker te zien in Zuid-Europa en Afrika.

Zeldzaamheid



Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

H A RT  VO O R  D I E R E N   57  

6 Ik ben er niet! 
Als er onverwacht een roofvogel op-
duikt en er geen tijd meer is om te 

vluchten, vertoont de hop een heel bijzonder 
gedrag: Hij gaat plat op de grond liggen, spreidt 
zijn vleugels en ‘versmelt’ dan door zijn geca-
moufleerde verenkleed met zijn omgeving. 
Als hij zich koest houdt, wordt hij dan ook vaak 
niet gezien door vijanden.

5 De roep van de hop klinkt als 
‘hoep, hoep’, en hoewel het geluid niet 
luid is, is het toch op grote afstand hoor-
baar. Waarschijnlijk dankt deze vogel 
zijn naam aan zijn roep.

Bijzondere naam

7 Een goede plek om de hop waar te ne-
men? Dat zijn de bosranden van aangeplante 
dennenbosjes in Zuid-Spanje. Deze zijn door 
particulieren op vroegere landbouwgronden 
geplant en zijn daarom van een gereduceerd 
formaat en omgeven door open velden. De hop 
is verzot op de dennenprocessierups. Dit heeft 
ertoe geleid dat de hop vaak als een geliefde 
gast wordt beschouwd.

Geliefde gast
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Cuneo, Italië: „Ik opende de deur en 
hoorde een zacht gejank. De egel 
smeekte om hulp”, herinnert Massimo 
Vacchetta zich de dag dat een piepklein 
egelmeisje haar intrede deed in zijn 
leven. Eigenlijk verzorgde Vacchetta 
als dierenarts vooral grote patiënten, 
zoals koeien en paarden. Maar toen 
een vriend hem vroeg op een verwees-
de egelbaby te passen, was hij meteen 
verkocht. Hij gaf het weesje de naam 

Ninna. Haar stekeltjes waren nog zacht 
en ze woog slechts 25 gram. Ze zag er 
breekbaar uit – maar bleek oersterk te 
zijn. Vol overgave verzorgt de dierenarts 
het kleintje. Al snel belanden er meer 
egels op zijn behandeltafel, die de 50 
jaar oude Italiaan weer oplapt en daar-
na in het wild vrijlaat. Hij kan alleen nog 
geen afscheid nemen van zijn geliefde 
Ninna. Hij voelt zich op een bijzondere 
manier verbonden met haar, omdat ze 

hem door een donkere periode in zijn 
leven heeft geholpen. Maar als dieren-
arts weet hij natuurlijk dat een wild 
dier als Ninna een leven zonder tralies 
verdient – en zo nadert het moment van 
afscheid... Zijn tijd met de kleine Ninna 
heeft zoveel indruk gemaakt op Massi-
mo Vacchetta, dat hij een boek heeft ge-
schreven  over hun verhaal. Ook richtte 
hij een opvangcentrum op voor zwakke, 
zieke en verweesde egels.

De redding van een egelbaby

Geluk hoeft niet veel te wegen 

VERHALEN UIT HET HART
Ontroerend – verrassend – en met een happy end!

Korte goed-gevoel-verhalen van over de hele wereld

Onze

VOOR NINNA
Vacchetta richtte het 
eerste egelopvang- 
centrum van Italië op.

BOEKTIP
Massimo Vacchetta:

„25g gram geluk“
(Uitgever: Lev. 

 ISBN: 9789400509115)

STACHEL-FAN 
Door Ninna ontdekte 
Vacchetta zijn liefde 

 voor egels.

BABY

Ninna woog slechts 

25 gram toen ze 

werd gevonden.

▶ 

Even voorstellen
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Pensioen voor windhond

Een liefdesverklaring 
aan Greyhound Molly
Graz, Oostenrijk: We kenden je alleen 
van foto’s. We wisten slechts dat je lief 
was en dat je met soortgenoten en 
kinderen overweg kon. En dat je voor 
een Greyhound de al trotse leeftijd van 
acht jaar had bereikt. En dus reden we 
naar Keulen, waar we je na een lange 
reis vanuit Ierland hebben opgehaald. 
Inmiddels weet ik dat je in je oude thuis 
meer dan tachtig races moest rennen. 
En omdat je zo vaak won, moest je ook 
meerdere baby’s op de wereld zetten. 
Toen je bij ons kwam, kende je geen 
eigen mandje, geen voerbak en geen 
sneeuw onder je pootjes. Ik heb veel ge-
leerd sinds je bij me bent: Greyhounds 
zijn heel bijzondere honden. Je bent 
gevoelig en je bent stapeldol op je men-
sen. Je brengt rust in mijn leven, want 
ik heb geduld nodig in plaats van woor-
den om jou iets bij te brengen. Ik beloof 
je een veilig leven en heel veel liefde en 
knuffels. Ik denk vaak aan je maatjes in 
Ierland die achterbleven, en wat er van 
je kinderen geworden is. Alle honden 
verdienen dat we ze beschermen en 
hun betoverende zieltjes waarderen. 
                        Kerstin Kroisz

AANGEKOMMEN 
Molly mag haar  
pensioen in Oostenrijk 
doorbrengen.
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Kater gaat op reis

Een opmerkelijk 
weerzien
Berlijn: In het jaar 2000 verhuist de 
journalist Peter Fabian van München 
naar Berlijn. Hij wordt vergezeld door 
zijn 1 jaar oude kater Kimba. Amper in 
het nieuwe huis aangekomen, breekt 
Kimba uit en verdwijnt hij voor jaren  
– totdat hij en zijn baasje in de zomer 
van 2018 eindelijk weer herenigd kun-
nen worden.  
Voorbijgangers hadden een klaaglijk 
gemiauw gehoord en ontdekten de 
uitgemergelde zwarte kater langs een 
doorgaande weg in Berlijn. Ze brach-
ten de stumperd naar de politie, waar 
de chip van Kimba werd uitgelezen. En 
zo werd vastgesteld dat Peter Fabian 
zijn eigenaar was.  
Peter kon haast niet geloven dat hij zijn 

geliefde kater na achttien jaar weer in 
de armen kon sluiten. Dat Kimba zijn 
oude baasje herkent, denkt hij niet – 
maar: „Hij is zichtbaar blij dat hij een 
dak boven zijn hoofd heeft en lekker 
eten krijgt”, aldus de gelukkige katten-
eigenaar. 

Kimba moest eerst wat medische ver-
zorging krijgen en aansterken. Want 
wie weet wat deze kleine avonturier de 
afgelopen 18 jaar allemaal heeft mee-
gemaakt.

OPA  
In mensenjaren  

is Kimba  
inmiddels 90.
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Zwarte herder Joost is een schitterende hond om te 
zien, maar van binnen is hij zeker zo adembenemend. 
Hij wil graag je vriend voor het leven zijn.

Joost staat altijd 
voor je klaar

Het is net of je een Fries paard 
ziet galopperen met zijn sier-
lijke houding wanneer Joost 

voorbijrent, achter zijn bal aan. Zo 
fier en gracieus ziet hij eruit. Je zou 
niet zeggen dat hij tien jaar is, hooguit 
door de grijze haartjes die zijn borst en 
keel sieren. Die maken van hem een ge-
distingeerde man. Joost zou je de Sean 
Connery van Dierenasiel Walcheren 
kunnen noemen. Hij maakt meteen 
indruk en je kan haast niet anders dan 
zot van hem zijn.

