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OPTI LIFE = INNOVATIEF CONCEPT

• geen maïs of tarwe
• goed verteerbare dierlijke eiwitten in combinatie met rijst 
• zonder gluten, kleurstoffen of kunstmatige aroma’s

OPTI LIFE = MEER OMZET VOOR U

• compleet premium gamma met voldoende rotatie
• steun op het winkelpunt door rekaankleding & POS-elementen
• communicatieve ondersteuning naar de consument

INTERESSE? 
Neem contact op met uw vertegenwoordiger 
of surf naar www.versele-laga.com

Ook een neus 
voor goede zaken?

Kortom, OPTI LIFE is er om elke viervoeter groot of klein, 
jong of oud, actief of passief optimaal te voeden met nutritionele 
formules aangepast aan de diverse noden. 
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voor vitale viervoeters

Carnis® - De Lavalstraat 15 - 7903 BC Hoogeveen - Nederland - Tel. +31 (0)85-7603123  
info@carnis.nl - www.carnis.nl

Ons Assortiment 
bestaat uit:
Koudgeperste 
brokken met 
hoog vleesgehalte

    - kip/rund
    - zalm
    - lam
    - konijn 
Natuurlijke snacks
100% Vleesworsten
Natuurlijke 
supplementen en 
vachtverzorging

Carnis, een compleet natuurlijk assortiment welke niet mág ontbreken in uw winkel. 
Een uniek concept, met passie samengesteld, eerlijke producten, goede marges 

en niet te koop op elke hoek van de straat.  



dibevo &
 opinie ↓

Wij steken de grens met Vlaanderen over. Niet om 

als eigenwijze Hollanders daar eens even te gaan 

vertellen hoe de wereld eruitziet. Geenszins. Maar 

gewoon omdat ik in alle bescheidenheid denk dat 

het misschien zou kunnen zijn dat wij voor onder-

nemers daar iets kunnen betekenen. Net zoals wij 

dat in Nederland doen. Of het nu hulp is bij contac-

ten met overheden over regelgeving of welk ander 

vraagpunt dan ook. Dát is het zaadje dat wij daar 

gaan planten en als geen ander weet ik dat zaad tijd 

nodig heeft om te ontkiemen. 

Maar ook in Nederland gaan wij nieuwe paden 

bewandelen. Vaak krijgen wij vragen waarbij de 

beantwoording eigenlijk betekent: bedrijfsbezoek 

en -doorlichting. Of een tijdrovend een-op-een-

onderzoek om te komen tot een oplossing van een 

heel specifiek probleem. Iets waar qua bezetting 

maar ook qua contributiestructuur geen gelegen-

heid voor is. Dat soort diensten gaan wij daarom 

aanbieden via een nieuw op te zetten Dibevo-desk. 

Voor niet-leden met een écht prijskaartje, voor 

leden tegen een gereduceerd tarief. En uitgevoerd 

door het Dibevo-team zelf. Dat team weet waar 

het over gaat in onze, zo mooie, branche. De leden 

van dat team zitten vol met genen die maar één 

enkele eigenschap in zich dragen: dienstverle-

ning en nog eens dienstverlening. Wil je met ze 

kennismaken, kijk dan op dibevo.nl/team en neem 

dan ook gelijk even een kijkje op onze vernieuw-

de website, die ook – nóg meer dan vroeger – op 

dienstverlening is ingericht. Helder, overzichtelijk 

en vooral gebruiksvriendelijk. En natuurlijk achter 

een poortje verborgen vol met extra informatie 

exclusief voor onze leden. Ook ons vakblad heeft in 

de laatste paar maanden een metamorfose onder-

gaan. Nóg informatiever en nóg gemakkelijker 

leesbaar. Om nog maar te zwijgen van de Dibe-

vo-Vakdagen die wij op 30 en 31 oktober van dit jaar 

organiseren. Zet die data vast in de agenda!

Kortom, wij blijven belangenbehartigers. Dat ver-

andert niet. Blijf daarom gebruik van ons maken. 

Wat wel anders wordt, wij passen ons aan de ver-

anderende tijdgeest aan. Én de daarbij behorende 

wensen van ondernemers. 

Ik wens u goede zaken. 

Column joost de jongh

Nieuwe paden
Als je hetzelfde wilt blijven, dan móét je veranderen. Onder hetzelfde 

blijven versta ik blijven doen wat wij al 80 jaar doen: vol passie de 

belangen van ondernemers in de gezelschapsdierensector behartigen. 

Onder veranderen versta ik de manier waarop wij dat doen, met onze tijd 

meegaan en daarbij grensoverschrijdend te werk gaan. 

•
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Blauw
door Frans Tempel | auren Hr services

Ga jij hem ook zo missen, die mooie blauwe 
envelop? Die envelop die altijd onverwacht 
op de mat lag en zelden tot gejuich aanlei-
ding gaf? Ik begrijp weliswaar dat we alle-
maal met onze tijd mee moeten gaan, zeker 
ook de Belastingdienst. Maar dat heeft wel 
tot gevolg dat een instituut dat de klanten 
van de Belastingdienst bijna honderd jaar 
koesterden, wordt ingewisseld door kille 
elektronisch berichtjes. 
De impact is zelfs zo groot dat in een lan-
delijke campagne aandacht wordt gevraagd 
voor deze overgang. Het leek mij overigens 

logischer om in plaats van deze campagne 
alle cliënten van de Belastingdienst persoon-
lijk op de hoogte te stellen door middel van 
een brief in een – jawel – blauwe envelop. 
Maar ja, ik ben dan ook van de oude stempel.
Persoonlijker wordt het niet, leuker ook 
niet. Wel makkelijker, als ik de slogan van de 
Belastingdienst mag geloven. Maar dat wil ik 
dan eerst wel zien voordat ik dat geloof. Bij 
elke vereenvoudiging van de wet kreeg ik als 
fiscalist alleen nog maar meer werk.
Dus geen papieren aanslagen meer, geen 
verkeerd bezorgde post, geen half open-

gescheurde enveloppen, maar vooral nooit 
meer kunnen zeggen dat je de aanslag niet 
hebt ontvangen of dat de hond hem waar-
schijnlijk heeft opgegeten. Wat resteert is 
een digitale berichtenbox. Geen ontvangst 
meer van een aanslag. In plaats daarvan 
krijg je voortaan een e-mail met het bericht 
dat er iets voor je klaarstaat in deze box. Ik 
ga onderzoeken of het mogelijk is om deze 
e-mail in blauw te laten weergeven. Dat geeft 
in ieder geval nog een beetje troost. Ik wens 
je veel sterkte met het afscheid van deze 
hoeksteen.

In memoriam
Een van onze meest 
markante leden, 
Ben de Boon, is niet 
meer. Een gemis 
voor de branche. De 
laatste jaren niet 
meer echt actief in 
zijn bedrijf maar 
nog lang niet uit 
ons hart. Ooit begonnen met de verkoop 
van goudvissen en waterpest, groeide het 
bedrijf al snel uit naar een brede groot-
handel. Een groothandel die in de bran-
che een heel bijzondere plek verwierf. Al 
was het maar door de twee eigenschap-
pen die Ben de Boon kenmerkten. Als 
mens een echte mensenmens, lang voor-
dat dit woord bestond. Als ondernemer 
zo verstandig om heel goede mensen om 
zich heen te verzamelen. Iets dat nu in 
elk managementboek staat maar in zijn 
tijd een onbekend fenomeen was. Kort-
om, hij was zijn tijd ver vooruit. Het leven 
heeft hem niet onberoerd gelaten. In 
de familiesfeer ging lang niet alles even 
gemakkelijk. Maar, ook een sterke karak-
ter eigenschap van hem, hij wist altijd 
weer een manier te vinden om ermee 
om te gaan. Daarom, een heel bijzonder 
mens is niet meer. Ik zal hem missen en 
wens zijn familie maar ook het hele De 
Boon-bedrijfsteam alle kracht toe dit ver-
lies te dragen.
Joost de Jongh, voorzitter Dibevo

Dierenspeciaalzaak van het Jaar  
nieuwe stijl
AMERSFOORT – Dibevo wordt een van de partners van de verkiezing Dieren
speciaalzaak van het Jaar. Op de Dibevo Ondernemersdagen, die 30 en 31 oktober 
plaatsvinden, maken we bekend welk bedrijf ( ja, het wordt er weer één) zich de nieuwe 
Dierenspeciaal zaak van het Jaar mag noemen.

De verkiezing Dierenspeciaalzaak van het 
Jaar werd negen jaar geleden opgestart 
door Stichting Animal Event. Later kwa-
men daar HAS Hogeschool en Groenhorst 
Barneveld bij als partners. In al die jaren 
is aan de doelstelling (het bevorderen 
van goed ondernemerschap in de die-
rensector) niet gesleuteld. Dit jaar wordt, 
samen met Dibevo, verdere professio-
nalisering van de verkiezing mogelijk 
gemaakt en wordt het bereik vergroot. In 
deze verkiezing nieuwe stijl gaan we een 
ander tijdpad bewandelen: de verkiezing 
startte medio maart en eindigt eind okto-
ber. In die periode zijn er twee belangrij-
ke momenten: allereerst een bijeenkomst 
op Animal Event (6, 7 en 8 mei) waarvoor 
de eerste selectie van zo’n twintig die-

renspeciaalzaken uitgenodigd wordt. In 
de maanden erna zijn er mysteryvisits, 
jury-overleggen en jurybezoeken. De fees-
telijke afsluiting en bekendmaking van 
de winnaar vindt plaats tijdens de Dibevo 
Ondernemersdagen op 30 en 31 oktober. 
Een andere belangrijke verandering ten 
opzichte van de voorgaande editie: dit 
jaar gaat de verkiezing weer terug naar 
één categorie. Met andere woorden, alle 
dierenspeciaalzaken in Nederland kun-
nen, ongeacht grootte van verkoopvloer-
oppervlak, deelnemen.
Iedereen die zich wil aanmelden kan dat 
doen via www.dszvanhetjaar.nl. Ook de 
Facebookpagina blijft bestaan, vorig jaar 
is al gebleken dat velen het nieuws volg-
den via dit medium. 

De winnaars van 2015: Faunaland Paul Meevis uit Nijmegen en De Boer Dier & Ruiter uit 
Muiderberg.
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25 YEARS

30 YEARS 

ONE STOP
SUPPLIER

ONE STOP VOORDEEL
• de beste merken voor aquarium en vijver
• planten, vissen, toebehoren
• één bestelling, één levering
• bestelgemak en lagere voorraad
• wekelijks op maat geleverd
• eigen geconditioneerd transport
• vaste vertrouwde chauffeurs
• scherpe prijzen
• vanaf € 195,- franco
• maandelijkse superaanbiedingen

+31 (0)168 - 408 333 • verkoop@aquadistri.com
www.aquadistri.com

WEKELIJKS OP 
MAAT GELEVERD

PLANTEN

VISSEN

VIJVER PRODUCTEN

AQUARIUM PRODUCTEN

te koop
wegens bedrijfsbeëindiging

  Winkelstellingen merk Wanzl 
draaduitvoering. Veel gebruikt in 
o.a. supermarkten en tuincentra. 

Voor oppervlakte 200 m2.  Vogel- 
knaagdier en aquariumstelling 8 m. 
 Een exclusief plafond met verlich-

ting.  Eindvoorraadgoederen.  
Alles afzonderlijk te koop vanaf 28-6.

e-mail: jos.heeman@gmail.com.   
Tel: 035-6231338. Hilversum.

te koop
in zuidoost Brabant

Pension voor 
katten (cap. 150) 

en kleindieren

met monumentale woonboerderij 

Grootte perceel ca. 2750 m2

www.kattenboom.nl 

Niets missen?
facebook.nl/dibevo

Contacteer ons: info@laroygroup.com | T. +32 (0)9 258 13 00 | www.laroygroup.com
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Dierenspeciaalzaak Hoeben
HAARLEM – Dierenspeciaalzaak Hoeben uit Haarlem heeft een nieuwe 
eigenaar. Frank Hoeben, al 15 jaar een vaste waarde in de winkel en sinds 
2005 medefirmant, neemt het stokje over van zijn ouders. Daarmee is 
hij de derde generatie Hoeben in deze bekende dierenspeciaalzaak, en 
kunnen zijn ouders Peter en Ellen het wat rustiger aan gaan doen. Al 
toen hij nog een klein jochie was, wist Frank dat hij later de winkel van 
zijn ouders wilde overnemen. Hij vertelt: “In ons bedrijf vinden we het 
belangrijk om kennis te vergaren en een bijdrage te leveren aan het zo 
goed mogelijk houden van huisdieren. Onze klanten waarderen dat, mis-
schien is dat een van de redenen dat de crisis op onze winkel nauwelijks 
vat had.” Op de foto hierboven staan vier generaties Hoeben: Frank met 
zijn zoon Logan, vader Peter en diens vader Wim Hoeben die helaas 
vorig jaar januari overleed. “Dat geeft deze foto een wel heel bijzondere 
lading”, vertelt Peter. “Toen de foto gemaakt werd, was er met mijn vader 
nog niks aan de hand, hij overleed onverwacht op 89-jarige leeftijd. Het 
is fijn en bijzonder dat we de foto nog hebben.”

ECOstyle
OOSTERWOLDE –ECOstyle mocht op op 8 maart in Londen de BREEAM Award in  
ontvangst nemen voor het meest duurzame industriële gebouw van Europa.

Het grote magazijnpand is op dusdanige wijze vormgegeven qua materialen, kleur 
en aankleding dat het een zo natuurlijk mogelijke uitstraling heeft. De houten 
lamellen laten het gebouw opgaan in de omgeving. Bij de nieuwbouw maakte 
ECOstyle gebruik van duurzame materialen. De temperatuur blijft op peil dankzij 
warmtepompen en 700 zonnepanelen zorgen 
voor de opwekking van energie. Het regenwa-
ter wordt opgevangen en als watervoorziening 
gebruikt, de buitenverlichting houdt rekening 
met de nachtdieren. Duidelijk zichtbaar aan 
de buitenkant van het pand zijn de steenkor-
ven. Die vormen een schuil- en overwinte-
ringsplaats voor allerlei dieren en insecten. 
De BREEAM Awards worden jaarlijks uitge-
reikt aan de meest duurzame gebouwen ter 
wereld in diverse categorieën. Het is voor 
het eerst dat Nederlandse gebouwen mee-
dongen naar deze prijs. 