Geen allemansvriend
Een typische herdershond, dat is 
Joost. Hij is namelijk oneindig trouw, 
gaat voor zijn mensen door het vuur 
en hij staat altijd voor je klaar. Geen 
allemansvriend welteverstaan he, hij 
wil eerst weten wat voor vlees hij in de 
kuip heeft voordat hij zijn hart onvoor-
waardelijk aanbiedt. Ook dat siert hem. 
Joost zal alles voor je doen, maar hij 
moet wel weten dat jij hem waard bent.  
Joost werd acht jaar geleden uit het 
asiel gehaald en leefde een goed leven 
bij zijn baasjes. Totdat er wegens privé- 
omstandigheden opeens geen tijd meer 
voor hem was en hij weg moest. Dat zal 
een filnke klap voor hem zijn geweest. 
In het asiel aangekomen bleek dat hij 
behoorlijk wat spek aan zijn lijf had 
en moest hij voor zijn gezondheid 
afvallen. Zijn conditie werd verbe-
terd, hij leefde op en hij werd weer 
helemaal het mannetje. Het resul-
taat is deze schitterende jongen, die 
nog vele jaren mee zal kunnen gaan.  

Zonaanbidder
Joost houdt ervan om op de speelweide 
uren te zonnen, al vindt hij wandelen 
nog fijner. Als dat niet zo jouw ding is, 
geen probleem: Joost loopt ook graag 
mee naast de fiets (korte stukjes), en hij 
houdt van zwemmen en balspelletjes. 
Kortom: je zult je nooit hoeven verve-
len met deze actieve knul.
Joost is trouw aan zijn baasjes en heeft 
niet zoveel met andere mensen. Hij 
doet er niks mee, maar ze doen hem 
ook weinig. Evenzo gaat het met soort-
genoten. Hij heeft totaal geen interesse 
in andere honden en houdt liever wat 
afstand. Waarschijnlijk heeft hij nooit 
geleerd dat spelen met soortgenootjes 

Trouw, lief en o zo sierlijk

Asielhond van de maand
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Verder is Joost gewend aan leven met 
katten, hoewel het buiten natuurlijk 
altijd leuk blijft om er even achteraan 
te rennen. Hij zal er echter niets naars 
mee doen. Joost kan makkelijk een paar 
uurtjes alleen zijn en rijdt graag mee 
in de auto. Met kinderen is hij goed, 
maar die moeten niet te klein zijn.  

Ruimte a.u.b.
Wanneer je Joost net leert kennen, is hij 
nog wat onwennig. Hij geeft zijn ver-
trouwen niet zomaar, hij wil even kun-
nen wennen. In het begin is het daarom  
beter om hem maar een beetje te ne-
geren zodat hij de kat uit de boom kan 
kijken en kan ervaren wie je bent. Als 
je kennis komt maken met hem, is een 
wandeling samen een goed idee. En als 
je dan ook nog eens een balletje en een 
koekje voor hem bij je hebt, is het ijs al 
snel gesmolten.
Joost zoekt een thuis waarin hij de ruim-
te krijgt, een tuin erbij dus. Hij is actief 
en nog jong van lichaam en geest. On-
langs zijn er röntgenfotos gemaakt van 
hem en alles bleek nog tip top in orde. 
Joost wacht al zo lang op een lief baasje, 
hij zal zich wel eens afvragen waarom 
hij nog in het asiel zit. Wij vragen het 
ons ook af, want hij is een topvent!  

heel fijn kan zijn. Nu laat hij ze links 
liggen en hij heeft daar vrede mee.
Joost is verder uitstekend opgevoed, 
kent alle commando’s en verschillende 
trucjes. Hij vindt het reuze leuk om ze 
aan je te demonstreren en toont daarbij 
hoeveel hij van je houdt. 

IK BEN JOOST
Ras:  
Zwarte Herder 
Leeftijd:   
10 jaar
Geslacht: reu  
(gecastreerd)
Karakter: lief, 
zacht, trouw. 
Bijzonder- 
heden:  Joost 
moet je eerst leren 
kennen voordat 
hij zijn ware aard 
toont. 

Asiel:  
Dierenasiel  
Walcheren  
Maanweg 5 
4382 MZ  
Vlissingen 
Tel. 0118 613 579 
Geopend: ma t/m 
vrij van 13.00 tot 
16.00 uur; za van 
11.00 tot 12.30 uur.  
Website: 
www.dierenasiel-

walcheren.
nl

Wil je de honden in het asiel bij jou in 
de buurt helpen? Dat kan! 
Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te 
doen. Zo kun je voor het asiel fondsen 
werven door op braderieën te staan 
of mee te helpen met open dagen. 
Ook kun je in het asiel zelf helpen met 
schoonmaken, voeren en andere hand- 
en spandiensten. Veel asielen zijn 
naarstig op zoek naar hondenuitlaters. 
Een hele dag in een kennel zitten is niet 
goed voor een hond en de speelweide 
gaat na verloop van tijd wellicht wat 
saai worden. Buiten wandelen is voor 
een hond veel interessanter omdat hij 
dan spannende geuren kan ruiken en 
nieuwe vrienden kan maken.
En natuurlijk is er nog een manier om 
wat te betekenen voor asielhonden: Als 
je overweegt een hond aan te schaffen, 
ga dan eerst naar de opvang. Daar 
wachten talloze lieve viervoeters op 
een baasje en hun forever home. Kijk 
maar eens op dierenasiels.com

Wat kan jij doen 
voor asielhonden?

TIPS OM ASIELHONDEN IN
JOUW BUURT TE HELPEN
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Grenzen nodig

Dio zit in het asiel omdat hij bij zijn vo-
rige eigenaren te weinig uitdaging kreeg 
voor zijn hoge energieniveau en intel-
ligentie, en daardoor vervelend gedrag 
ging vertonen. Hij ging zelf de leiding ne-
men, ging letterlijk en figuurlijk aan de 
wandel met zijn bazinnetje en dat ging 
de mensen te ver. Nu is hij dus op zoek 
naar iemand die hem niet alleen uitdaagt 
en actief met hem bezig is, maar die hem 
ook liefdevol maar duidelijk aangeeft 
waar de grenzen liggen. 
Dit is een ontzettend leuke hond als je 
wat ervaring hebt en je overweg kan met 
het enthousiasme van het gespierde 
manneke. Hij is stapeldol op water,  
fietsen, trekspelletjes, rennen en 
voerpuzzels. Leuk dus om hem af 
en toe ook even wat intensief denk-
werk te bezorgen.   

Katten en vreemden?  
Geen probleem!

Dio is kerngezond, kan goed om-
gaan met wat grotere kinderen 
– voor de kleintjes is hij te druk 
en te sterk – en hij is een schat 
voor vreemden. Met andere 
honden is zijn gedrag zeer 
wisselend. Met teefjes gaat 
het meestal goed, met reuen 
meestal niet, dus dan moet je 
even goed oppassen. 
Met katten kan deze leukerd 
prima door een deur, hij is 
ze gewend en zal ze geen 

Sterke hond  
zoekt sterke baas

Zo komt het dat Dio, een drie jaar 
jonge kruising Stafford met de 
kleuren van een Bull Mastiff, een 

zogenaamde ‘langzitter’ aan het worden 
is in het Dierenasiel Walcheren in Vlis-
singen. Hij is lief, vrolijk, speels en ‘all 
things dog’. Maar als je niet stevig in je 
schoenen staat met hem, wordt hij een 
ongeleid projectiel. Hij is ontzettend 
sterk en heeft dan ook een sterke baas 
nodig, die niet te truttig is met hem en 
die consequent is. Kortom: klaar is klaar!   

Krachtpatser Dio

Mafkees van de maand

HIER VIND JE DIO
Asiel:  
Dierenasiel Walcheren  
Maanweg 5 
4382 MZ Vlissingen 
Tel. 0118 613 579 

Geopend: ma t/m vrij van 13.00 tot 
16.00 uur; za van 11.00 tot 12.30 uur.  