In memoriam  
Barend Gerrit (Ben) 
de Boon
Ben de Boon werd geboren op 1 septem-
ber 1941 te Hardinxveld-Giessendam. Op 
25 november 1964 trouwde hij op 23-jarige 
leeftijd met Lies. Samen hebben ze drie kinde-
ren en meerdere kleinkinderen gekregen. Op 
6 augustus 2014 is zijn vrouw overleden. Dit 
betekende een groot gemis voor hem. 
Het ondernemersbloed zat Ben al vroeg in de 
genen. Tijdig weet hij de rietmattenzaak van 
zijn vader om te zetten naar een groothandel 
in koudwatervissen en daardoor de goud-
vissenleverancier te worden in Nederland. 
Mede door de humanisering van het huisdier 
verandert dit bedrijf in een groothandel in 
dierbenodigdheden. Ben was vanaf de start 
een harde werker die geen enkele werkzaam-
heid schuwde. Hij had de gave om de juiste 
mensen op de juiste plaats te positioneren. 
Hierbij kwam ook nog eens de eigenschap van 
een zeer sociaal bewogen mens, die uitermate 
geïnteresseerd was in het wel en wee van zijn 
personeelsleden en zijn klanten. Nadat hij de 
leiding had overgedragen bleef hij uiteraard 
geïnteresseerd in de gang van zaken binnen 
Handelsonderneming Gebr. de Boon bv, maar 
vooral in de persoonlijke omstandigheden van 
de personeelsleden en de klanten. 
Ben was een echte ondernemer, dit bleek 
vooral uit het feit dat hij tijdig de continuering 
van zijn Handelsonderneming Gebr. de Boon 
bv regelde. Door de verslechtering van zijn 
gezondheid en de verantwoording richting zijn 
personeelsleden heeft hij in samenwerking 
met de huidige directie alles zodanig geregeld 
dat ook na zijn overlijden het bedrijf op de 
huidige manier kan worden voortgezet.
Zijn gezondheid ging stapje voor stapje ach-
teruit, maar het laatste jaar ging dat met grote 
stappen. Ben overleed op donderdag 3 maart 
jl. in het bijzijn van zijn geliefden. De begrafe-
nis heeft op dinsdag 8 maart jl. plaatsgevon-
den in besloten kring. 
We verliezen in Ben de grondlegger van ons 
bedrijf en een zeer sociaal bewogen mens. 
Het gemis zal groot zijn, mede gezien de ruime 
periode die we met elkaar mee hebben mogen 
maken. Uiteraard beseffen wij maar al te goed 
dat zijn overlijden ook een zeer groot gemis 
zal zijn voor de kinderen en kleinkinderen. 
Wij wensen hun en verdere familie alle kracht 
om dit verlies en gemis te verwerken en een 
plaats te geven.
Directie en Personeel Handelsonderneming 
Gebr. de Boon BV

8 Dibevo 
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“Dat is het voordeel van zo’n investering”, 
lacht hij. “Het drukt je winst! We hebben ons 
magazijn verkleind en daarmee zo’n 65 vier-
kante meter extra winkelruimte gecreëerd. 
Het magazijn heet nu ‘ontvangst-goederen-
hokje’ en de voorraad staat in de winkel. 
We hebben veel zelf gedaan en we zijn bijna 
klaar. Alles is veranderd, de balie staat nu in 
het midden van de winkel, de hele winkel-
routing is aangepast en deze week komt het 
nieuwe knaagdiereneiland.” 
Zoals het een echte ondernemer betaamt, 
staarde Berendsen zich tijdens de verbou-
wing niet blind op de kluswerkzaamheden 
maar hield hij ook andere aspecten van zijn 
bedrijf in de gaten. “Wij haalden de cijfers 
van de afgelopen vijf jaar uit het kassasys-
teem en toen bleek dat er vijf jaar geleden 
in het hondenvoer een omzetdaling was: 
we verkochten minder zakken. Twee jaar 

geleden zetten wij groot in op private label 
met Total Bite van Discus en je ziet dat we 
toen weer gingen plussen. Nadeel is dat je 

er nu meer voor moet doen: als een klant bij 
ons een ander merk koopt, krijgt hij gratis 
een driekilozak Total Bite mee. Dat kost wat, 
maar daaruit blijkt voor die klant dat jij als 
winkelier dusdanig vertrouwen hebt in je 
eigen merk, dat hij veel gemakkelijker de 
overstap waagt.”
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Zoo&Zo
EDE – De dierenspeciaalzaak van ondernemer 
Arnold Vlastuin, voorheen bekend als ‘Guppy’ 
gaat verder door het leven als Zoo&Zo. Er gaat 
nog veel meer veranderen in Ede, want een van 
de grotere dierenspeciaalzaken van ons land 
verhuist naar een nieuwe en (nog) grotere loca-
tie. In juni wordt de gloednieuwe Zoo&Zo aan de 
Schaapsweg geopend.

Discus Molenkamp
ZELHEM – Arjan Berendsen en zijn vrouw Gerrie hebben drukke tijden achter de rug. Ze ver
bouwden hun winkel en praktisch elk item daarin kreeg een nieuwe plaats. Bijkomend voor
deel: volgend jaar hoeft Berendsen minder belasting te betalen.

Arjan en Gerrie Berendsen voor hun winkel, voordat de verbouwing plaatsvond. 

Mol diervoeding
NIEUWLEUSEN – Tijdens de Belgische vakbeurs Anido had Mol diervoeding een actie 
waarbij een flink geldbedrag op het spel stond. Bezoekers die tijdens de beurs hun 
contactgegevens achterlieten of een bestelling plaatsten op de stand, maakten kans 
op € 500,- shoptegoed bij Mol diervoeding. De gelukkige winnaar van deze prijs is Dier- 
en Tuincenter Baele BVBA uit Aalter. Zij mogen dit bedrag vrij besteden aan het ruime 
assortiment van Mol diervoeding met meer dan 140 merken. Vertegenwoordiger Peter 
van Ongeval reikte de prijs persoonlijk uit aan de zaakvoerders van deze speciaalzaak 
met tuin- en dierbenodigdheden.

Intratuin Zoetermeer
ZOETERMEER – In februari organiseerde Intra
tuin Zoetermeer in samenwerking met ras
kattenorganisatie Felikat een internationale 
kattenshow. 

Keurmeesters vanuit de hele wereld maakten 
de trip naar Zoetermeer om ruim 400 raskatten 
aan hun kritisch oog te onderwerpen. “Het was 
druk!” vertelt Dave van Luijken van Intratuin 
Zoetermeer. “Hoeveel mensen er precies waren 
dat is moeilijk inschatten maar een succes was 
het zeker. Voorheen vond deze kattenshow 
plaats in een hal in Zoetermeer, maar deze 
locatie – de show vond plaats op onze tuin-
meubelafdeling – is natuurlijk veel leuker. Voor 
de bezoekers die er een leuk dagje uit van 
maakten, maar zeker ook voor ons!”

Aquarium- & Dieren-
speciaalzaak Wesdijk
BARENDRECHT – Op 5 maart vond bij Dierenspe
ciaalzaak Wesdijk een kattendag plaats. Verschil
lende cattery’s uit het hele land kwamen naar 
Barendrecht om hun katten aan het publiek te 
tonen. 

“Het was erg leuk,” aldus een reactie van een 
bezoeker, “want hoewel je de meeste hondenras-
sen overal op straat en in het park kunt tegen-
komen, worden raskatten meestal binnenshuis 
gehouden. Daarom was het extra leuk om ze bij 
Wesdijk ‘ in het wild’ bij elkaar te zien.” De rassen 
Sphynx, Pers, Burmees, Maine Coon, Siamees, Brits 
Korthaar, Ragdoll, Heilige Birmaan, Burmilla-Manx 
en Noorse Boskat gaven acte de présence.

Krulletjes en een kobold-kopje: 
het kattenras Devon Rex.
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“Ik kom graag in Vlaanderen”, vertelt Dibevo-voor-
zitter Joost de Jongh. “Net als heel veel Neder-
landse ondernemers. We zien de laatste tijd een 
aantal overnames van Nederlandse bedrijven 
door Belgische maar ik weet dat ook veel Neder-
landse Dibevo-leden Vlaanderen zien als een 

gebied waar het goed zakendoen en toeven is.”

De olifant ver van de porseleinkast
Dibevo wil haar werkgebied uitbreiden naar Vlaanderen, 
en dan merk je dat je – voor Vlaamse begrippen – als 
Nederlander al snel wat hard van stapel loopt. De Jongh: 

“Wij willen niet als een olifant in een porseleinkast door 
allerlei verhoudingen heen rennen. Door onze directe aan-
pak, moeten wij Nederlanders soms oppassen om niet die 
indruk te wekken. Ik vind de Belgen aardige en plezierige 
mensen, met vaak – gelukkig – een veel langer lontje dan 
de gemiddelde Nederlander. In Vlaanderen voel je je al snel 
thuis. Ook de Vlaamse cultuur spreekt mij aan. Vlamingen 
zijn mensen die niet alles direct beslissen, die de olifant 
ver van de porseleinkast houden maar eerst alles goed 
overwegen en dan beheerst een beslissing nemen. Daar 
kunnen wij Nederlanders soms nog best wat van leren, en 
dat is ook de manier waarop Dibevo Vlaanderen wil gaan 
betrekken bij haar servicegebied: rustig aan, en met res-

pect voor de Vlaming en de Vlaamse cultuur. Een beetje op 
zijn Vlaams, dus.”

Reptielen in België
“In Nederland zijn er geen gemeentelijke regelingen voor het 
houden van reptielen en amfibieën, maar in België ligt dat 
anders”, vertelt Gerrit Hofstra van Dibevo. “Het zogenaamde 
Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLA-
REM) moet er onder andere voor zorgen dat dieren geen 
gevaar vormen voor de buren. VLAREM 1 is de zwaarste 
vergunning, die geldt alleen voor bijvoorbeeld dierentui-
nen. Voor het houden van maximaal dertig niet-gevaarlijke 
reptielen moet je een VLAREM 3-vergunning aanvragen, 
dat is de meest simpele. Voor meer dan dertig reptielen, 
of ‘gevaarlijke’ dieren heb je een zwaardere vergunning 
nodig, VLAREM 2. Dit systeem is niet altijd even helder. De 
koningspython bijvoorbeeld: sommige gemeentes vinden dat 

– terecht – een ongevaarlijke slang, zodat VLAREM 3 volstaat. 
Maar er zijn ook gemeentes die deze soort als gevaarlijk 
bestempelen en waar je als particulier geen koningspythons 
mag houden. Daarbij komt nog dat sommige gemeentes via 
het politiereglement (in Nederland APV) extra beperkingen 
opleggen en dat maakt de situatie er niet duidelijk op. Aan 
de oplossing van dit probleem zouden wij zeker kunnen 
bijdragen.”

•

nederland Versus België

De branche in  
Nederland en België:  

een vergelijking
Hoe denken Nederlanders over Belgen en Belgen over 

Nederlanders? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen 

het land van kaas en hagelslag, en dat van bier en chocolade?
TeksT en FoTo’s: Janine verscHure
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Belgisch 
Schipperke

Verkoop van honden
Zowel in België als in Nederland is de verkoop van 
honden in dierenwinkels wettelijk toegestaan. Toch 
zie je in Nederland nauwelijks pups in de dierenspe-
ciaalzaak, veel minder dan in België. “In België is ook 
veel minder te doen over de verkoop van bijvoorbeeld 
konijnen in de dierenspeciaalzaak”, vertelt Henk van 
Houwelingen van Dibevo. “Ik denk dat Nederlanders 
nóg meer bezig zijn met dierenwelzijn dan Belgen 
en er daarom soms ook wel een beetje in doorslaan. 
Natuurlijk mag de verkoop van levende have nooit 
belastend zijn voor het dier en is het ontzettend 
belangrijk om oog te hebben voor welzijn. Wij vinden 
dat een dierenspeciaalzaak zonder dieren, is als een 
bakker zonder brood.”

Wennen aan rauwvleesvoeding
“Veel Belgen moeten wennen aan de trend van rauwvlees-
voeding”, vertelt een Belgische distributeur. “In Vlaande-
ren raakt het al wel een beetje ingeburgerd, maar vooral 
in Wallonië is er nog een lange weg te gaan. Ik denk dat 
het komt omdat er in België vrij veel dierenartsen zijn 
die zelf brokken verkopen en daarom een beetje ageren 
tegen vers vlees.”

Op de centen
Een Belgische voedingsproducent: “Als je hier op zondag 
iemand aan het werk wilt zetten, kost je dat bij wijze van 
spreken driehonderd procent extra, terwijl Nederlanders 
zich wat makkelijker aanpassen aan de trend van werken 
op zondag. Ook hoor je vaak dat Nederlanders gierig zijn, 
maar in de grensstreek vind ik juist dat Belgen nogal op 
de centen zitten. In de restaurants hier hoor ik dat juist 
de Nederlanders veel fooien geven, terwijl de Belgen 
gerust veertig kilometer rijden om goedkoper uit te zijn.”

Niet zeuren maar ondernemen
Een Nederlandse ondernemer (categorie diervoeding) 
tijdens Anido: “Detaillisten in België zijn minder tobberig 
dan Nederlanders. Zij opereren meer volgens het motto: 
‘niet zeuren maar ondernemen’.”

Frans
“Eigenlijk kan ik maar één nadeel noemen van Belgen,” 
zegt een Nederlandse exposant (groothandel) tijdens 
Anido, “dat ze soms Frans spreken. Ik spreek – naast 
bonjour en merci – geen woord Frans en daarom moet ik 
maar al te vaak met handen en voeten uitleggen dat ik 
een collega ga roepen.”

Hollands  
Kooierhondje



Voeding zonder zorgen

Dieren zijn net mensen.  
Ze leven langer en beter als ze gezond eten.

Voor konijnen en knaagdieren is er daarom  
Versele-Laga Complete,  

ontwikkeld en aanbevolen door dierenartsen.  

Elke brok bevat alles wat deze diertjes nodig hebben.   
Zo krijgen ze alle essentiële voedingsstoffen binnen  

en blijven ze kerngezond.

   • Een goede vertering
   • Een vlotte darmwerking
   • Het knaaginstinct en  
     de juiste tandslijtage
   • Een uitgebalanceerde  
     energieopname

In de Complete voeders voor herbivoren

Extra lange vezels* voor:



Meer grote dierenspeciaalzaken
Een Nederlandse leverancier van snacks: “In Nederland heb 
je veel meer kleinschalige detailhandel. In België zie je meer 
grote dierenspeciaalzaken.”

Nederlanders lopen vaak voorop
Een Belgische groothandel: “Nederlanders zijn innovatie-
ver, lopen meer voorop. Als een artikel in Nederland goed 
loopt, slaat het meestal in België ook wel aan. In België 
zie je veel dierenspeciaalzaken aan de rand van steden, 
dat zijn vaak grote en erg professionele bedrijven. Goede 
ondernemers.”

Directer en kleine tuinen
Een Belgische groothandel: “Nederlanders zijn directer, en 
ze houden vaak maar een halfuur lunchpauze. Wat ook 
opvalt: in Nederland hebben honden veel minder loopruim-
te dan in België. In België hebben mensen vaak grote tuinen, 
groter dan in Nederland en verblijft de hond veel buiten. 
Daarom verkopen we in België meer hondenhokken dan in 
Nederland. In Nederland leeft de hond echt binnenshuis, in 
België brengt hij ook tijd in de tuin door.”

Die Ollander
“Mij valt toch echt wel op dat Nederlanders een andere 
mentaliteit hebben dan Belgen”, zegt een Nederlandse 
beursbezoeker afkomstig uit de Dibevo-ledengroep leveran-
ciers. “Belgen vinden ons direct en soms wat brutaal maar 
ik heb daarom best vaak het gevoel dat je ‘er’ als Nederlan-
der moeilijk tussen komt in België. Je blijft toch altijd ‘die 
Ollander’.”

Allemaal mensen
“Veel Nederlanders vinden dat Belgen zachter en vrien-
delijker zijn dan Nederlanders”, zegt een Nederlandse 
dierenspeciaalzaakondernemer die Anido bezoekt. Hij 
heeft zijn bedrijf in Brabant, op enkele kilometers van de 
Belgische grens. “Maar dat is eigenlijk net zo generali-
serend als zeggen dat elke Nederlander een grote mond 
heeft. Ik merk in mijn winkel bijna dagelijks dat ook 
Belgen direct en brutaal kunnen zijn, en dat er ook heus 
wel zachte en vriendelijke Nederlanders zijn. We zijn 
allemaal mensen!”

“Heb je de stocklijst niet, dan?”
“Er belde mij iemand om te vragen of een bepaald item uit 
onze catalogus nog op voorraad was”, vertelt een Neder-
landse leverancier. “Ik vroeg: ‘heb je de stocklijst niet, dan?’ 
In Nederland voelt degene die je aan de telefoon hebt dat 
gewoon als een vraag, ik wilde weten of hij onze stocklijst 
wel had ontvangen. De Belg die ik aan de telefoon had, 
bleek het later meer als een beschuldiging te hebben erva-
ren. In zijn beleving vroeg ik hem niet of hij de stocklijst had, 
maar beschuldigde ik hem ervan niet de moeite te hebben 
genomen daar even naar te kijken. Dat is wel een cultuur-
dingetje, denk ik.”

Kleine hondjes
“Ik zie eigenlijk nauwelijks verschillen tussen de manier 
waarop Nederlanders en Belgen zakendoen en van dieren 
houden”, zegt een Belgische exposant van honden- en 
kattenvoer. “Belgen houden net zo goed van hun dieren als 
Nederlanders, al denk ik wel dat we in Nederland de kat nog 
meer zien als een gezinslid dan in België. In België houden 
mensen nóg meer (van) kleine hondjes dan in Nederland. 
Aankleden, rondrijden in een buggy. Dat is hier meer geac-
cepteerd dan bij ons.”

Exclusieve merken
“Qua dierenliefde is er nauwelijks verschil”, zegt een Neder-
landse exposant. “Nederlanders zijn wat directer dan Belgen, 
Belgen zijn wat gemoedelijker. Maar wij merken dat ook de 
Belgische dierenspeciaalzaak op zoek is naar exclusieve 
voeders die de consument niet op het internet kan krijgen, 
maar waarvoor hij naar de winkel moet.”

Grote winkels investeren
“In België heb je meer grote winkels dan in Nederland”, zegt 
een Nederlandse exposant. “Die zijn minder terughoudend 
om te investeren in bijvoorbeeld een graveermachine of een 
hondenwasstraat. Ook trimsalons in België zijn groter en 
vaak professioneler dan bij ons. En het valt echt op dat je 
in België nog meer hondjes ziet met kleertjes, juweeltjes en 
prachtige halsbandjes. De drempel om bij zo’n mooi bandje 
een mooi naamplaatje te laten graveren lijkt in België wat 
minder hoog dan in Nederland.”

Afwachtender
“Ik denk dat Belgen wat afwachtender zijn dan Nederlanders”, 
zegt een Belgische dierenspeciaalzaakondernemer. “Als een 
Nederlander iets ziet wat hij wil hebben, dan koopt-ie het 
gelijk. Een Belg neemt het idee mee naar huis en slaapt er 
nog eens een nachtje over.”

Praktisch en weten wat ze willen
“Een verschil tussen Nederlanders en Belgen is dat we in 
België qua aankleden van honden wat verder zijn dan in 
Nederland”, zegt een Belgische exposant. “Bij ons is dat 
meer geaccepteerd. Nederlanders kleden hun hond aan uit 
praktische overwegingen: als het koud is of regent, maar niet 
voor het modische beeld. Belgen willen juist dat hun hond 
niet alleen een jas aanheeft, maar liefst ook een heel mooie 
jas. In Nederland worden meer grotere honden gehouden 
dan in België, wij houden echt van kleine hondjes en we 
vinden het leuk om de vachten te verzorgen en de hondjes 
zo mooi mogelijk te maken. Wat ik merk aan de mensen 
in Nederland, is dat die heel correct en stipt zijn, en veel 
Nederlanders weten precies wat ze willen. Een Belgische 
dierenspeciaalzaakondernemer wil nog wel eens een item in 
zijn winkel hangen omdat jij hem dat aanraadt. Nederlanders 
zijn veel meer geneigd om hun eigen gevoel te volgen. Qua 
vriendelijkheid en correctheid zijn er geen verschillen tussen 
Nederlanders en Belgen. Ik kom graag in Nederland.” ←

Voeding zonder zorgen

Dieren zijn net mensen.  
Ze leven langer en beter als ze gezond eten.

Voor konijnen en knaagdieren is er daarom  
Versele-Laga Complete,  

ontwikkeld en aanbevolen door dierenartsen.  

Elke brok bevat alles wat deze diertjes nodig hebben.   
Zo krijgen ze alle essentiële voedingsstoffen binnen  

en blijven ze kerngezond.

   • Een goede vertering
   • Een vlotte darmwerking
   • Het knaaginstinct en  
     de juiste tandslijtage
   • Een uitgebalanceerde  
     energieopname

In de Complete voeders voor herbivoren

Extra lange vezels* voor:
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De effecten van het ‘Besluit houders van dieren’ sijpelen door  

in alle lagen van onze branche. Dit besluit gaat veel verder dan 

het verbod op het huisvesten van dieren in de etalage. Dankzij het 

Besluit houders van dieren moeten ondernemers die bedrijfsmatig 

gezelschapsdieren houden, voortaan beschikken over  

een bewijs van vakbekwaamheid.
TeksT: Janine verscHure

•

Besluit houders Van dieren

Negen vragen over de 
vakbekwaamheidseisen

?
?

?
?
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Sinds wanneer is het Besluit 
houders van dieren van kracht?
Sinds juli 2014

Wat gaat er veranderen?
Voortaan moet iedereen die bedrijfsmatig huisdieren 
verkoopt, aflevert, opvangt of fokt, kunnen aantonen 
dat hij vakbekwaam is. Zo’n bewijs van vakbekwaamheid 
krijg je door een opleiding te volgen bij een  
Crebo-gecertificeerde instelling.

Waar kun je zo’n bewijs van 
vakbekwaamheid halen?
Voorlopig bij het HKI (Huisdier Kennis Instituut) of CDB 
(Cursuscentrum Dierverzorging, Groenhorst  
Barneveld).

Zijn ondernemers daar blij mee?
Sommige ondernemers hebben helemaal geen zin om 
terug naar de schoolbanken te gaan. Maar er zijn er veel 
die de veranderingen in het denken van de consument 
over dierenwelzijn begrijpen en die het juist een goede 
zaak vinden dat je goed geschoold moet zijn als je met 
dieren omgaat.

Voor wie gelden de 
vakbekwaamheidseisen?
Het bewijs van vakbekwaamheid is verplicht voor een 
beheerder die werkzaam is in een inrichting waar 
bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren 
plaatsvinden. Denk dus aan dierenspeciaalzaken, tuin-
centra, dierenpensions, groothandels maar ook fokkers 
die onder de noemer ‘bedrijfsmatig’ vallen.
De vakbekwaamheidseisen zijn verdeeld over vijf groe-
pen:
• Honden en katten
• Overige zoogdieren
• Reptielen en amfibieën
• Vissen
• Vogels 

Moet iedereen terug naar school?
Als je beschikt over een diploma dat geldig was bin-
nen het ‘oude’ Honden- en kattenbesluit, en je ‘houdt’ 
alleen maar honden en of katten, dan verandert er 
niets. Voor de andere diersoorten moet een diploma 
worden gehaald. Er wordt op dit moment gewerkt aan 
het vaststellen van de normen met als volgende stap het 
samenstellen van de examens. Zodra deze examens klaar 

zijn gaat Dibevo met de scholen in overleg om ervoor 
te zorgen dat je rechtstreeks examen kunt doen, ervan 
uitgaande dat je kennis up-to-date genoeg is om aan de 
vakbekwaamheidseisen te voldoen. 
Een opleiding waar de in het Besluit houders van dieren 
genoemde onderdelen deel van uitmaakten, en waarvan 
het diploma voor 1 augustus 2014 behaald is, bij een Cre-
bo-gecertificeerde instelling, valt onder de overgangsre-
geling. Er is dan geen verdere opleiding verplicht. Daar-
naast is er ook de mogelijkheid dat onderwijsinstituten 
eerder door henzelf uitgegeven diploma’s herbeoordelen 
om na te gaan of deze nog voldoen aan de eisen van nu. 
Als dat zo is, zijn die diploma’s gewoon geldig.  

Hoeveel tijd gaat dat kosten?
Dat is nog niet helemaal duidelijk, omdat we vanuit 
Dibevo daarover met de scholen nog geen afspraken 
kunnen maken. Wat wel duidelijk is, is dat als je werkt in 
je eigen bedrijf je geen stage hoeft te lopen. Dan blijft 
er tussen de 8 en 80 uur per deel over. Ten opzichte van 
de eerder genoemde 240 uur scheelt dat toch enorm. 

Huh, wat zeg je nou?  
Zijn de opleidingseisen  
nog niet helemaal duidelijk?
Dat klopt. Er waren allerlei problemen waar de overheid 
niet aan heeft gedacht bij het uitvaardigen van de wet. 
Gaandeweg zijn we dat allemaal aan het repareren. En 
omdat er nog twee grote ontwikkelingen in het groene 
onderwijs plaatsvinden loopt dat allemaal vertraging 
op.

Wat moet ik nu doen dan?
• Bestond jouw bedrijf – met andere huisdieren dan 
honden en katten – al voor 1 juli 2015? Dan heb je tot 1 
juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te 
halen.
• Startte je vanaf 1 juli 2015 met bedrijfsmatige activi-
teiten met huisdieren? Dan moet je vanaf de start een 
bewijs van vakbekwaamheid bezitten.
Maar: omdat nog niet exact bekend is waar je aan moet 
voldoen om je diploma te halen, raadt Dibevo begin-
nende ondernemers aan om even te wachten met de 
verkoop van dieren tot er meer duidelijkheid is. De 
verwachting nu is dat de examens klaar zijn rond het 
vroege najaar. Ben je toch al begonnen? Geef dan bij 
controle aan dat je de opleiding wel wilt volgen maar 
dat je geen diploma kunt behalen omdat de examen-
eisen nog niet vaststaan. ←

Moeten we allemaal terug naar school? Hoeveel tijd en geld gaat dat kosten en wanneer moet dat gaan gebeuren? Nog steeds 
echter zijn de exacte gevolgen van de nieuwe vakbekwaamheidseisen niet helemaal duidelijk. Zo vreemd is dat eigenlijk niet, want 
hoe kunnen de ondernemers in de Dibevo-branche de feiten helder op een rijtje hebben, als de overheid dat zelf nog niet heeft? 
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Licht, ruim en sfeervol; drie kenmerken die tekenend zijn voor Anido 2016. 

Aangevuld met drukbezocht trouwens, want de 19e editie van de Belgische 

vakbeurs voor de gezelschapsdierenbranche die op 21 en 22 februari plaatsvond 

in Kortrijk, trok met ruim 4800 man een mooi aantal bezoekers. 
TeksT en FoTo’s: Janine verscHure

•

De drie hallen die het toneel 
vormen voor de Belgische 
gezelschapsdierenbranche 
doen wat ze moeten doen. 
De hoge plafonds, prachtige 
houten spanten, het vele licht 

en de prettige groene vloerbedekking geven 
ook aan een zak kattenbakvulling de nodige 
allure. Hoewel het Kortrijk Xpo Center aan de 
buitenkant weinig inspirerend aandoet, viel 
de binnenkant, of beter gezegd: het deel waar 
Anido plaatsvond, als een warme deken over 
je heen.