Website: 
www.dierenasielwalcheren.nl

Om in een asiel op te vallen bij potentiële 
adoptanten moet je tegenwoordig aan een 
scala eisen voldoen. Dio voldoet aan bijna 
alle, maar heeft nog wat sturing nodig om 
zijn enthousiasme in goede banen te leiden.
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haar krenken.
Dio is gecastreerd en kan alleen thuis 
zijn. Ook meerijden in de auto is voor 
hem geen probleem. Wat zijn opvoe-
ding betreft, kan hij nog wel wat input 
gebruiken. Maar als je een paar maan-
den investeert in deze jongen, hou je er 
een fantastische en dolgelukkige vriend 
aan over, die heel wat afwisseling en lol 
in je leven zal kunnen brengen.
Ben jij die baas of bazin die stevig in de 
schoenen staat en sterk genoeg is om Dio 
zowel fysiek als door consequent te zijn 
binnen de perken houdt? Dan wacht Dio 
op je in Dierenasiel Walcheren en zal hij 
je met groot enthousiasme begroeten. 



Kies je cadeau bij een 
abonnement op Hart voor Dieren

Ga voor deze en andere aanbiedingen naar  
hvd.mijntijdschrift.net of bel 0800-0996606 (NL) 

Abonnementen zijn tot wederopzegging na genoemde periode en daarna 
maandelijks opzegbaar. Cadeauabonnementen stoppen automatisch.  
Je aandeel in de verzendkosten van het cadeau bedraagt € 3,65.

CADEAU 1
KRABPAAL

CADEAU 2
HONDENKUSSEN

CADEAU 3
KATTENMAND

Tip: geef eens een 
abonnement cadeau!

12 nummers voor € 39,50 + cadeau naar keuze:

Lief! krabpaal met visspeeltje en 
balletje, 62 cm. Voor urenlang  
krab- en speelplezier.

Formaat 70 x 100 cm. Waterproof 
en voorzien van antislip. De hoes is 
afritsbaar en makkelijk uitwasbaar. 
Kies je kleur: grijs of donkerblauw.

Lief! kattendivan (40 x 30 cm). 
Heerlijk zacht! Ook geschikt voor 
kleine honden.

GRATIS GRATIS

GRATIS

CADEAU 1

CADEAU 3

CADEAU 2
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Deze maand geen muurbloempjes in de kijker, maar twee 
katten die ik liefdevol ‘hufters’ zou willen noemen. Dat 
komt namelijk zo: ik ben stapeldol op katten die  
grotendeels als onverlaat door het leven gaan.

Sam en Diva:
Lang leve de ‘hufters’!

Asielkatten op zoek naar een gouden mandje 

Asielkatten van de maand

DIVA

SAM

H et is bij katten net als bij mensen: 
je treft de meest uiteenlopende 
karakters en instellingen, en dat 

maakt ze zo heerlijk fascinerend. Zo heb ik 
thuis lieverds, aanhankelijke en wat meer 
schuwe katten, katten die aandacht vragen 
en katten die aandacht eisen en natuurlijk 
zijn er ook een paar onverlaten die alles 
doen waar ze zin in hebben en daarbij geen 
enkele confrontatie schuwen. Greebo, een 
dikke rood-witte kater, en het felle voor-
malige weeskitten Lotje zijn er twee van. 
En hoewel ik van al mijn katten evenveel 
houd, zijn het die twee ‘hufters’ die me het 
meest aan het lachen maken en die mijn 
absolute respect hebben afgedwongen.    

Sam, de huisbaas
Sam is er ook zo een. Vanaf het moment dat 
je ‘zijn’ verblijf in wandelt, weet je dat hij de 
lakens uitdeelt, zowel aan soortgenoten als 
aan mensen. Hij komt heel zelfverzekerd 
op je af, strijkt even langs je benen en als 
je lef genoeg hebt om hem dan over zijn 
rug te aaien, draait hij zich rap om en geeft 
je een tik (zonder nagels overigens), als-
of hij wil zeggen: “Ho even madammeke, 
dat hadden we nog niet afgesproken!”. Hij 
laat meteen weten wie de baas is en maakt 
duidelijk dat jij het in ieder geval niet bent. 
Van zo’n kat krijg ik het warm van binnen. 
Zo’n sterke persoonlijkheid, zo lekker te-
gendraads en toch ook eigenlijk diep van 
binnen een schat. Als hij je daar toelaat 
tenminste.
Sam is vier jaar en zit al lang in het asiel 
van Walcheren. Hij werd als zwerver aan-
getroffen. Waarschijnlijk heeft zijn bestaan 
als voormalige straatkat, waarbij je stevig in 
je schoenen moet staan om te overleven, 
hem gevormd tot wie hij nu is. Maar hij is 
niet mensenschuw, integendeel. Hij zoekt 
je op, wil kennismaken en meteen de regels 
even opstellen. Hij wil duidelijkheid ver-
schaffen. De andere katten in het verblijf 
lijken hem ook op die manier te respecte-
ren. Het zou me niets verbazen als ze hem 
huur betaalden. 
  

Overal en iedereen
Sam is een kater die overal thuis zou kun-
nen zijn. Dana de Nooijer van Dierenasiel 
Walcheren omschrijft het mooi: “Hij kan 
bij iedereen wonen, maar niet iedereen 
kan bij hem wonen.” Hij wil gewoon graag 
dat alles op zijn manier gaat. Als hij een 
dag heeft waarop hij graag kroelt, wil dat 
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wie hij is: een heerlijke ‘hufter’.    

Diva en de tuinkatten
Diva dezelfde term toebedelen zou niet erg 
damesachtig zijn, maar ook zij heeft er ze-
ker een handje van om lekker eigenzinnig 
te werk te gaan en iedereen te laten weten 
wie de touwtjes in handen heeft. Als je de 
omheinde tuin van het asiel binnenloopt, 
zit de vier jaar oude Diva al op je te wachten 
met haar lijst met eisen en voorwaarden: ‘Je 
mag binnenkomen als je je gedraagt, als je 
mij op aanwijzing aait en als je geen moei-
te hebt met mijn sterke persoonlijkheid.’ 
Dit was niet altijd zo. Als voormalige flat-
kat was Diva doodongelukkig in de kamers 
van het asiel. Ze werd chagrijnig en wilde 
niets meer met mensen te maken hebben. 
Eenmaal verhuisd naar de kattentuin, die 
eigenlijk bedoeld is voor verwilderde katten, 
leefde ze helemaal op, liet ze zich weer aaien 
en rende ze vrolijk door het gras. Ze zoekt 
dan ook een thuis waar ze naar buiten mag, 
want dat bevalt haar prima. Ze kan goed 
overweg met andere katten en met honden, 
maar kinderen is teveel gevraagd. Diva is 
gesteriliseerd, gezond en op zoek naar een 
happy forever home.
Overigens wandelen er in de kattentuin van 
het asiel meer katten die nog op zoek zijn 
naar een thuis. Een plek waar ze bijvoor-
beeld in een buitenren of omheinde tuin 
kunnen verblijven want ze zijn bang voor 
mensen. Als ze af en toe een maaltijd krijgen 
en niet gepusht worden om zich als huisdier 
te gedragen, zijn ze volstrekt gelukkig. Alle 
‘wilde’ katten zijn gecastreerd, behandeld 
tegen parasieten en gechipt. Ze kosten niets 
en zoeken enkel een plek waar ze zichzelf 
mogen zijn. Meer info via het asiel.

niet zeggen dat hem datzelfde gedrag de 
volgende dag ook zint. Hij deinst voor nie-
mand terug, ook niet voor honden, en kan 
goed overweg met de andere meer pitti-
ge katten in het asiel. Hij is kerngezond, 
eet als een dokwerker en zou het best tot 
zijn recht komen op een plek waar hij niet 
in het middelpunt van de belangstelling 
staat. Laat hem zijn gang maar gaan en hij 
is happy. Sam is een moordvent, en ik zou 
niets liever willen dan hem op zijn pootjes 
te zien landen bij mensen die zijn grillige 
aard waarderen en hem daarom laten zijn 

DIERENASIEL WALCHEREN

Diva (boven) is een schiterende 
poes met een eigen willetje. Totaal 
niet mensenschuw en ze kan prima 
overweg met soortgenoten en 
honden. Wie haar in haar waarde 
laat, heeft er een topkat aan.

Asiel:  
Dierenasiel  Walcheren  
Maanweg 5 
4382 MZ  Vlissingen 
Tel. 0118 613 579 
 
Geopend: ma t/m vrij van 13.00 tot 
16.00 uur; za van 11.00 tot 12.30 uur.  
 
Website: 
www.dierenasielwalcheren.nl

Zwart-witte kater Sam is een  per-
soonlijkheid om rekening mee te 
houden. Hij zou het beste tot zijn 
recht komen als hij niet in het mid-
delpunt van de belangstelling staat.



DIEREN HEBBEN NOOD AAN 
MENSEN DIE HEN BESCHERMEN 

TEGEN MENSEN.

Word lid van GAIA. Vanaf € 5 per maand kunt u 
ons helpen in onze strijd tegen dierenleed.

MEER INFO OP GAIA.BE
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Knettergek of juist het tegenovergestelde?
mogelijk huishouden te runnen en om 
me als mens in de dagelijkse omgang 
niet al te zeer te onderscheiden. Graag 
draag ik uit dat goed zijn voor dieren een 
vanzelfsprekendheid moet zijn. Vanuit 
het oogpunt dat allen een kans verdie-
nen hebben we zonder vooroordelen 
van rasgroepen, zonder uitsluiting door 
eventuele gedragsproblemen, er duizen-
den het vege lijf weten te redden. 
Ik blijf hopen dat deze wijze van opvan-
gen, observeren en waar mogelijk her-
plaatsen op den duur financieel maat-
schappelijke draagkracht mag vinden. 
Maar vooralsnog lijken de gelden en de 
media aandacht vooral uit te gaan naar 
de extreem extravagante wijze van op-
vang en leven waardoor stigmatisering 
en vooroordelen ook ons treffen.
  
Els Adams 
Stichting Dier en Project/ KattenwoudHeel veel jaren geleden dronk ik aan de 

keukentafel een bakkie koffie met de 
meest geweldige vader die ik me maar 
wensen kon. We hadden bezoek van een 
meisje van ongeveer een jaar of acht. Ze 
was zwaar onder de indruk van de hoe-
veelheid dieren en van de zichtbare fy-
sieke en mentale verwondingen die hun 
dieronvriendelijke verleden tekende. 
Ze vroeg zich op een gegeven moment 
hardop af wat je moest zijn om ‘Els te 
worden’. Vrijwel direct reageerde mijn 
vader met de memorabele woorden: ‘op 
zijn minst knettergek.’ Ik adoreerde mijn 

vader, en 
dat doe ik 
eigenlijk, 
nu 27 jaar 
na zijn 
overlij-
den, nog 
steeds. 
Maar die 
opmer-

king vond ik destijds 
redelijk pijnlijk. 
Door de jaren heen 
ben ik het gaan be-
grijpen. In de tien-
tallen jaren dat ik 
als vrijwilligster het 
huis, terreinen, geld 
en hart al ter be-
schikking stel voor 
de anders kansloze 
dieren heb ik veel 
gezien, veel gevoeld 
en werd ik geacht 
om dat alles te 
kunnen verwerken. 
Maar daarnaast heb 
ik altijd, misschien 
juist mede door de 
woorden van mijn 
vader, geambieerd 

om een zo normaal 

Column
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www.hartvoordieren.nl/winacties
Meedoen kan van 27 september tot 24 oktober 2018. Winnaars worden per mail op de hoogte gesteld.

DOE MEE EN WIN!
Ga naar www.hartvoordieren.nl/winacties en maak 

kans op een van deze fantastische prijzen.

TIPTOI STARTERSET 
‘OP DE BOERDERIJ’

CAT-ON “LE DIVAN” 
KRABMEUBEL

EVI PRAAT 
MET PAARDEN

3x

2x

5x

Met tiptoi® van Ravensburger ga je aan de 
slag met een interactieve stift en tip je plaatjes 
of teksten aan. De stift vertelt een verhaal, 
legt iets uit, daagt je uit tot het spelen van een 
spel of laat muziek of geluiden horen. In het 
boek wemelt het van de geluiden, verhalen, 
spelletjes en liedjes waarbij je op een leuke 
manier het leven op de boerderij ontdekt. 
Kijk voor meer informatie op www.tiptoi.nl 
Prijs € 39,99 www.ravensburger.nl

Doe jij je weleens tegoed aan 
een kattenfilmpje op YouTube 
– of honderd? Heb je… een 
Instagramaccount voor je kat? 
Proficiat en welkom in de club van 
de Crazy Cat Ladies. Maak leuke 
kattenspullen, voer samen met je 
huisdier knotsgekke opdrachten uit, 
bewaar de mooiste herinneringen 
en duik in de wereld van de kat. 
Prijs € 17,50 
www.vanhalewyck.be

Evi krijgt nieuwe buren. Ze hebben pony’s 
en paarden! Door goed te kijken en te 

luisteren snapt ze wat de dieren bedoelen. 
Buurvrouw Ina staat niet open voor de 

signalen die de paarden haar geven. Kan 
Evi de paarden wel helpen? En durft ze 

tegen Ina te zeggen wat ze denkt? Dit is 
het eerste deel in een nieuwe paardenserie 

waarbij het écht begrijpen van dieren 
centraal staat. Prijs € 12,50 

www.paardenboeken.nl

Hoogwaardig katten eco krabmeubel “Le Divan” 
de bank, van het Duitse designmerk Cat-On®. 
Deze unieke krabmeubels zijn gemaakt van zeer 
robuust en duurzaam golfkarton. Dit is een 
zeer geliefd materiaal bij katten 
om aan te krabben of om op/
in te liggen. Prijs € 49,95 
www.qualitycat-krabpalen.nl

Kattenliefhebbers kunnen niet zonder 
een dagelijkse dosis kat. Daarvoor zorgt 
deze kalender met foto’s van Veronique 
Puts. Wie naar deze katten kijkt, begint 
zelf te spinnen. Prijs € 19,95 
www.uitgeverijvrijdag.be/welkom

KATTENKALENDER 
2019 VAN 
VERONIQUE PUTS 4x CRAZY CAT LADY-BOEK 

VAN ELKE VAN HUFFEL 
& NIET NU LAURA
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Bij het aanbreken van de  zomerperio-
de weten dierenopvangcentra  dat het 
hoogseizoen weer begint. Dieren wor-
den achtergelaten, gedumpt of vastge-
bonden. In deze periode worden ook 
veel gevonden kittens bij de asielen ge-
bracht. Dit varieert van  enkele dagen 
oude moederloze kittens en kittens 
van enkele weken, tot aan moederpoe-
zen samen met hun kroost. 

Zo werd ook Knorrie gevonden. Hij was 
gitzwart, klein, mager en zat vol met 
vlooien. Kittens worden na een eerste 
controle door de dierenarts naar een er-
varen gastgezin gebracht voor extra aan-
dacht, flesvoeding, verzorging of sociali-
satie. Knorrie was welkom bij gastgezin 
Daisy om aan te sterken. Dierentehuis 
Louterbloemen werkt met ervaren gast-
gezinnen en houdt contact met hen om 
ook 24/7 medische back-up te kunnen 
garanderen. 