Humanisering
Het is een term die ook in het vakblad regel-
matig valt, en ‘humanisering’ was ook tijdens 
Anido in praktisch elke stand voel- of merk-
baar. Consumenten willen het allerbeste voor 
hun dier en producenten spelen daar graag 
op in. Voeding is gezond, zo natuurlijk moge-
lijk en boordevol bijzondere ingrediënten. En, 
omdat het baasje nu eenmaal ook wat wil, als 
het even kan in een oogverblindende verpak-
king. Er waren technologische hoogstandjes 
zoals de Pawbo van Europepet, winnaar van 
een van de New@Anido Awards 2016. Ook de 
luxe hondenparfums met hilarische namen als 
Super Stud en Beauty Bitch van Duvo+ mogen 
we met een gerust hart het label ‘vermense-
lijking’ opplakken. Luxe artikelen voor honden 
zijn in België misschien nog wel meer gewild 
dan in Nederland. Dat was ook voel- en zicht-

baar op de stand van Divertido, een typisch 
Belgisch bedrijf dat ook op de Dibevo-Vak-
beurs zijn manden, kleertjes en halsbanden 
toonde. “Luxe hondenartikelen slaan ook in 
Nederland aan”, vertelt Veronique Kesteloot 
van Divertido. “Wij hebben ook producten 
voor Labradors, die zie je in Nederland weer 
meer dan bij ons. Het zijn toch vooral de 
eigenaren van kleine hondjes die gelukkig 
worden van onze producten. Het valt op dat 
er in België nóg meer kleine hondjes worden 
gehouden dan in Nederland. In Nederland 
houdt men het vaak bij een of twee, terwijl 
er Belgen zijn die tien Chihuahuha’s hebben. 
Kleine hondjes zijn verslavend.”

Belangen Vlaamse 
ondernemers behartigen

“Dit jaar waren wij met vier medewerkers van 
Dibevo op Anido”, vertelt Dibevo-voorzitter 
Joost de Jongh. “Mede omdat Dibevo Vlaan-
deren bij haar werkgebied wil gaan betrekken. 
Dat wil zeggen dat wij, uiteraard met oog voor 
gevestigde belangen, Vlaamse ondernemers 
willen helpen bij onderwerpen die bijvoor-
beeld over wetgeving in dispuut zijn en die 
voor hen te regelen. Iets dat wij in Nederland 
ook heel veel doen voor onze leden. Daarom 
kregen wij daar vragen naar, juist ook omdat 
wij gewend zijn voor de hele sector te werken. 
Zowel fabrikanten en groothandels (ook die 
in dieren) maar ook de dierenspeciaalzaken 
en de tuincentra met een afdeling ‘dier’ zijn 

anido 2016

Voet op Vlaamse bodem
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bij ons lid. Net zoals de dierenpensions en 
trimsalons. Daarnaast werd er ook gevraagd 
naar het Dibevo-Vakblad. Daarom hebben 
we tijdens Anido veel gesprekken gevoerd en 
natuurlijk ook gewoon rondgekeken. Want 
inderdaad: er was genoeg te zien in Kortrijk. 
Ik vind met name de hallen erg mooi, die 
creëren een goede sfeer. Het aantal stands 
op Anido is ongeveer hetzelfde als op de 
Dibevo-Vakbeurs en het viel me op dat het 
gezellig, maar niet heel erg druk was. Maar 
zoals je weet: het is niet het aantal bezoekers 

dat ervoor zorgt dat je goed kunt zakendoen, 
het is de kwaliteit van die bezoekers. En 
van verschillende exposanten hoorde ik dat 
die prima was. Wat mij ook opviel bij alle 
exposanten die ik sprak: iedereen is enorm 
benieuwd naar wat Dibevo dit jaar gaat doen, 
in plaats van de Dibevo-Vakbeurs die pas 
weer in 2017 plaatsvindt. Welnu, het evene-
ment dat wij in oktober 2016 gaan organise-
ren wordt heel bijzonder. Inmiddels hebben 
wij bij onze leden fabrikanten en groothandel 
de eerste tippen van de sluier al opgelicht.” ←

Anido in cijfers
• Anido vond in 2016 voor de 19e keer 

plaats.
• 4828 bezoekers (2931 op zondag 21 

februari, 1897 op maandag 22 febru-
ari).

• Bezoekers uit 19 landen.
• Na een bezoekstijging van 8,6 pro-

cent in 2014, betekenden de 4828 
bezoekers die Anido dit jaar ontving, 
een lichte daling ten opzichte van 
de vorige editie, namelijk 3,5 pro-
cent.

• 3 beurshallen.
• 127 exposanten uit 11 landen.
• Meer dan 500 merken.
• 46 procent van de exposanten was 

ten opzichte van de vorige edities 
nieuw of terugkomend op Anido.

V.l.n.r.: Joost de Jongh, Janny Freriks en Gerard Voshaar van 
Dibevo, Frens van ’t Zand van Anidis en Erik Lambrecht van 
Versele Laga.
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Doordat de grens tussen beide 
branches voor wat betreft dien-
sten en producten vager wordt is 
er ook behoorlijke concurrentie 
ontstaan. De tijd dat klanten 
toch wel kwamen, is echter voor 

beide branches voorbij. Je moet moeite doen 
om nieuwe klanten te werven en de bestaande 
klanten te behouden. Daar gaat onderstaand 
artikel over.

Meer klanten in de zaak
De dierenarts is van oudsher een dienstverlener 
die verdient aan zijn handelingen. De product-
verkoop is redelijk beperkt tot medicijnen, 
veterinaire gezondheidsvoeding en antipara-
sitica. Het is juist de dierenspeciaalzaak waar 
de verkoop van dierbenodigdheden, voeding 
en verzorgingsartikelen voor inkomsten zorgt. 
De laatste jaren overlapt het aanbod van beide 
branches elkaar steeds meer en alsof dat nog 
niet genoeg is, komt er ook meer concurrentie 
vanuit andere kanalen. Diverse dierenartsen 
hebben hun productaanbod uitgebreid met 
dierbenodigdheden en dierenspeciaalzaken 
kiezen op hun beurt voor het inzetten van een 
dierenarts die in de winkel onderzoekt en dieren 
vaccineert. Het zijn allemaal tools waarmee ’we’ 
één ding willen bereiken: meer klanten in de 
zaak. De achterliggende gedachte is dat meer 
klanten zouden moeten leiden tot meer omzet. 

Of dat ook zo is wordt nergens echt duidelijk, 
maar het vermoeden is dat het effect van deze 
marketing beperkt is en geen stand houdt op 
de lange termijn. Waar iedereen het meest bij 
gebaat is, is uiteraard dat de klant terugkeert en 
bij herhaling omzet maakt.

De crisis voorbij
De crisis ging zeker niet aan de gezelschapsdie-
renarts voorbij. Praktijken kampten in 2012 en 
2013 met dalende omzetten. Vergeleken met de 
dierenspeciaalzaakbranche bleef het echter zeer 
beperkt en kwam de omzetdaling procentueel 
slechts sporadisch in de dubbele cijfers terecht. 
De dierenarts heeft wel concurrentie maar op 
een heel andere manier, omdat hij voornamelijk 
diensten verkoopt. Die dienst is wel te kopiëren 
en elders (goedkoper) te exploiteren. Zo worden 
er steeds meer dierenartspraktijken gevestigd in 
dierenspeciaalzaken of tuincentra waar ze door 
lage tarieven de aantrekkingskracht van de rest 
van de winkel verhogen. Ook komen er praktij-
ken bij die zich beperken tot vaccinaties of cas-
traties voor een prikkie. Dat voelen dierenartsen 
uiteraard wel in hun bezoekersaantallen. Deson-
danks stijgen bij de meeste gezelschapsdieren-
artsen de omzetten de laatste jaren weer.

Webshops hebben ook invloed op productver-
koop door de dierenarts, maar meer nog op 
die van de dierenspeciaalzaak. Bijna alles wat 

in de dierenspeciaalzaak te koop is kan men 
ook online krijgen. Ook de dierenarts merkt 
dat de verkoop van antiparasitica en veteri-
naire gezondheidsvoeding allang niet meer is 
voorbehouden tot de praktijk. Een groot aantal 
dierenartsen biedt dergelijke producten aan in 
zijn webshop met hoge kortingen. Dit leidt veelal 
tot een afname van herhalingsverkopen. Die-
renartspraktijken hebben echter nog een groot 
aantal producten waarop een registratie rust, 
waardoor deze niet zonder recept en dus niet 
online mogen worden verkocht. Veel praktijken 
maken gebruik van deze beperking door juist 
die producten aan te bieden aan hun klanten. 
Zo voorkomen ze dat het herhalingsrecept bij de 
(online) concurrent wordt aangeschaft.

kijken, kijken, online kopen 
De dierenspeciaalzaak kan zich op een verge-
lijkbare manier wapenen tegen buurcollega’s 
en webshopverkoop. Daarvoor moet je je wel 
blijven onderscheiden. Wie ervoor kiest om zijn 
productaanbod niet aan te passen zal vroeg 
of laat aanlopen tegen het ‘kijken-kijken-on-
line-kopen’-concept. Onderscheiden kan door 
in te spelen op nieuwe hypes. Voeding biedt 
daarbij kansen. Denk aan de groeiende behoef-
te voor producten van rauw vlees, glutenvrije 
voeding en hypoallergene diëten. Vooral bij die 
eerste is er een grote doelgroep die wel vers 
vlees wil voeren, maar niet de moeite wil doen 

Meestal krijg je van mij op deze plek een artikel over een medisch onderwerp. 

Deze keer ga ik wel in op diergeneeskundige zaken, maar dan hoe ik als 

dierenarts aankijk tegen de zakelijk kant van een dierenartsenpraktijk. 

Het werkgebied van dierenartsen en dierenspeciaalzaken heeft genoeg 

overeenkomsten. Zo ook de ervaringen van ‘onze’ klanten.  

Er zijn echter ook behoorlijke verschillen.
TeksT: sTiJn peTers, dierenarTs

•

klantenBinding

De gunfactor als wapen

18 Dibevo 



om zelf een voeding samen 
te stellen. Deze gemaksklant 
moet ook bediend worden door 
het aanbieden van kant-en-klare 
voedingen met rauw vlees. Met pri-
vate labels, voedingen die onder eigen 
naam in de markt worden gezet, kun je 
voorkomen dat jouw klant ergens anders 
shopt, omdat het merk jouw zaak uniek 
maakt. Naast voeding zijn er ook nieuwe 
producten die nog niet of nauwelijks bekend 
zijn bij de diereigenaar. Hierin zou je een voor-
trekkersrol kunnen spelen, alhoewel deze pro-
ducten uiteindelijk vast ook bij buurtcollega en 
op internet opduiken.

Gemaksklant
Naast unieke producten is er nog een manier 
om te komen tot een herhalingsaankoop. De 
gemaksklant wil namelijk ontzorgd worden. 
Binnen de dierenartsenpraktijk is het heel nor-
maal dat men de diereigenaar herinnert aan 
de jaarlijkse vaccinatie. Hoeveel procent van 
die herinneringen resulteert in een afspraak is 
afhankelijk van hoe vaak men de klant herin-
nert. In tegenstelling tot wat je mogelijk ver-
wacht, wordt het als prettig ervaren wanneer 
men meerdere keren wordt herinnerd aan de 
noodzaak tot het maken van een afspraak. De 
meeste ontvangers van de herinnering stellen 
de betrokkenheid op prijs.
Ook ervaart een groot deel van de klanten het 
als prettig als je ze herinnert aan het inzetten 
van antiparasitica zoals de ontworming of 
ontvlooiing. Hoewel de diereigenaar zo’n herin-

nering zelf met het 
grootste gemak in zijn (digitale) 

agenda kan zetten, houdt de gemaksklant ervan 
dat iemand anders dit regelt. Ook in de dieren-
speciaalzaak zou een dergelijke herinnerings-
service kunnen leiden tot een toename van het 
aantal herhalingsaankopen. Het vraagt echter 
wel om een systeem waarbij je de gegevens van 
de klant registreert en herinneringen instelt.

Gunfactor
Waarom een diereigenaar zijn aankopen bij 
jou doet en niet bij een ander is een com-
plexe vraag. Deze is onmogelijk in één artikel 
te beantwoorden. Afstand, bereikbaarheid en 
parkeerplaats telt voor een groot deel van de 
klanten. Aanloopfactoren als een supermarkt 
of drukke winkel bepaalt wie jouw zaak ziet. 
De vraag of je de juiste producten op voorraad 
hebt haalt voor een gedeelte de wind uit de 
veren van webshops, zeker tegen het weekend. 
Steeds meer klanten gebruiken hun smart-
phone om op zoek te gaan naar een geschikte 
dierenspeciaalzaak. Een website die geschikt 
is voor smartphones helpt, net als het etale-
ren van je winkel op Google Maps. Dat laatste 
kost wat tijd, verder niets (zie kader). Door het 

plaatsen 
van spreken-
de foto’s genereer je een 
perfecte bedrijfs advertentie.
De gunfactor speelt een belangrijke rol bij 
aankopen. Deze bepaal je zelf. Dat begint met 
de inrichting van je etalage en winkel. Eenmaal 
in de winkel is de manier waarop je de klant 
aandacht geeft bepalend voor het gevoel dat 
die klant krijgt. Vaak hoor je dat je (herhalings)
aankopen verhoogt door goed te luisteren, 
actief vragen te stellen en adviezen te geven. 
Je kunt ook kiezen voor een andere benadering 
die dan wel een ander soort klant oplevert. Met 
het begeleiden van de klant met zijn dier help je 
ook jezelf, denk aan maandelijks weegmomen-
ten of ontwormingsadviezen. Om klanten te wer-
ven kun je lezingen of workshops organiseren. 
Je kunt daarbij toenadering zoeken tot andere 
beroepsgroepen, denk aan trimmers, gedrags-
deskundigen, dierenartsen of dierenpensions. 
Op je eigen website kun je producten aanprij-
zen, maar ook acties, workshops en lezingen 
vermelden. Facebook biedt veel mogelijkheden 
om een klantenkring te genereren en ook inzicht 
te krijgen in de behoeften van die klant. ←

Google Mijn Bedrijf
Op www.google.nl/business kun je de weergaven van je eigen bedrijf op Google Maps 
beheren. Op deze pagina kies je voor ‘Uw bedrijf op Google’ en zoek je, na inloggen bij 
Google, naar jouw zaak. Staat jouw dierenspeciaalzaak er nog niet bij? Dan kies je voor 
‘Je bedrijf toevoegen’. Heb je jouw bedrijf wel gevonden dan kun je aanvinken dat je 
bevoegd bent om dit bedrijf te beheren. Veelal krijg je een code per briefkaart of tele-
foon waarmee je bevestigt dat je inderdaad werkzaam bent bij dit bedrijf. Daarna kun je 
via de business pagina van Google of via de app ‘Mijn Bedrijf’ aanpassingen doen, foto’s 
plaatsen, openingstijden bewerken en recensies van je bedrijf beheren.
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BedrijF in Beeld

Versele-Laga: familiebedrijf  
sinds 1932, en een merk dat  

staat als een huis

Wanneer we Deinze inrijden komen we terecht in het kielzog van een grote 

vrachtwagen van Versele-Laga. Hij wijst ons de weg, maar dat had niet 

gehoeven. De bedrijfsgebouwen aan de Kapellestraat spreken voor zich: hier 

is Versele-Laga, familiebedrijf sinds 1932, en een merk dat staat als een huis.
TeksT en FoTo: Janine verscHure

•

Versele-Laga, een internationale 
fabrikant van kwalitatieve voe-

dings- en verzorgingsmerkproduc-
ten voor prestatie- en huisdieren, is 

een bedrijf met een rijke traditie. Als 
je over de drempel van de receptie 

stapt valt direct de plaquette op die een schril 
contrast vormt met de moderne liftdeur waar 
zij boven hangt: ‘Noeste arbeid, geest en hand, 
bracht VERSELE tot dees stand.’ Gedateerd: juni 
1955. 
“Mooi hè”, lacht Stefan Versele, management-
teamlid en trade marketing manager. Stefan 
behoort tot de vierde generatie van de familie 
Versele die werkzaam is bij Versele-Laga. “Die 
spreuk symboliseert ons DNA van hard werken 
en pragmatisch handelen.”