Bij Daisy waren al twee andere kittens 
van dezelfde leeftijd opgevangen zodat 
Knorrie gezelschap en speelkameraadjes 
had. Na enkele dagen werd zichtbaar dat 
Knorrie niet hard aansterkte en sneller 
moe was dan zijn vriendjes. Hij had ook 
al zoveel moeten doorstaan nadat hij 
gedumpt was. 

Na 4 dagen kreeg Knorrie het ’s avonds 
plotseling erg benauwd en werd hij 
opgenomen in de zuurstoftank bij het 
dierenziekenhuis. De dierenarts consta-
teerde een flinke hartruis en adviseerde 
nader onderzoek door de cardioloog te 
laten doen. De hartruis klonk namelijk 
ernstiger dan zij vaker had gehoord. 
Knorrie was op dat moment te zwak voor 
het onderzoek en we hebben hem rust 
gegeven in de zuurstoftank.

Dagen later ging het beter met de kleine 
Knor. Hij at en speelde weer. Er werd 
een hartecho gemaakt en de cardioloog 
vertelde bezorgd de uitslag. Hij had niet 
eerder zo’n ernstig aangeboren afwijking 
gezien. De toevoer naar het hart is veel te 
nauw, is niet operabel en ook bestaan er 
geen medicijnen voor. Bij teveel inspan-
ning zou Knorrie het dus benauwd kun-
nen krijgen en zelfs flauwvallen. Knorrie 
zal niet oud worden.

Maar deze kleine dappere Knorrie geniet 
van het leven, van een rondvliegend 
bijtje, de zon, zijn vriendjes en van aan-
dacht. Hij zit vol levenslust. We hebben 
respect voor deze levenslust en  gunnen 
hem de maanden die hem resten in een 
veilige omgeving. De dierenarts sluit zich 
daar bij aan.

Knorrie heeft zijn naam niet voor niets 
gekregen. Bij elke aanraking of vriende-
lijk woord gaat hij spinnen en knorren. 
Hij heeft het hart veroverd van ons allen 
maar zeker van het gastgezin. Knorrie 
mag bij gastgezin Daisy blijven wonen 
zolang de kwaliteit van zijn jonge leven-
tje dat toe laat. En zelfs Ot, het andere 
kitten, mag blijven wonen. Ze zijn al zo 
aan elkaar gewend en  voelen elkaar aan. 
Dieren zijn soms zoveel slimmer dan wij 
mensen.

Knorrie  is de laatste tijd aangesterkt 
en aangekomen. Zo kan hij samen met 
vriendje Ot de laatste periode van zijn 
leventje doorbrengen. Laten we hopen 
dat hij er nog vele maanden van mag 
genieten.
 
                                                       Mirjam Addiks 
                            Dierentehuis Louterbloemen

‘Kansloze’ Knorrie



Begraafsetje voor klein huisdier
Berry the Pet is een begraafsetje waarmee kinderen op 
een mooie en  integere manier afscheid kunnen nemen 
van hun huisdier. In het bijgeleverde boekje legt Berry 
precies uit hoe dat gaat. Van het versieren van het kistje  
en het schrijven van een afscheidsgedichtje tot het uit-
eindelijke begraven en het bewaren van herinneringen. 
Elke stap in het proces is belangrijk en krijgt alle aandacht 
zodat kinderen al doende wennen aan het idee dat ze af-
scheid van hun huisdier gaan nemen.         Prijs: € 18,95
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Vermaak

Voeding

BIOLOGISCH VOOR DE KAT
Nieuw van Yarrah: biologische, graanvrije brokjes 
speciaal voor gesteriliseerde katten. Op basis van 
biologische kip en MSC-vis, aangevuld met erwten, 
brandnetel, baobab en zeewier. L-Carnitine is toege-
voegd om de vetstofwisseling te 
optimaliseren en het hoge vezel-
gehalte geeft de kat een verzadigd 
gevoel. Door het verlaagde vetge-
halte blijft je kat op een gezond 
gewicht. Het voer draagt boven-
dien bij aan een goede stoelgang, 
mooie vacht en soepele spieren. 
Nu in de winkels en online. 

Opvallend

Een ode  
aan de mus 

In deze bundel 
zijn 50 gedichten 
over de huismus 
bijeengebracht, 
39 gebloemleesd 
uit binnen- en 

buitenland en 11 geschreven voor deze 
gelegenheid (o.a. Esther Jansma, T. 
van Deel, Eva Gerlach, Mark Boog en 
Ad Zuiderent). De mus, de ‚gewoonste‘ 
van alle vogels, is voor velen veel meer 
dan een alledaags beestje. In de dicht-
kunst staat hij symbool voor de liefde, 
zorg, religie, spiritualiteit, nietigheid, 
moed of brutaliteit. In al die verschei-
denheid komt de vogel naar voren als 
metafoor voor zo ongeveer het hele 
bestaan. Het tekent de veerkracht van 
de huismus, dat onopvallende vogel-
tje waar werkelijk niets gewoons aan 
is. Een bijzonder beestje is het, een 
trouwe metgezel die een monument 
verdient. Een standbeeld, gehakt uit 
woorden.

Mussenlust - de huismus in 50 gedichten en 
150 tekeningen van Peter Vos Auteur: Peter 
Müller i.s.m. Jean-Pierre Geelen.  
ISBN: 978 9081 388 726. Prijs: € 29,50

Leuk om te zien en om te doen

Verwen je kat eens met  
een spannende voerpuzzel

Voerpuzzels voor 
de kat stimuleren 
gezond eetgedrag 
en zorgen voor 
een dagelijkse 
uitdaging voor je 
kat. Deze puzzels 

kun je dagelijks aan de kat aanbieden 
als manier om de voeding te geven of 
gebruiken met kattensnoepjes. Wan-
neer de kat mag puzzelen 
voor het voer wordt 
hij daar gelukkig 
van.  

Vanaf € 16,00 o.a. 
via eko4petz.nl 

Kort &
bondig VOOR JOU ONTDEKT 

Boeken, accessoires en handige  
tips voor dierenliefhebbers  

Afscheid



Zoemende bermen: hoe krijgen we ze 
terug? ‘Zet de berm in bloei voor de bij!’ 
is een praktische handleiding voor ie-
dereen die wilde bijen, hommels en de 

honingbij een handje wil helpen. Dit boek biedt volop inspiratie met 
informatie over het belang van bijen, het succesverhaal van een ge-
slaagd bijenproject en nuttige tips om zelf aan de slag te gaan met 
bijenvriendelijk bermbeheer. De ideale inspiratie bron voor actieve 
vrijwilligers groepen, beheerders en particulieren.

.

Zet de berm in bloei voor de bij!  (Praktische handleiding voor  
organisatie & uitvoering van bijvriendelijk bermbeheer) 
Auteur: IVN Westerveld. ISBN:  9789050116589. Prijs:  € 17,95

Zelf aan
de slag!

Help je de bijen 
ook een handje?

Vissen bewonen een rijk dat mijlenver ver-
wijderd is van onze belevingswereld. Wilde 
vis zweeft in zeeën, rivieren en meren, uit 
het zicht en uit het hart; we zien vissen 
eigenlijk vooral pas als ze op ons bord lig-
gen. Maar onze relatie met deze geschubde 
wezens gaat veel dieper dan roofdier ver-
sus prooi. Vanaf het allereerste moment 
dat Helen Scales zich onderdompelde in 
hun vloeibare wereld, besefte ze dat vissen 
mooi, betoverend, complex en opwindend 
zijn. Jarenlang bestudeerde ze hun onge-
ziene domein, en werd een enthousiaste en 
toegewijde vissenspotter.

In Het oog van de school geeft Scales alle 
vissengeheimen prijs. Ze weet deze dieren los te maken van hun reputa-
tie van koudhartige, onkenbare beesten en zet ze opnieuw neer als slim, 
emotioneel en bedachtzaam, als ware superhelden van het onderwater-
leven die ons heel veel kunnen vertellen over het leven, de oceanen en 
meer. Een razend interessant en levendig boek over vissen met prachtige 
namen en kleuren, over vliegende, kruipende, zingende en dansende 
vissen, over vissen met handjes, vissen die aan graffiti doen en vissen die 
met elkaar communiceren door middel van flatulentie. Maar bovenal 
over het onuitwisbare stempel dat vissen drukken op onze eigen boven-
waterwereld. 

Het oog van de school - Wat we kunnen leren van vissen 
Auteur: Helen Scales. ISBN: 9789038805375. Prijs: € 24,99

Aanrader

WAT WE KUNNEN LEREN VAN VISSEN

worldanimalprotection.nl/doneren

Wereldwijd dieren  
beschermen kunnen 
we niet zonder jou

Geef voor dieren in nood.
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Exoten voelen zich bij ons thuis en planten zich  
vrolijk voort. Maar zijn ze schadelijk voor ons  

ecosysteem of juist een verrijking?

Wildlife 

Hallo
Dierlijke migranten

West-Europa!



Merels zingen monter, 
koeien grazen op de wei-
de, een eekhoorn springt 
door het hoge gras. Ach, 

wat is onze inheemse natuur toch mooi! 
Maar wacht even: Broedt daar boven in 
de boom niet een opvallend bonte vo-
gel? En welk wild dier heeft dat vreemde 
woonhol op de grond gebouwd?

Er wonen allerlei dieren in West- en 
Midden-Europa, die hier oorspronkelijk 
niet thuishoorden. Uit Afrika en India 
kwamen de halsbandparkieten en in 
onze steden en bossen woont de was-
beer, die oorspronkelijk uit Amerika en 
Canada komt. We barsten van de exoti-
sche soorten. Veel dieren uit de meest 
verschillende landen hebben zich bij 
ons gevestigd, vermenigvuldigen zich 
succesvol en toeven goed in hun nieu-

H A RT  VO O R  D I E R E N   73  

NIEUWE WILDE DIEREN
Wasberen voelen zich al 
sinds 1934 prima thuis in 

onze bossen.

we thuis. 
Deze nieuwkomers worden in vakter-

men als 'neozoën' bestempeld. Het gaat 
hierbij om soorten, die zich gevestigd 
hebben in een gebied waarin ze voor-
heen niet oorspronkelijk voorkwamen. 
Enkele van hen zijn op eigen pootjes 
binnengewandeld, anderen zijn hier 
door menselijke tussenkomst beland.

Vanuit de hele wereld
Dieren als de fazant of de bronforel wer-
den in de negentiende eeuw opzettelijk 
uitgezet om de jacht en de visserij te be-
vorderen. Ook voor de pelshandel wer-
den soorten als de Amerikaanse nerts 
en de muskusrat vanuit Noord-Amerika 
deze kant op gehaald. Het grootste deel 
van de nieuwkomers komt echter volle-
dig onopgemerkt over de grens of reist 

als verstekeling mee in vliegtuig, auto of 
schip. Vooral kleine ongewervelde die-
ren zoals insecten vinden zo heel clan-
destien een weg naar hun nieuwe thuis. 
Veel nieuwe exoten zoals de muskusrat 
en de wasbeer zijn echter niet bepaald 
geliefd onder de mensen. Sommigen 
hebben het gevoel dat ze er een puin-
hoop van maken. Dierlijke migranten 
zorgen met grote regelmaat voor ne-
gatieve nieuwsberichten. Ze worden 
bestempeld als 'verwoesters van het 
ecosysteem', 'zangvogelmoordenaars', 
'indringers', 'vieze ziekteoverbrengers' 
en als 'ondergang van de inheemse fau-
na'. Maar klopt dat wel?

Onder de nieuwkomers bevinden zich 
inderdaad enkele schadelijke, ofwel 
invasieve soorten: de Aziatische loof-
houtboktor is bijvoorbeeld een 
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Wildlife 

gevreesde vijand  van de houtindustrie 
én een van de grootste bedreigingen 
voor bomen ter wereld. Hij valt bijna el-
ke boomsoort aan en doodt ook gezonde 
planten in een mum van tijd. Het vraat-
zuchtige insect werd via verpakkings-
pallets en lattenkisten vanuit Azië naar 
Europa getransporteerd. De bestrijding 
is niet eenvoudig: het kappen van de ge-
troffen bomen is de enige oplossing. Om 
te voorkomen dat de kever zich verder 
uitbreidt, moeten uit voorzorg ook al-
le bomen in een omtrek van honderd 
meter gekapt worden. Het gevolg is het 
verlies van grote hoeveelheden bomen 
en zware economische schade.

Een grote mond
Andere dieren zijn weliswaar ongevaar-
lijk voor onze planten, maar verdringen 
onze inheemse dieren, zoals de Ame-
rikaanse brulkikker. Oorspronkelijk 
vond deze luidruchtige gast zijn weg 
naar Europa als leverancier van kikker-
billen. Enkele kikkers ontsnapten uit de 
kwekerijen, vermenigvuldigden zich 
explosief en vormen nu een bedreiging 
voor onze  amfibieën: In hun enorme, 
hongerige bekken komt zo'n beetje alles 
terecht wat ze tegenkomen. Helaas ook 
vaak kikkervisjes van inheemse soorten, 
kleine zoogdieren, hagedissen en vissen.

Maar niet elke nieuwkomer is auto-
matisch een gevaar voor de inheemse 
planten- en dierenwereld. Veel van hen 
hebben te kampen met belachelijke 
vooroordelen. Ze leven echter vreed-
zaam onder ons, verrijken ons ecosys-
teem en maken het veelzijdiger, zonder 
het enige schade toe te brengen.

Gemaskerde boef
De bekendste immigrant is waarschijn-
lijk de wasbeer. Hij is de laatste jaren een 
vast onderdeel gaan uitmaken van onze 
fauna. Vooral in Duitsland hebben zich 
enkele honderdduizenden wasberen 
definitief  gevestigd. Veel van hen heb-
ben hun slaapbomen en bosgebieden 
inmiddels verlaten om zich onder de 
mensen in de grote steden te vestigen. 
En ze zijn ooit klein begonnen: In 1934 
zette men bewust een wasberenkoppel 
uit bij de Edersee, een stuwmeer in de 
Duitse deelstaat Hessen, om de loka-
le bossen te verrijken met een andere 
soort. Ook ontsnapten er enkele slim-
me roofdieren bij pelsdierenfarms. Nie-

mand heeft destijds kunnen vermoeden 
dat de kleine boefjes zich zo explosief 
zouden vermeerderen. Maar ondanks 
het grote aantal van deze nieuwe wil-
de dieren, is het goed samenleven met 
wasberen. Ze zijn geen bedreiging voor 
de dierenwereld, al eten ze af en toe de 
eieren van de kievit en de rode wouw. 
Degenen die de wasberen als een plaag 
en als storend ervaren, zijn de mensen.  
Want de dieren kunnen met hun stevige 
pootjes schade aanrichten in de tuin, op 
zolders, ze gooien planken om, krabben 
aan muren en beschadigen isolatiema-
teriaal. Daarom geldt voor iedereen die 
geen last wil hebben van deze gemasker-
de boef: zorg dat je vuilnisbakken goed 
afgesloten zijn en dat deuren en ramen 
(met name 's nachts) gesloten blijven.
Terwijl wasberen op zoek naar een lek-
ker slaapplekje bij voorkeur in onze hui-