Tachtig jaar expertise
Stefans overgrootvader, Prudent Versele, begon 
in 1932 een bedrijf waarin hij op kleine schaal 
veevoeders ging produceren en vermarkten. Al 
snel werd de vraag groter dan het aanbod en 
in 1937 besloot hij met de bouw van een vee-
voederfabriek in Deinze te beginnen. De jaren 
die volgden waren succesvol, de fabriek werd 

verder uitgebreid en werd zelfs een van de 
modernste in die tijd (1955).
De familie Versele ging met haar tijd mee en 
toen de markt erom vroeg besloot zij mengelin-
gen voor de duivensport te gaan ontwikkelen. 
Snel daarna volgden producten voor andere 
sport- en hobbydieren. Stefan: “Sinds de jaren 
zeventig, toen dieren steeds meer deel gingen 
vormen van het gezin, ging Versele-Laga zich 
voor een belangrijk deel richten op de pro-
ductie van voeders, snacks en verzorgingspro-
ducten voor vogels, konijnen en knaagdieren, 
honden en katten. Er is hier in de loop der 
jaren veel verbouwd en bijgebouwd, de huidige 

bebouwde productie en logistieke oppervlak-
te bedraagt in zijn totaliteit 30.000 vierkante 
meter.”

Vandaag de dag
Vandaag de dag is Versele-Laga een internati-
onale petfood fabrikant, waar nog steeds vier 
neven met de achternaam Versele werkzaam 
zijn. Stefan: “Onze fabrieken en verkoopkan-
toren bevinden zich van België en over heel 
Europa, tot China en Amerika en we exporteren 
naar 75 landen. We voeren 2100 producten en 
wereldwijd werken er bij Versele-Laga zo’n 450 
mensen. Een van onze kernwaarden is dat we 
werken met respect voor mens, dier en omge-
ving en continu streven naar verbetering en 
verdere professionalisering. Op deze manier 
houd je het als bedrijf vol en kun je je merk 
verder ontwikkelen, uitdragen en versterken. 
Want het Versele-Laga merk is zeer belangrijk 
voor ons: we willen het voorkeursmerk worden 
van de consument, de handelaar, de leefge-
meenschap en onze medewerkers. Het is zeker 
onze uitdaging en ambitie dat Versele-Laga 
er over tachtig jaar nog steeds staat als sterk 
merk.”
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Passie
Stefan: “Een andere bedrijfswaarde die we hoog 
in het vaandel dragen is passie. Inmiddels heb 
ik geleerd dat die passie een van de sleutel-
woorden en kernwaarden is voor dit bedrijf. 
Wist je dat wij pas sinds een jaar of zeven 
een marketingafdeling hebben? In navolging 
daarvan zetten we recent een trade marketing 
afdeling op. Onze jarenlange expertise in het 
ontwikkelen en produceren van onze producten 
vulden we aan met ruime kennis en ervaring op 
het gebied van marketing, denken en handelen 
vanuit de consument met en bij onze handels-
partners. De combinatie van al deze expertises 
maakt dat we samen kunnen bouwen aan tota-
le consumentenbelevingen en dit maakt ons 
uniek. Recent namen we op het hoofdkantoor te 
Deinze de nieuwe kantoorgebouwen in gebruik 
die echt teamwerk en delen van expertise nu 
beter mogelijk maken, daar we samen in open 
kantoorstructuren zitten. De vergaderruimtes, 
de werkplekken, de kantine: alles is gericht op 
het stimuleren en optimaliseren van samen-
werken. Voorheen zat het kantoorpersoneel 
verspreid over het terrein in verschillende pan-
den en units, maar in dit pand werkt iedereen 
ook echt samen aan onze toekomst. Het feit 
dat wij al zo lang een vaste waarde zijn in deze 
branche danken we aan gepassioneerde mede-
werkers, maar ook aan winkeliers die net zo 
met hart en ziel met hun bedrijf bezig zijn, als 
wij met het onze.”

Wondere wereld
Na de koffie is het tijd voor een viprond-
leiding door de fabriek in Deinze, waar de 

voeders voor vogels, konijnen en knaag-
dieren, neerhofdieren (erfdieren – Red.) en 
paarden worden gemaakt. Stefan: “Een groot 
deel van de productie vindt plaats in België 
maar we hebben ook fabrieken in Frankrijk, 

Hongarije, China en Amerika. In de fabriek in 
Leuven wordt onze honden- en kattenvoeding 
gemaakt.” De hoofdvestiging in Deinze bestaat 
uit twee fabrieken die door de rivier De Leie 
van elkaar gescheiden zijn. Er lopen twee 
bruggen van het ene gebouw naar het andere. 
Een voor verkeer, en een loopbrug voor perso-
nen waar ook vier lopende banden de waren 
transporteren.

De fabriek in Deinze vormt een naar vruchten 
en kruiden ruikende, wondere wereld. Zij begint 
met de grondstoffen die op de lopende band 
over het water vervoerd worden en eindigt – via 
de pers of de extruder en de inpaklijn – in het 
paleis vol pallets, papier en plastic dat ‘maga-
zijn’ heet. In het immense magazijn van Verse-
le-Laga wachten zo’n 20.000 pallets met vele 
tienduizenden producten tot ze naar hun nieu-
we bestemming worden gebracht. “De grond-
stoffen worden bij binnenkomst gecontroleerd 
op kwaliteit”, vertelt Stefan. “Niet steekproefs-
gewijs, maar constant en consequent. Vervol-
gens worden ze verschillende keren gereinigd 
en gesorteerd waarna ze verwerkt worden in 
onze voeders. Malen, mengen, wegen, persen 
of extruderen, drogen, additieven toevoegen, 
vacuüm coaten en verpakken; alles gebeurt in 
onze eigen fabrieken, dit geldt voor 95 procent 
van ons productaanbod. Eigenlijk doorlopen de 
grondstoffen een reis van boven in de fabriek, 
waar ze van het eerste stof worden ontdaan, tot 
tientallen meters lager op de werkvloer waar de 
laatste kwaliteitscontrole plaatsvindt. Vervol-
gens worden ze verpakt en klaargemaakt voor 
het transport.” ←

Fabrieksfeiten
→  In de fabriek van Versele-Laga in 

Deinze werken 150 mensen.

→  Er vinden dagelijks zo’n honderd 
productwissels plaats.

→  Elke dag lossen er zo’n 35 vracht-
wagens en een binnenschip hun 
grondstoffen.

→  De totale opslagcapaciteit van 
grondstoffen is 5000 ton.

→  De afzakcapaciteit voor grootver-
pakkingen is een zak (15, 20 of 25 
kg) per vijf seconden.

Stefan Versele met op de achtergrond een van de fabrieken van Versele-Laga in Deinze.
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Van links naar rechts: Kristof, JP, Miriam en Audrey. ↑

22 Dibevo 



JP Berx is altijd bezig met innoveren, nieuwe kansen en grote plannen. 

Voor zo iemand is de uitspraak “Eigenlijk had ik nooit gedacht zelfstandig 

te worden”, op zijn zachtst gezegd verrassend. Berx is eigenaar van 

Zowizoo in Kontich onder de rook van Antwerpen; een goedlopende 

dierenspeciaalzaak van 1700 vierkante meter, waar zijn hele gezin met 

hart en ziel in meewerkt, waar het bruist van de activiteiten, en waar 

klanten vanuit de verre omgeving op afkomen.
TeksT en FoTo’s: Janine verscHure

•

Aan de basis van dit bedrijf dat nu tien jaar 
bestaat, bijna twintig man personeel heeft, 
dat door leveranciers en klanten geroemd 
wordt én dat onder ander door Verse-
le-Laga wordt bestempeld als ‘een voor-
beeld voor de branche’, stond een vrouw: 

tien jaar geleden was Myriam Berx degene die haar echt-
genoot over de streep trok met de legendarische woorden: 

“Jij zou eens voor jezelf moeten beginnen, JP.”

Zestien jaar lang was JP vertegenwoordiger van Royal 
Canin, een job die hij met plezier vervulde. “Ik had het 
waarschijnlijk wel in me,” zegt hij, “maar ik was gewoon 
nooit bezig met een eigen bedrijf. Royal Canin maakte 
destijds grote shop-in-shops onder andere bij een aan-
tal Zoomart-dierenspeciaalzaken. Zij wilden prominent 
aanwezig zijn in die winkels en ik geloofde in die formule. 
Zoomart-winkeliers hadden een stuk vrijheid maar toch 
was er sprake van verbondenheid. Regelmatig was ik zelf 
de rekken aan het sjouwen om die shop-in-shops te bou-
wen. Ik ben een doener, stilzitten en toekijken dat kan ik 
niet. Maar toch: vanuit het bouwen van shop-in-shops was 
het nog een hele stap naar dit.” JP maakt een handgebaar 

dierenspeCiaalzaak in Vlaanderen

Zowizoo

naar rondom zich. “Ik had destijds nooit gedacht dat een 
winkel als deze mijn toekomst zou zijn.”

Drive en passie
Als vertegenwoordiger zag JP ook hoe het niet moest. “Veel 
winkeliers misten een stuk gedrevenheid”, vertelt hij. 

“Steeds vaker bekroop mij het gevoel dat ik die drive en 
passie wél had. Myriam kan heel goed kindjes schminken 
en regelmatig ging ze mee als er een winkel geopend werd. 
Zij hielp bij de kinderanimatie en ook ik liep daar dan rond. 

“Ik zag hoe jij daar bezig was”, zei ze later. “Dat ligt jou. Jij 
zou voor jezelf moeten beginnen.” 
Zo ontstond het idee, en dat groeide en kriebelde totdat 
JP en zijn vrouw zichzelf terugvonden, kijkend naar win-
kelpanden die in aanmerking kwamen voor hun plannen. 
In Kontich, in een regio waar veel potentie en niet te veel 
concurrentie was, op een mooie zichtlocatie aan een door-
gaande weg, tussen Antwerpen en Brussel, vonden ze een 
pand dat aan hun wensen voldeed. 
De familie Berx begon haar dierenspeciaalzaak onder de 
vleugels van de Duitse keten Fressnapf, als Zoomart. “We 
waren vier jaar Zoomart,” vertelt JP, “maar ik had veel idee-
en, wilde mijn eigen koers varen, had behoefte aan een 
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Het grootste assortiment
Ons assortiment omvat altijd 900 soorten zoetwatervissen 
die wij importeren uit 25 verschillende landen. Met een 
voorraadcapaciteit van ruim 1 miljoen vissen grijpt u nooit 
mis. Door onze optimale kwaliteit en klantbegeleiding 
kunt u uw aquariumafdeling in topconditie brengen en 
houden. Tevens verzorgen wij ook uw aquariumplanten 
en diepvriesvoer. Wekelijkse bezorging in Nederland en 
België door eigen chauffeurs met verwarmde bussen.

Eenvoudig bestellen via de website
Middels onze website www.ruinemans.com heeft u altijd 
zicht op onze actuele voorraad voorzien van foto’s. 
Zo kunt u uw assortiment continue vernieuwen. 
Wekelijkse aanbiedingen en nieuwe vissen zijn duidelijk 
zichtbaar gemaakt en eenvoudig te bestellen.

Contact:
Ruinemans Aquarium BV 
IJsselveld 9, 3417 XH Montfoort
T: +31 (0)348 - 47 98 00
www.ruinemans.com
info@ruinemans.com

MEER KEUS &
BETERE KWALITEIT
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groter stuk vrijheid. De Zoomart-formule en ik hebben in 
goed overleg afscheid van elkaar genomen.”

Nieuwe naam 
Toen JP als onafhankelijk ondernemer verder ging, moest 
er heel wat veranderen aan zijn bedrijf. De Zoomart-kleu-
ren verdwenen en er moest een nieuwe naam komen. “Dat 
viel nog niet mee”, vertelt JP. “Ik wilde graag iets met ‘pet’, 
iets dat een beetje internationaal klinkt, maar ik kwam 
erachter dat zo’n beetje alles met ‘pet’ al bestaat. Aan de 
vooravond van de dag dat de beslissing moest vallen – we 
moesten echt boardings gaan bestellen, er moest druk-
werk komen en bedrijfskleding, en we wilden de opening 
groots aankondigen – kwamen we met ons gezin en wat 
personeelsleden bijeen. Het doel: die avond moest er een 
naam komen.” Het samengestelde gezin Berx bestaat naast 
Myriam en JP uit Kristof; de zoon van JP, en Audrey; de 
dochter van Myriam, en iedereen werkt met veel passie in 
het bedrijf. JP: “Iedereen schreef twee namen op en daarna 
mochten we er punten aan geven. Mijn echtgenote kwam 
met de naam Zowizoo en eigenlijk was iedereen daar heel 
enthousiast over. En nog steeds vind ik het een prima 
naam, met een goede betekenis.”
 