zen binnendringen, zijn andere dieren 
juist weer gespecialiseerd in uitbreken: 
Chileense- en Cubaanse flamingo's 
braken in de jaren tachtig uit vanuit 
een dierenpark en verrasten bezoekers 
van een beschermd natuurgebied op de 
grens van Nederland en Duitsland met 
hun opvallende roze verenpracht. De 
vogels zijn welkome exoten en storen 
daar niemand. Sterker nog: ze zijn een 
aanwinst voor de veelvoud van de vo-
gelwereld in dat gebied. Ook de groene 
halsbandparkieten vormen geen be-
dreiging en zijn vreedzame migranten. 
Vermoedelijk ontsnapten de kleine pa-
pegaaiachtigen uit volières. Inmiddels 
zijn in verschillende grote steden flinke 
zwermen van deze vogels te vinden. In 
Duitsland alleen al leven er momenteel 
30.000 in steden als Keulen, Düsseldorf, 
Wiesbaden, Mainz en Mannheim. Ze 
voelen zich prima thuis in de metropo-
len en hebben geen probleem met het 
lokale klimaat. Vogelbeschermers vre-
zen dat de parkieten de holen van 'on-
ze' spechten afpikken. Maar uit recent 
onderzoek is gebleken dat de exoot en 
de inheemse vogelsoort makkelijk naast 
elkaar kunnen bestaan. De halsband-
parkieten storen hooguit af en toe hun 
buren met hun flinke gekrijs, waarmee 
ze het moment van slapengaan inluiden.

Veel geschreeuw om niets
Een andere nieuwkomer sluipt onopval-
lend door de bosjes: de wasbeerhond. 
Hij lijkt met zijn grijs-bruine vacht en 
het zwarte masker om zijn ogen erg de 
wasbeer. Maar zijn snuffelende neus 
verraadt wie zijn echte familie is: de 
wasbeerhond behoort tot de familie van 
de honden en is zodoende nauw ver-
want aan wolven, vossen, huishonden 
en coyotes. Hij werd in het jaar 1929 als 
pelsdier ingeburgerd in Oost-Europa. 
Van daaruit verspreidde hij zich al snel 
naar het westen en veroverde de Duit-
se en Oostenrijkse bossen. Door zijn 
teruggetrokken, nachtactieve leefwij-
ze woonde hij lange tijd heel stilletjes 
vlakbij ons en kon hij zich onbeperkt 
vermeerderen. Critici vrezen dat de 
rovende pelsdragers nuttige dieren als 
kippen of zeldzame, op de grond broe-
dende vogelsoorten buit zullen maken. 
Maar die angst is ongegrond: de was-
beerhond eet voornamelijk vegetarisch. 
Juist in de zomermaanden bestaat 

Ah, zo zit dat!
Wat hebben nieuwkomers ei-
genlijk met Columbus te maken?

Diersoorten, die na 1492 in een 
nieuwe regio terechtkwamen, 
noemt men neozoën. Het begrip 
stamt uit het Grieks en betekent 
'nieuwe dieren'. Het jaar 1492 
werd als tijdgrens gekozen om-
dat Christoffel Columbus toen 
in Amerika aankwam. Dat was 
het startschot voor het transoce-
anische scheepsverkeer tussen 
Amerika, Europa en Azië. Met de 
schepen werden ook veel dieren 
en planten versleept, opzettelijk 
uitgezet of ze voeren als verste-
kelingen mee aan boord naar de 
verschillende continenten.



KLEURENPRACHT
In grote steden zijn  
halsbandparkieten  
helemaal ingeburgerd.

VERWISSELD
Wasbeerhonden lijken 

sterk op wasberen.

GEVREESD 
Loofhoutboktorren zijn 
veelvraten en beschadigen 
bomen op grote schaal.



BRUTAALTJE 
Hij is ontsnapt uit de 
nertsenfarms: de  
Amerikaanse nerts.

SCHOONHEID
De Chileense flamingo 

valt op door zijn  
prachtige veren.

DOL OP WATER
De muskusraat graaft 
in dijken en is niet erg 

geliefd.

GROTE MOND
De Amerikaanse 
brulkikker eet an-
dere amfibieën.

Wildlife
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Ingevoerde diersoorten komen 
van over de hele wereld. Hun 
herkomst is als volgt verdeeld:

4 %

12 %

25 %

27 %

15 %

17 %

 Afrika
 Oceanië
 Zuid-Amerika

 Noord-Amerika
 Azië
 Europa

Nieuwkomers in cijfers:

zijn menu voornamelijk uit bessen, no-
ten, eikels en fruit. Af en toe komt hij 
tegemoet aan zijn eiwitbehoefte met 
een muisje, vis, pad of slak – een ge-
vaar voor onze inheemse dierenwereld 
is deze exoot echter absoluut niet. Ook 
de rol van de wasbeerhond als ziekte-
overdrager is relatief gezien erg gering. 
Veel mensen beschouwen hem als ge-
vaarlijke bosbewoner omdat hij de vos-
senlintworm kan overdragen. En ja, de 
wasbeerhond is een mogelijke overdra-
ger van deze gevreesde parasiet, maar  
uit dat feit moet men geen voorbarige 
conclusies trekken. Er is niet vastgesteld 
dat er een verhoogd risico op infectie bij 
mensen bestaat of dat het aantal poten-
tiële gastheerdieren überhaupt een rol 
speelt. Veel factoren zijn nog volstrekt 
onbekend. Maar één ding is zeker: de 
gevreesde infectie met de vossenlint-
worm bij mensen is zeer zeldzaam. Zo 
zeldzaam zelfs, dat je een groter risico 
loopt om door de bliksem te worden 
getroffen.

Natuurlijk kan het introduceren van 
vreemde soorten in een vreemd ecosys-

teem – of dat nu bewust of onbewust ge-
beurt – tot problemen leiden. Maar dat 
betekent niet automatisch dat nieuw-
komers per definitie slecht zijn. Het is 
heel goed mogelijk om vreedzaam naast 

Bezoekers uit de hele wereld

Circa 1.400 exoten leven er momenteel in Nederland, België en Duitsland. Een overzicht van de belangrijkste 
immigranten: 

elkaar te bestaan met nieuwe soorten, 
bijvoorbeeld de onbegrepen wasbeer-
hond of de prachtige Chileense flamin-
go.

Hartelijk welkom!
We moeten alleen leren om de dier-
lijke migranten te accepteren in onze 
natuur. Overigens is de verandering of 
aanpassing van een ecosysteem een 
heel natuurlijk proces. Zelfs de haas – 
die door de meesten van ons als een 
oer-Hollandse inwoner wordt gezien – 
heeft zijn oorsprong op de steppen van 
Azië. En dat is nog niet alles: bijna de 
helft van al onze dier- en plantensoor-
ten, bijvoorbeeld de knobbelzwaan en 
de perenboom, zijn de afgelopen dui-
zenden jaren door menselijke inmen-
ging naar Midden-Europa gekomen. 
Zonder deze soorten was onze natuur 
misschien wel wat saai en leeg. Daarom 
zijn wij van mening dat we nieuwko-
mers over het algemeen hartelijk wel-
kom zouden moeten heten bij ons.   
 

Nijlgans
Afrika

Wasbeerhond
Oost-Azië

Nutria
Zuid-Amerika

Wasbeer
Noord-Amerika

Ochsenfrosch
Nordamerika

Chileense flamingo
Zuid-Amerika

Fazant
Oost-Azië 

Loofhoutboktor 
Azië

Halsbandparkiet
India



ZIE JIJ 

WELKE  HOND 

MET ZORG 

GEFOKT IS?

ZOEK DE
VERSCHILLEN

CHECK DE UITKOMST OP:

www.puppyverschillen.nl

Deze campagne is een initiatief van:
Deze campagne is een initiatief van:

HOND UIT EEN GOED NEST? KIES EEN STAMBOOM- HOND!

ZOEK DE
VERSCHILLEN

CHECK DE UITKOMST OP:
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Deze campagne is een initiatief van:
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VERSCHILLEN

CHECK DE UITKOMST OP:

www.puppyverschillen.nl

Deze campagne is een initiatief van:

Hart-voor-dieren-Adv-180x244.indd   1 02/03/16   15:05
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Terugblik

World
Dog

O

In augustus genoten meer 
dan 40.000 hondenlief- 
hebbers van de World Dog 
Show, de grootste  
hondenshow ter wereld.

nder het motto “Show the world 
your talent”werden meer dan 
33.500 honden uit 74 landen aan 

het publiek getoond. Vier dagen lang 
draaide alles om het houden van én ge-
nieten met honden. 
De beste honden van elk ras mogen zich 
‘wereldkampioen’ noemen. Ook werd de 
overall kampioen van alle wereldkampi-
oenen gekozen tot ‘Best In Show’. Deze 
felbegeerde titel ging naar een Nederland-
se exposant: allround keurmeester Rony 
Doedijns wees in de finale onder een da-
verend applaus de Grand Basset Griffon 
Vendéen ‘Frosty Snowman’ van de Neder-
landse Gwen Huikeshoven als winnaar 
aan. En er was meer Nederlands succes. 
Ook de titel “Wereldkampioen Junior 
Handling”, een sport waarin jongeren ac-
tief zijn met hun hond en deze leren sho-
wen, ging naar Nederland. Priscilla van 
Oosten versloeg ruim honderd deelne-
mers uit veertig landen en nam deze 
mooie titel mee naar huis.

Oog op welzijn
Een speciaal Hondenwelzijnsteam (HWT) 
hield het welzijn van alle honden streng 

in de gaten. HWT-coördinator Aad van  
’t Hof: „Er liepen dagelijks zeven teams 
rond, waarin een vast lid van het HWT, 
geassisteerd door vrijwilligers die veel 
kynologische kennis hebben.“ Zaken als 
het niet beschikken over vers drinkwater, 
het gebruik van verboden hulpmiddelen, 
het te lang op de (trim) tafel staan en te 
lang in een bench zitten waren aandachts-
punten voor het team. Voor het achterla-
ten van honden in voertuigen werd een 
Zero Tolerance Beleid gehanteerd. Aad: 
‘In samenwerking met dierenartsen en de 
Amsterdamse (dieren)politie handha-
ven we zeer streng. Helaas moest meer-
dere malen worden ingegrepen en 
moesten mensen door middel van 
snelrecht worden geschorst.

Show

Veelzijdig programma
Het programma van de World Dog Show 
bestond niet alleen maar uit het keuren 
van honden. Voor bezoekers en deelne-
mers was er een afwisselend programma 
samengesteld. In de zogeheten “Special 
Events Ring” lieten honden hun werk- en 
sportkwaliteiten zien. Hulphonden en red-
dingshonden, zetten daarin hun beste 
pootje voor. Uiteraard kon er ook naar 
hartenlust worden gewinkeld bij de ruim 
150 stands met een breed assortiment aan 
hondenartikelen.

WINNAARS Grand Basset Griffon Vendéen ‘Frosty Snowman’ met  Gwen Huikeshoven.
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Vermaak

Beest 
in beeld

Dieren die zich als mensen gedragen – 
even lachen ter afsluiting

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

Ik ben  
dol op  

regenbogen!

Ik ben niet dik! 
Ik ben gewoon 

fluffy  ...

De vroege vogel vangt de 
worm. Maar de eerste muis

krijgt bloemen ...

Kun jij even kijken 
of ik mijn hart  

op mijn tong draag?



? Doe mee:
Welke grappige opmerking past hierbij?  

Heb je een idee? Stuur dan een leuke tekst of spreuk 
naar ons op. De beste tekst maken we bekend in editie 
12/2018 en de winnaar krijgt natuurlijk niet alleen  
eeuwige roem, maar ook een kleine verrassing. 
 
Hart voor Dieren t.a.v. Beest in beeld 
Postbus 7272, 4800 GG Breda 
E-mail: redactie.hvd@vipmedia.nl
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Hoe vind je mijn nieu-
we hoed?  

Paars is erg hip!

Sneller! Zometeen 
stijgen we op.

A. Otten, 
uit SchiedamWinnaar 

uit HvD 

8/2018

Zodra de deur opengaat 
smeer ik hem!!
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VOLGENDE MAAND 
Deze en nog veel meer interessante en spannende  

onderwerpen kun je binnenkort verwachten! 

Wrede omstandigheden en training: 
dieren als tijgers en leeuwen worden 
voor het vermaak misbruikt en enter-
tainen ons in de piste. Maar het kan 
ook anders: Al 18 Europese landen, 

waaronder Nederland, hebben gekozen 
voor een verbod op wilde dieren in 
circussen. Helaas blijven de ellendige 
optredens in Duitsland nog altijd toe-
gestaan. Maar is dat nou echt nodig?

Wilde dieren in het circus

Wie bevrijdt ze uit de piste?

Je hebt het goed overdacht en je hebt beslo-
ten: je neemt een hond. Maar je nieuwe ge-
zinslid heeft meer nodig dan een halsband 

en een voerbak. Wij bieden je een lei-
draad zodat je weet waar je alle-

maal aan moet denken voor 
de aanschaf van je beste 
maatje. Waardevolle tips 
voor een goede start.

Raadgever

Een hond trekt in huis

Welkom bij ons!

Ze zijn er nog, van die oorden 
waarin de dieren en planten 
ongestoord kunnen leven. 
In onze nieuwe serie nemen 
we je mee naar de mooiste en 
apartste beschermde  
natuurgebieden in Europa.

Wild Europa

Natuurparken

Nieuwe serie

 Glanzend schoon: 

de beste tips voor een 

verzorgde hondenvacht

 Bereid je kat voor op de 

komst van een nieuw mens

 Konijnen: zo zorg je voor 

goed gezelschap

 Zieke grasparkiet:  

herkennen & handelen

De volgende  verschijnt op 25 oktober 2018  
Of twee dagen eerder voor abonnees. Met korting of een mooi welkomstgeschenk. Word nu abonnee op www.hartvoordieren.nl of .be



REMY WAS 
GEDUMPT…
TOTDAT 
CARINE
HAAR REDDE

We redden jaarlijks tienduizenden dieren in nood.
Dit kan niet zonder jouw hulp!



100% natuurlijk

®

GEEF BIOFOOD TABLETTEN IN PLAATS VAN CHEMISCHE PIPETTEN

VLOOIEN, LUIZEN OF TEKEN?

GEEF BIOFOOD 3-IN-1 KOEKJES

EET UW HOND GRAS 
OF ONTLASTING?

VRAAG NAAR DE SPAARKAART EN WAARDEBON 
VOOR GRATIS KLEINVERPAKKING

®

www.biofooddiervoeding.nl

 MINDER VOEREN
 MINDER ONTLASTING
 HUID/VACHT AANDOENINGEN
 HAARUITVAL
 DUNNE ONTLASTING

3 KG
GRATISproef*

*= Bij aanschaf van een grootverpakking BIOFOOD 
bij uw dealer, ontvangt u tegen inlevering van deze 
advertentie 3 kg gratis als proef.
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