Gelukkige mensen

“Deze winkel werd geboren dankzij het idee van Myriam”, 
vertelt JP. “Zij is een sterk en ondernemend type. Iemand 
die eigenwijs is, graag haar eigen beslissingen neemt, die 
weet wat ze wil. Ik ben ook zo, en dat geldt ook voor onze 
kinderen. Kijk, van sommige mensen moet je geen creati-
viteit verwachten. Die doen wat hun wordt opgedragen en 
voelen zich prettig bij een sterk omlijnd kader waarbinnen 
ze kunnen opereren. Van mensen die niet te veel aan 
hun kop willen hebben, moet je geen ondernemerschap 
verwachten. Wél van mensen die steeds de grens van dat 
kader op willen zoeken. Myriam en ik hebben geluk gehad, 

“Van men-
sen die 
niet te veel 
aan hun 
kop willen  
hebben, 
moet 
je geen 
onderne-
merschap 
verwach-
ten .”

voor ons rolde het balletje precies de goede kant op. Wij 
werken hier samen met onze kinderen en we zitten in dit 
bedrijf perfect op onze plek.”

Baby
Onder andere Versele-Laga noemt Zowizoo een voorbeeld 
van een goedlopend Belgisch bedrijf, dat zijn producten 
op een goede manier in de markt zet. Die uitspraak ont-
lokt een trotse glimlach: “Maar,” zegt JP, “daar doe ik het 
als ondernemer niet voor. Natuurlijk is het mooi dat ons 
bedrijf gewaardeerd wordt, daar zijn we trots op. Als je een 
gamma volgt moet je de hele presentatie daarvan doen. 
Versele-Laga heeft een mooie productlijn, goede marktbe-
kendheid, een gevarieerd aanbod en bovenal een prima 
kwaliteit. Maar ik doe dit werk niet voor mooie woorden of 
erkenning. Ons hele gezin ‘doet’ dit omdat we er met zijn 
allen achter staan. Omdat we dit bedrijf bijna zien als onze 
‘baby’. We hebben het er best weleens over gehad om twee 
of drie winkels te beginnen. Ik ken zo een aantal mensen 
in de zakenwereld die heel graag voor hun kinderen ‘een 
Zowizoo’ willen aanschaffen. Maar voor ons zou het dan 
toch voelen alsof we een stuk van onze baby afgeven. Ook 
als we ons gezin zouden opsplitsen over verschillende ves-
tigingen, denk ik dat we een stuk van ons succes zouden 
weggooien. En als ik zie wat we er allemaal voor doen om 
dat succes vast te houden en te laten groeien... Als onder-
nemer moet je steeds blijven evolueren. Ik ben trots op dit 
familiebedrijf, maar realiseer me wel dat stilstand achter-
uitgang is. Wij blijven continu op zoek naar nieuwe ideeën, 
streven vernieuwing na. Onze winkel is in de loop der jaren 
flink uitgebreid, het pand verfraaid, we doen veel aan eve-
nementen voor klanten, teambuildingsactiviteiten met het 
personeel. We denken na over een trimsalon of samenwer-
king met een dierenarts en ik zou heel graag dit pand niet 
meer huren maar aankopen. Maar uitbreiden in vorm van 
meer winkels, dat is voorlopig nog toekomstmuziek.” ←

Over Zowizoo
→ 1700 vierkante meter vloeroppervlak.

→ Op zondag geopend.

→ Artikelen voor hond, kat, knaagdieren en 
konijnen, vissen, vogels.

→ Uitgebreide webshop.

→ Doggywash in de winkel.

→ Activiteiten als latenightshopping, boerderij-
weekend, weekend van de hond, kat.

→ Vast item over Zowiezo op ATV, de regionale 
televisiezender voor de provincie Antwerpen.
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Naturis hondenvoer ontstond 
vanuit de Bordeauxdoggen-
kennel die Ruud van Himst 
een kleine dertig jaar geleden 
begon. Nog steeds sieren deze 
stevige rode jongens de ver-

pakkingen van Naturis hondenvoer. “Inmiddels 
fok ik niet meer”, vertelt Ruud. “Een bedrijf als 
dat van mij houdt je minstens zes dagen per 
week van straat, en om een goede hond te fok-
ken moet je tijd investeren.”

Hondenmannen
Ruud: “Ik merkte regelmatig dat de samen-
stelling van voeders veranderde. Er werd 
gerommeld met ingrediënten, het voer moest 
goedkoper geproduceerd worden, en ik zag aan 
mijn honden dat er ‘ iets’ aan de hand was. Als 
ik dan de producent belde kreeg ik te horen 
dat de samenstelling ongewijzigd was. Maar 

als ik op de verpakking keek, zag ik dat er wel 
degelijk ingrediënten waren aangepast. Dat 
was de reden dat ik zelf voer ging maken. Hon-
derd procent natuurlijk met een samenstelling 
die blijft zoals-ie is. Wij werken uitsluitend met 
versvlees van goede kwaliteit en kopen van 
betrouwbare leveranciers. Geen toevoegingen 
van water, aardappelvezels of andere bindmid-
delen. Dat betekent automatisch dat je meer 
geld kwijt bent, maar dat is dan maar zo! Onze 
persbrokken sluiten qua 
vertering prima aan bij 
versvlees. Op dit moment 
hebben we een glutenvrije 
persbrok in ontwikkeling 
in de smaken konijn, kal-
koen, eend en wild, en we 
zijn bezig met een onder-
zoek naar het verwerken 
van insecten in de voe-

ders. Wij blijven met beide voeten op de grond. 
Ik heb veel klanten in de hondensport, mensen 
van de politie of de douane, echte honden-
mannen. Die zien direct of hun hond goed in 
zijn vel zit, die hoeven niet te wachten tot hij 
water poept om te weten dat de samenstelling 
van het voer niet goed is. Ze kijken naar de 
vacht en de uitstraling van hun hond. Ik hoor-
de van een politieagent die Naturis voert, dat 
er op straat laatst iemand naar hem toe kwam 

met de vraag of hij zijn hond 
soms ergens mee insmeerde, 
omdat hij zo glansde. Dát is 
wat goed voer kan doen.”
 
En wie heeft het 
dan gedaan?
Naturis heeft droogvoer, vers-
vleesvoeding en snacks. “Vers-
vleesvoeding is een verhaal 

BedrijF in Beeld

Natural Petfood
Goed (ver)voer

“Je kunt nog zulk goed voer maken,” zegt Ruud van der Himst van Natural Petfood / Naturis 

hondenvoer, “maar als jij – of beter gezegd: jouw distributeur – niet in staat is dat voer fatsoenlijk bij 

de winkelier te krijgen, sla je de plank mis. Dan heb je alles voor niks gedaan.”

TeksT: Janine verscHure

•
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apart”, weet Ruud. 
“Steeds meer consu-
menten willen vers 
gaan voeren en ook 
steeds meer dieren-
artsen zien resultaten 
van het voeren van 
versvlees. We weten 
allemaal dat je zorg-
vuldig moet omgaan 
met versvleesvoeding: 
wij moeten dat tij-
dens de productie, de 
winkelier moet dat in 
de winkel en de con-
sument moet dat, bij 
hem thuis. Wij malen 
het vlees op een temperatuur van min zeven-
tien, mengen op min tien, maken worsten op 
min vijf graden en dan gaan de worsten de 
snelvriezer in. Het product komt tijdens dat 
hele proces niet boven de nul graden, daar 
gaan we heel zorgvuldig mee om. Stel dan dat 
het van onze fabriek naar de dierenspeciaal-
zaak gaat, en de transporteur zet het in de 
container achterin zijn busje. Dan loop je het 
risico dat het product niet in perfecte staat bij 
de winkelier aankomt, en dus niet in perfecte 
staat in de voerbak van de hond van die veel-
eisende consument belandt. En wie heeft het 
dan gedaan? De winkelier én degene die het 
voer gemaakt heeft. Naturis dus.”

Ruud wordt soms een beetje moe van het 
geklaag, ook van winkeliers. “Met marges tus-
sen de 30 en 35 procent en uitschieters tot 
45 procent doen we het niet slecht voor de 
winkelier”, zegt hij. “Maar desondanks hoor 
je ze regelmatig klagen. Over de investering 
in de vriezer, of het stroomverbruik, waarbij 
ze even vergeten dat overal in de winkel de 
lampen branden. Soms heb ik de neiging om 
te roepen: Wakker worden! Het gaat niet meer 
vanzelf!”

Doen waar je goed in bent
“Ik vind dat iedereen moet doen waar-ie goed 
in is”, zegt Pierre Vissers van Vissers Petfood. 
Vissers Petfood is groothandel en distribu-
teur van onder andere Naturis hondenvoer in 
Nederland en een deel van België. “Naturis is 
degene die het hondenvoer maakt, die levert 
kwaliteit; daar begin het allemaal mee. De 
winkelier zorgt ervoor dat het product met 
de juiste uitleg en advies bij de consument 
terechtkomt. En wij zitten daar tussenin, wij 
zijn het aanspreekpunt voor de winkelier, en 

we weten alles over transport. Versvleesvoe-
ding is een bijzondere tak van sport, en ook wij 
doen waar we goed in zijn. Ik wil dat tegen een 
goede prijs doen, zodat de winkelier de marge 
kan pakken.”

Onderscheid door kwaliteit
Vissers Petfood begon in 2012 met de distri-
butie van Naturis. Pierre: “We rijden met zes 
geconditioneerde wagens. Daarin blijven diep-
vriesproducten strikt gescheiden van voeders 
die boven nul getransporteerd worden. Vers-
vleesvoeding vervoeren we op een temperatuur 
van min twintig graden. We zijn verschillende 
keren verhuisd en onlangs hebben we weder-
om onze vriescapaciteit uitgebreid. We werken 
met Naturis, maar ook met een aantal andere 
merken en we willen ons echt onderscheiden. 

Onze chauffeurs hebben 
kennis van de producten 
die ze vervoeren. Als de 
spullen bij de winkel wor-
den weggezet, zien ze erop 
toe dat alles zo snel moge-
lijk in de vriezer verdwijnt 
en als een winkelier vragen 
heeft, beantwoorden ze 
die zelf, of ze koppelen het 
terug naar mij of Ruud. De 
lijnen zijn kort, de kwali-
teit, service en de marges 
liggen zo hoog mogelijk.”

Vissers Petfood was er al 
lang voordat Pierre met 

Ruud in zee ging. “De geschiedenis van ons 
bedrijf voert terug tot 1890”, vertelt Pierre 
niet zonder trots. “De laatste jaren zijn we 
ons echt aan het specialiseren in het diep-
vriesgebeuren. Diepvries is een mooi product: 
het zorgt ervoor dat de klant naar de winkel 
komt. Elke week om een paar rolletjes te 
halen want meer past er niet in zijn vriezer, 
maar ook voor goed advies. Van het geld dat 
hij dan overhoudt, koopt hij een snackje of 
een speeltje. Consumenten kiezen bewust 
voor goede diervoeding, en het is aan ons om 
ervoor te zorgen dat die kwaliteit gehand-
haafd blijft.”

Belgische klant 
‘versvleesgezind’
Dirk Swerten van Wolfs Petfood is groothandel 
en distributeur van Naturis voor het grootste 
deel van de Belgische markt. Dirk is zo’n echte 
‘hondenman’, waar Ruud eerder in dit verhaal 
over sprak. Hij fokt al dertig jaar Mechelse 
Herders. “Via mijn eigen honden kwam ik 
met Naturis in aanraking”, vertelt Dirk. “Na 
dertig jaar vond ik eindelijk een voeding van 
constante kwaliteit, die klopte qua prijs-kwa-
liteitverhouding. Ik doe nu zo’n twee jaar de 
distributie en het is fijn om te werken met 
een product waar je echt achter kunt staan. 
In België zijn de consumenten iets minder 
‘versvleesgezind’ dan in Nederland, maar je 
merkt de laatste jaren wel dat er ook hier 
een ommekeer plaatsvindt. Dat komt door 
een mentaliteitsverandering bij consumenten 
– die willen het beste voor hun dier –, maar 
ook door de kwaliteit van de voeders. En ja: 
natuurlijk ook doordat de producenten van die 
voeders samenwerken met groothandels die 
weten waarover ze praten, en hoe ze versvlees-
voeding moeten vervoeren.” ←

Hygiëne
Ruud: “Raad consumenten aan een 
scheutje chloor door het afwaswater 
te doen. Dan houden ze de voerbak, 
snijplank en messen waarmee ze de 
versvleesvoeding bereiden, hygiënisch 
schoon. En vertel dat ze het aanrecht 
en de dweil niet moeten vergeten.” 

Meer weten?
www.naturalpetfood.be
www.naturis.be
www.visserspetfood.nl
www.wolfspetfood.be

Pierre Vissers, Dirk Swerten en Ruud van der Himst

Dibevo 27



In het bedrijf van Frans en Anjo Brock 
leven de honden in groepen, 24 uur per 
dag. “Dat is het uitgangspunt”, vertelt 
Frans. “Natuurlijk zijn er honden die 
niet blijken te gedijen in een groep. 
Die kunnen we ook in koppels plaatsen 

of desnoods alleen, maar dat is niet waar we 
voor gaan. Wij denken dat voor de meeste 
honden geldt dat ze het gelukkigst zijn als ze 
samen met soortgenoten in een roedel kunnen 
leven en lekker kunnen ravotten. Honden die 
bij ons hebben gelogeerd, gaan vaak verre 
van schoon weer mee naar huis. Onze klanten 
weten dat en ze waarderen dat ook. ‘Hoe vie-
zer hoe liever’, zeggen ze. Want dan weten ze 
dat hun hond het naar zijn zin had.”
“In tegenstelling tot honden zijn katten van 
nature meer solitair levende dieren”, zegt Anjo. 
“Die kunnen wel in een groep, maar lang niet 
elke kat stelt het op prijs om zijn voerbakje, 
kattenbak en klimmateriaal te moeten delen. 
Daarom plaatsen wij katten in eerste instantie 
alleen. Als na enkele dagen blijkt dat-ie andere 
katten waardeert, zetten we hem in een kleine 
groep, maar bij katten is groepsleven juist niet 
het uitgangspunt. Wij zijn daar misschien wat 
eigenwijs in, want inderdaad: veel collega’s 
doen het anders. Maar wij hebben in de loop 
der jaren ervaren dat deze manier voor ons het 
best werkt.”

Sneeuwbaleffect
Wanneer dat ‘ in de loop der jaren’ inmiddels 
twintig jaar is, mag je toch wel stellen dat je 
als ondernemer recht van spreken hebt. Frans 
en Anjo begonnen in 1996 hobbymatig met de 
opvang van Beagles; de honden waar ze zelf 
aan verknocht raakten en die ze ook fokken. In 
eerste instantie gebeurde dat naast het var-
kensbedrijf aan de Heesakker in het Brabantse 
Haaren. Maar toen bleek dat de ‘Beagleboer-
derij’ een hit was en mensen uit het hele land 
hun hond bij Frans en Anjo brachten, besloten 
ze zich te gaan toeleggen op het dierenpension. 
“Er was echt sprake 
van een sneeuwbal-
effect”, zegt Frans. 
“Het derde jaar kwa-
men er in de zomer-
vakantie al veertig 
honden. In 1999 
hebben we het hele 
bedrijf verbouwd en 
daarbij zorgden we 
ervoor dat we aan 
de eisen van het 
toenmalige Honden- 
en kattenbesluit 
voldeden. We beslo-
ten de lat hoog te 
leggen en – in plaats 

van kleinschalig Beagles op te vangen – te gaan 
voor een professioneel bedrijf.”

Best wat uit te leggen
Toen het dierenwelzijncentrum in 2000 klaar 
was, besloten Frans en Anjo naast Beagles 
ook andere rassen te verwelkomen. Anjo: “We 
hadden naast de groepsverblijven ook enkele 
kennels gerealiseerd en we merkten, en merken 
nog steeds, dat de meeste rassen prima in een 
groep kunnen. Mensen die graag willen dat hun 
hond alleen gehuisvest wordt, of eigenaren van 
vechthonden- of agressieve rassen verwijzen 

we door naar collega’s. 
In het begin kwamen hier 
ook gewoon bijvoorbeeld 
Amstaffs en Bull terriers, 
maar we merkten dat 
sommige eigenaren van 
Beagles of Labradors 
daar toch een ongemak-
kelijk gevoel bij hadden. 
En omdat je de rassen 
die jou het best liggen, 
het best kunt verzorgen, 
besloten we toen dat niet 
alle rassen hier meer wel-
kom zijn. Dat betekent dat 
je soms best wat uit te 
leggen hebt aan mensen 

dierenwelzi jnCentrum in ’t  Veld

Nét even anders
Het begint al met de naam: geen pension of hotel maar dierenwelzijncentrum. Je 
merkt het als je met Frans en Anjo Brock aan de koffie zit: die wordt geschonken 
in kopjes met hun ‘eigen’ stripdieren Fellow en Fien. Dit geinige hondje en katje 
– ontworpen door een echte striptekenaar – vind je overal in het bedrijf terug. 
Maar vooral merk je het in de bedrijfsvoering en de manier waarop honden en 

katten bij In ’t Veld gehuisvest worden. Ook dat gaat ‘net even anders’.
TeksT: Janine verscHure
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Speeltoestellen zijn voor honden net zo 
leuk als voor kinderen.
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Open dag
Op zondag 3 april is er ter ere van het twintigjarig bestaan van Dierenwelzijncentrum In ’t Veld 
een open dag aan de Heesakker 6, 5076 PR Haaren. Anjo: “Wij nodigen collega’s van harte uit 
om een kijkje te komen nemen.”

die informatie willen over je bedrijf. Wij willen 
daarom ook heel graag dat klanten hier even 
komen kijken voordat ze een verblijf voor hun 
hond boeken. Want wij vinden het belangrijk 
dat ze weten hoe het er hier aan toegaat. We 
hebben een trimsalon maar honden worden 
hier niet standaard gewassen voordat ze mee 
naar huis gaan. Ze worden hier moe en vies, 
ze spelen op speeltoestellen, rennen door de 
plassen, en lopen door een strook bos die we 
speciaal voor de pensionklanten hebben aange-
legd. Ze zijn hier echt hond, dat is iets wat onze 
klanten wel moeten kunnen waarderen.”
Overigens is het niet zo dat elke hond ‘ver-
plicht’ 24 uur per dag moet ravotten. “Voor 
sommige honden is het te vermoeiend”, zegt 
Frans. “Soms zie je dat het groepsleven voor 
een hond te enerverend is. Die gaat dan – vaak 
tijdelijk – even alleen of met een maatje, zodat 
hij wat meer rust en structuur krijgt. Jonge hon-

den en pubers hebben daar vaak behoefte aan, 
maar we merken ook dat bijvoorbeeld sommige 
herderrassen het prettig vinden om zich even 
aan hun soortgenoten te kunnen onttrekken. 
Wij houden de honden goed in de gaten, zo 
voeren we ze twee keer per dag in benches 
zodat we precies kunnen zien hoe en wat ze 
eten. Als we zien dat een hond even wat meer 
rust nodig heeft, dan krijgt hij die.”

Blauwe plekken
Als we met de dolle bende die op dat moment 
vakantie viert in Haaren naar buiten gaan om 
foto’s te maken, merken we dat het er lang 
niet altijd zachtzinnig aan toe gaat. Labradors, 
Stabijs, Golden Retrievers, Herders en een 
jonge Sint Bernard buitelen over elkaar heen, 
proberen elke modderplas even mee te nemen 
en soms klinkt er best een grom of een piepje. 
“Het gaat niet vaak mis,”, zegt Anjo, “maar soms 

moet je toch met een hond naar de dierenarts. 
Vaak zijn dat bijtgaatjes die ontstonden door 
spelen, maar het gebeurt ook weleens dat de 
dierenartskosten hoger liggen dan het bedrag 
wat het verblijf van de hond ons oplevert.” In 
antwoord op onze verbaasde blik zegt Frans: 
“Ja, ook dat doen wij ‘anders dan anders’. Als 
een hond hier geblesseerd raakt, vinden wij 
het niet fair om die kosten te verhalen op de 
eigenaar of op de hond die de blessure veroor-
zaakt heeft. Wij zijn degenen die ervoor kiezen 
om honden op deze manier te huisvesten, dus 
dan vinden we dat wij ook verantwoordelijk zijn 
voor eventuele schade. Als een hond naar de 
dierenarts moet, dan zijn die kosten voor ons. 
Wij vergelijken een verblijf hier weleens met 
een schoolkamp voor kinderen. Als jouw kind 
daarvan thuiskomt zonder blauwe plekken, dan 
heeft-ie niet lekker gespeeld. Bij honden is dat 
net zo.” ←

Anders  
dan anders
→ Naast een pension voor honden en katten, 

de trimsalon en Beagle-kennel Uit ’t Leye-
dal omvat Dierenwelzijncentrum In ’t Veld 
een kleinschalig hondentrainingscentrum.

→ Honden leven zo veel mogelijk in groepen, 
katten juist niet per definitie.

→ Honden worden apart gevoerd: twee keer 
per dag in benches.

→ Verrijking door middel van speeltoestellen 
voor kinderen. Frans: “Die koop je voor een 
paar tientjes op Marktplaats.”

→ Plannen voor een overdekte trainingshal 
die eventueel gebruikt kan worden als 
opslagloods.

→ De wens om een ‘zorgbedrijf’ te worden – 
om te werken met bijvoorbeeld probleem-
jongeren of mensen met een verstande-
lijke beperking – is er. Er zijn gesprekken 
gaande met zorginstellingen om de moge-
lijkheden te bespreken.

→ Onlangs werd een strook bos aangelegd, 
dit ‘speelbos’ is een walhalla voor honden.

→ Dierenpension In ’t Veld is al jarenlang 
in het bezit van het Dierbaar-keurmerk. 
Frans: “Omdat wij aan onze klanten willen 
laten zien dat we het goed voor elkaar 
hebben.”

Frans en Anjo Brock.
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Doe mee aan  
coccidiose onderzoek  
bij konijnen
Coccidiose is een ziekte die bij verschillende diersoorten 

voorkomt. Onder andere bij jonge konijnen kan zij veel schade 

aanrichten, maar op dit moment weten we niet hoe groot het 

probleem daadwerkelijk is. Vanuit de Faculteit Diergeneeskunde 

wordt daarom, in samenwerking met Dibevo, een onderzoek 

ingesteld naar het vóórkomen van coccidiose bij konijnen in de 

dierenspeciaalzaak en groothandel.

Coccidiose wordt veroorzaakt 
door microscopisch kleine, een-
cellige parasieten (coccidiën) die 
zich nestelen in het darmstelsel 
en de lever van het dier. Bij het 
konijn zijn twaalf verschillende 

soorten coccidiën beschreven die allemaal lid 
zijn van dezelfde familie, genaamd Eimeria. 
Slechts enkele soorten zijn dermate ziektever-
wekkend dat ze al in kleine aantallen leiden 
tot ziekte; de overige soorten maken een dier 
alleen ziek als er sprake is van een verminder-
de weerstand (zoals bij jonge konijntjes en/
of bij stress) of in het geval van een massale 
infectie. Konijnen die besmet zijn met cocci-

diën kunnen ernstige ziek worden, vaak met 
de dood tot gevolg. We gaan ervan uit dat 
jonge konijntjes de besmetting oplopen tijdens 
contact met soortgenoten die de parasiet uit-
scheiden, zoals het geval kan zijn in een groot-
handel of dierenspeciaalzaak. Vaak zien we 
echter dat konijnen op een later moment pas 
daadwerkelijk ziek worden van coccidiën. Hier-
door is met name de periode kort na aanschaf 
door een nieuwe eigenaar berucht. 

Jouw hulp nodig
Veel dierenspeciaalzaken en groothandels zul-
len bekend zijn met coccidiose en de gevolgen 
ervan. Om hier iets aan te kunnen doen, is het 
belangrijk te weten hoe groot het percentage 
konijnen is dat Eimeria uitscheidt, en hoeveel 
konijnen daadwerkelijk ziek worden. Om de 
antwoorden op die vragen te vinden, hebben 
wij jouw hulp nodig.
Wij vragen je om wat keutels van konijnen te 
verzamelen en op te sturen, en een vragenlijst 
in te vullen. In ruil daarvoor krijg je van ons te 
horen of in de ingezonden keutels coccidiën 
aangetroffen zijn (en zo ja, in welke mate), 
zodat je inzicht krijgt in het voorkomen van 
coccidiose in jouw bedrijf.

Wil je meedoen  
aan dit onderzoek? 
Stuur dan een e-mail naar coccidiose@dibevo.com 
met daarin je contactgegevens (naam, adres, 
telefoonnummer). Wij sturen je vervolgens 
een pakketje toe met daarin alle benodigde 
materialen voor het nemen en versturen van 
de monsters, en een begeleidende informatie-
brief waarin staat hoe je de monsters dient te 
verzamelen, verpakken en verzenden. Tevens 
ontvang je per mail een link naar een digitale 
enquête met vragen over de herkomst, leefom-
standigheden en gezondheid van de konijnen 
in jouw bedrijf. Deze enquête helpt ons inzicht 
te krijgen in de risicofactoren voor coccidiose 
bij konijnen en levert een belangrijke bijdrage 
aan het opstellen van adviezen om risico’s op 
ziekte tot een minimum te beperken. 

Aan het onderzoek zijn geen kosten verbon-
den. Bovendien wordt alle informatie die je 
ons geeft volstrekt vertrouwelijk behandeld en 
zullen wij nooit gegevens aan derden verstrek-
ken. Wil je meedoen of heb je nog vragen naar 
aanleiding van dit artikel? Ook dan kun je mai-
len naar coccidiose@dibevo.com. Wij nemen 
dan zo spoedig mogelijk contact met je op. ←

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:
Myrna van der Plas en Jaimy Pupping, 
studenten diergeneeskunde.
Begeleiders: 
Faculteit Diergeneeskunde: mw. dr. 
Y.R.A. van Zeeland, dr. ir. H.W. Ploeger, 
dr. N.J. Schoemaker, drs. E.R. Nijsse 
Dibevo: drs. G. Hofstra

↓ Zo ziet Eimeria eruit. (Bron: Rolf Nijsse, Faculteit Diergeneeskunde)
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De malafide handel in pup-
py’s is zeer winstgevend. 
Naar schatting worden jaar-
lijks tienduizenden puppy’s 
naar Nederland geïmpor-
teerd: een handel waarin 

veel geld wordt verdiend. De kosten worden 
zo laag mogelijk gehouden. Dat betekent 
dat basale gezondheidsmaatregelen zoals 
hygiëne, goede voeding, vaccinaties en 
behandeling tegen wormen en vlooien er 
nogal eens bij in schieten. De pups groeien 
vaak op in schuren en loodsen onder slech-
te omstandigheden.

Goed verhaal
De puppykoper krijgt iets heel anders te 
horen. Regelmatig wordt beweerd dat de 
pups bij particuliere fokkers vandaan komen 
en in huis zijn opgegroeid. Er wordt een 

paspoortje bijgeleverd met mooie stempels 
en stickers, maar er is geen tijd dat uitge-
breid te bekijken. Wie de moederhond wil 
zien, wordt met een smoesje afgeleid. En als 
beste verkooptruc krijgt men tijdens zo’n 
mooi verhaal al snel een pupje in handen 
geduwd. Je moet als koper wel erg sterk in 
je schoenen staan om dan nog nee te kun-
nen zeggen.

Er klopt iets niet…
Eenmaal thuis merkt menig pupkoper dat 
er iets niet klopt. Bij een nader onderzoek 
blijkt het paspoort Oost-Europees te zijn. Of 
het is wel Nederlands maar ergens staat een 
vorig paspoortnummer genoteerd, waaruit 
blijkt dat de hond afkomstig is uit het bui-
tenland. Het pupje zelf zit maar te krabben, 
of is bang voor elk geluid. Of het diertje 
is veel te stilletjes en heeft diarree. Een 

bezoek aan de dierenarts kan uitwijzen dat 
de pup veel jonger is dan in het paspoort 
staat en vlooien of wormen heeft. En blijkt 
de pup een besmettelijke ziekte zoals Parvo 
te hebben, dan is de kans dat hij dat over-
leeft niet groot…

Niet vrolijk
Wie werkzaam is in de dierenbranche kent 
ongetwijfeld de verhalen uit de media, en 
misschien heb je het meegemaakt in je 
dierenspeciaalzaak: Enthousiaste nieuwe 
puppybaasjes die allerlei spulletjes willen 
aanschaffen, maar je een week later vol 
verdriet vertellen dat het diertje overleden 
is. Als dierenliefhebber én als ondernemer 
word je niet vrolijk van zo’n verhaal. Door 
mee te doen aan de LICG campagne kunnen 
ondernemers nu iets doen om te voorkomen 
dat hun klanten zoiets overkomt. 

Malafide hondenhandel is een oorzaak van veel leed. Bij de puppy’s en 

moederhonden, maar zeker ook bij de kopers. Zij lopen het risico een ziek 

hondje te kopen dat ze al snel weer verliezen aan een nare ziekte als Parvo. 

Of de pup is slecht gesocialiseerd en blijft levenslang angstig. Het LICG 

waarschuwt pupkopers met een nieuwe campagne. Deze laat in cartoons 

zien welke trucjes de malafide handelaars gebruiken en vertelt waar ze op 

moeten letten bij de zoektocht naar een gezonde en blije pup.
TeksT: saskia ober, licg | FoTo: dreamsTime

•

Campagne liCg

“Ontmasker de 
foute fokker”
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Wat kun je doen
Nog altijd blijken té veel mensen niet te 
weten waar ze op moeten letten als ze een 
pup gaan kopen. Het LICG heeft daarom 

diverse campagnematerialen ontwikkeld 
die gebruikt kunnen worden om mensen 
te waarschuwen voor de wanpraktijken 
van foute fokkers. Zo zijn er bijvoorbeeld 

cartoonanimaties op Youtube die je kunt 
delen op je eigen website of via social 
media. Daarnaast zijn er diverse banners en 
advertenties om te downloaden voor eigen 
gebruik. Op de speciale LICG website voor 
professionals (professionals.licg.nl) kun je al 
deze materialen vinden. Bij dit blad vind je 
bovendien een poster die je op kunt hangen 
in de winkel of bezoekersruimte. Mocht de 
poster niet bijgesloten zijn dan kun je deze 
bestellen bij het LICG. 

Gezonde pup, blije klant
Het LICG hoopt dat velen zullen meedoen 
aan deze voorlichtingscampagne. Zo weten 
straks zoveel mogelijk mensen waar ze op 
moeten letten als ze een pup gaan kopen. 
Elke diervriendelijke ondernemer wil immers 
zijn klanten nog jaren zien genieten van een 
gezonde, vrolijke hond! ←
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Uitgelezen
Vleeseters ter discussie
In Petfood Magazine een artikel over een 
onderzoek van de Vlaamse wetenschapper 
Ruben Boonen. Die stelt dat er, om carnivore 
huisdieren te houden, extra landbouwhuis-
dieren gedood moeten worden. De dierlijke 
bijproducten die overblijven na slachten 
voor humane consumptie zijn namelijk niet 
voldoende om alle honden en katten ter 
wereld van een vol voerbakje te voorzien. 
Met andere woorden: om hond en kat te 
voeden, moeten runderen, kippen en var-
kens het loodje leggen. Boone stelt in zijn 
doctoraat How to feed and not to feed our 
world dat vanwege het toenemen van het 
aantal vleesetende huisdieren een ethische 
discussie ontstaat. Volgens Boone heeft de 
wereldwijde honden- en kattenpopulatie 
dezelfde voedingsbehoefte als 80 miljoen 
mensen. Hij vindt het vreemd dat het hou-
den van carnivore huisdieren door vegetari-
ers niet ter discussie wordt gesteld en zegt: 
“Iemand die tegen het doden van dieren is, 
kan geen carnivoor huisdier houden, aange-
zien hiervoor vele dieren worden gedood.” 
Daarbij gaat Boone voorbij aan het feit dat 
er best vegetarische en honden- en katten-
liefhebbers zullen zijn die zich realiseren dat 
hun geliefde huisdier vlees simpelweg nodig 
heeft. Als hij zijn hond of kat dat onthoudt, 
doet hij hetzelfde als een slager: dan zorgt 
hij ervoor dat het dier een vroegtijdige dood 
sterft.

Slaap kindje slaap
Pet Trade World februari 2016 een artikel 
dat prachtig weergeeft wat ‘humanisering’ 
(vermenselijking) van dieren ook alweer 
inhoudt. De titel Would you choose to sleep 
on the floor zegt eigenlijk alles. Want als wij 
mensen niet op de vloer willen slapen, waar-
om zouden we het dan hond of kat wel ‘aan-
doen’? In het artikel wordt gesteld dat huis-
diereigenaren investeren om hun dieren van 
het beste voer, een goede gezondheid en 
de nodige dosis aandacht te voorzien, maar 
dat dit in schril contrast staat tot het gege-
ven dat veel huisdieren veroordeeld zijn tot 
slapen op de vloer. Volgens het artikel heeft 
het traditionele houten hondenhok welis-
waar als functie dat de hond zich er veilig 
in voelt, maar laat het aan comfort vaak wel 
te wensen over. Een tip uit het artikel is dat 
je er als verkoper op kunt wijzen dat het 
voor sommige eigenaren een overweging zou 
kunnen zijn om twee bedden aan te schaffen 
voor de hond of kat die nu eenmaal altijd bij 
zijn baas in de buurt wil zijn. Een voor in de 
woonkamer, en eentje voor de slaapkamer. 
Slaap zacht.

Fressnapf hondentrimsalon
In het vakblad Pet lezen we dat Fressnapf 
een nieuw franchiseconcept begint. Onder 
de naam Fellini biedt de keten honden-
trimmers de mogelijkheid een instore hon-
dentrimsalon te beginnen. In maart werd 

de eerste Fellini-Salon geopend in Düssel-
dorf-Lohausen, daarna volgen onder andere 
Düsseldorf-Reisholz, Kassel en Paderborn.

Beter af in de natuur?
Ook in Pet een artikel met als titel ‘Huis-
dier of buitendier’ door dierenarts dr. Rolf 
Spangenberg. Hij stelt zichzelf de vraag of 
huisdieren die soortgenoten hebben die 
in vrijheid leven, maar die zelf als huisdier 
gehouden worden, een goed leven hebben 
in gevangenschap. Veel mensen gaan ervan 
uit dat er niets zo mooi is als een leven in 
vrijheid, maar is die natuur wel zo vriendelijk 
voor wilde dieren? Zijn hun soortgenoten die 
in de dierenspeciaalzaak worden verkocht, 
niet beter af? Voor het merendeel van de 
levende have die dierenspeciaalzaken aan-
bieden, geldt dat ze van nature prooidieren 
zijn: in de natuur zijn ze hun leven zelden 
zeker want er kan altijd een hongerig roof-
dier op de loer liggen. Neem bijvoorbeeld 
het konijn: dat heeft twee opties: een leven 
in vrijheid met als risico op een gegeven 
moment te eindigen tussen een paar scher-
pe kaken, of een leven in gevangenschap, 
met voldoende voeding en in een omgeving 
die – als het goed is – is afgestemd op zijn 
behoeften. Spangenberg stelt dat wanneer 
jij als dierenspeciaalzaakondernemer kunt 
garanderen dat jouw klanten voor dat laatste 
zorg dragen, het konijn waarschijnlijk zou 
kiezen voor een leven in gevangenschap.
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Nieuwe Dibevo-leden

Jubilerende Dibevo-leden

Miauw Kattentherapie/ 
KatKado
mevrouw A.L.J. Houbraken
Hoefblad 32
5575 DJ Luyksgestel 

pets&Co hurdegaryp 
mevrouw E.B. van der Veen
Fuormanderij 47
9254 GS Hurdegaryp

Kat inn Katten hotel
steunst. dierenasiel 
Crailo en hilversuM
mevrouw G. Lijnsvelt
Postbus 1010
1200 BA Hilversum

spierings vis vijver  
en aquariuM 
de heer C.J.M. Spierings
Parallelweg 7b
5349 AD Oss

high quality pet supplies 
de heer C.J.C. van Est
Rucphensestraat 16
4711 JL Sint Willebrord 

Het in januari aangemelde lid 
Alles voor Dieren c.q. De Dieren-
winkel van Nederland B.V. is vlak 
na het ter perse gaan van het 
vorige nummer weer afgevoerd 
van de ledenlijst wegens een 
dubieuze bedrijfsvoering. 

5 jaar lid

vogelCentruM goeree 
overflaKKee 
de heer A. Vroegindeweij 
Oranjeplein 18 
3251 XE STELLENDAM

dierenpension op de sMaK
terheide 
de heer C.P.P.M. Goumans 
Sint Jozeflaan 2 
5817 AC SMAKT

aalbers dier & tuin 
de heer G.J. van Delden 
Hoofdstraat 5 
6671 CB ZETTEN

10 jaar lid

pets plaCe ridderKerK 
de heer C. van Engelen 
Jan Steenstraat 19-21 
2981 EG RIDDERKERK

dierenhotel  
donKervoorterhof 
de heer K.C. van Eck 
Donkervoorterweg 4 
3771 RS BARNEVELD

dier allin steenwijK 
de heer H. van Benthem 
Steenwijkerdiep 49 
8331 LP STEENWIJK

otter dierCoMpleet 
de heer I. Otter 
Lorentzpark 18 
9351 VJ LEEK

v.o.f. naalden 
de heer C.A.A. Naalden 
Raadhuisstraat 86 
4715 CE RUCPHEN

tuinCentruM de oude tol 
de heer E.H. Jansen 
Grintweg 360 
6704 AS WAGENINGEN

patty's petshop huizen 
mevrouw P. Keet 
Holleblok 28-30 
1273 EG HUIZEN

dierenpension  
bronsbergen 
mevrouw J. Jehee 
Bronsbergen 10 
7207 AA ZUTPHEN

15 jaar lid

dierenspeCiaalzaaK  
verhoog 
de heer G.G. Koree 
Schoolstraat 7 
2251 BD VOORSCHOTEN

supreMe petfoods bv 
de heer R. van der Meijden 
Veluwehaven 31 
3433 PW NIEUWEGEIN

strijKer aquariuM 
de heer P. Leening 
Beijerlandselaan 43 
3074 EB ROTTERDAM

groenrijK oosterhout 
de heer C.M.J. van Leijsen 
Damweg 7 
4905 BS OOSTERHOUT

20 jaar lid

dierenspeCiaalzaaK  
KarMan
de heer G.J. Meboer 
Koninginnelaan 107 
7315 BP APELDOORN

pets&Co talsMa  
draChten 
de heer B.H.G. Schoonebeek 
Raai 1 
9202 HR DRACHTEN

dierdorado 
de heer H. Donkers 
Zuidelijke Dwarsweg 13c 
2741 PC WADDINXVEEN

dobey de wit 
de heer J. de Wit 
Vliet Zuid Zijde 1 
2231 GH RIJNSBURG

disCus pijnaCKer 
de heer M. Drop 
Raadhuisplein 7 
2641 DR PIJNACKER

In de maand februari zijn er vijf bedrijven lid geworden van Dibevo.  
We stellen hen graag aan je voor. We heten alle ondernemers hartelijk welkom!

Dibevo is met recht trots op haar leden. Daarom geven we in elk Dibevo-Vakblad een 
overzicht van alle bedrijven die 5, 10, 15 jaar of langer lid zijn van onze brancheorganisatie.
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n In deze rubriek publiceren wij (voor zover daar ruimte voor 

bestaat) gegevens over noviteiten die bedrijven schriftelijk 
inzenden. Publiceren in deze rubriek is exclusief voor Dibevo-le-
den. Aangeleverde teksten mogen 50 tot maximaal 150 woorden 
bevatten. Teksten worden geredigeerd in de stijl van het blad. 

De redactie behoudt zich het recht voor berichten te wijzigen, te 
becommen tari ëren, in te korten of zelfs te weigeren. De redactie 
sluit aansprakelijkheid uit voor de inhoud en gevolgen van 
deze rubriek. Neem voor meer informatie contact op met Janny 
Freriks, j.freriks@dibevo.nl

De SureFeed afsluitbare voerbak is een voerbak die opent als de kat 
ervoor staat en weer hermetisch sluit als het dier klaar is met eten. 
Het grote voordeel voor katteneigenaren: het voer blijft langer vers, 
er komt geen ongedierte meer op af en de sterke geur van het voer 
hangt niet langer in de (bij)keuken. Na de innovatieve voerbak op 
chip brengt SureFlap – bekend van de microchipgestuurde kattenlui-
ken – nu dit eenvoudiger model op de markt. De afsluitbare voerbak 
werkt op beweging. Het deksel gaat open wanneer een kat nadert en 
als hij wegloopt sluit het weer. De meeste katten zijn ‘grazers’ en eten 
liefst de hele dag door kleine porties. Wanneer vlees, vis of ander 
natvoer de hele dag aan de lucht is blootgesteld, verliest het snel 
aan versheid. Het gevolg: de kat wil het niet meer eten en het baasje 
veegt het de volgende dag de vuilnisemmer in. 
Voor meer informatie: www.sureflap.com, tel. 0800 - 02 062 29, 
zakelijk@sureflap.nl

AnimalFactory – Flex 
ProtectBox opvouwbare 
kofferbakbeschermer
Deze unieke, stevige, waterdichte, multifunctionele en opvouwba-
re kofferbakbeschermer biedt de hond een eigen plek, in de auto, 
caravan, boot, op de camping of thuis. Wat is nieuw? De Flex Protect-
Box-kofferbakbeschermer is snel en eenvoudig opvouwbaar. Gaat de 
hond niet mee, dan liggen de andere spullen niet in hondenhaar en/
of zand. Daarnaast staat deze Flex ProtectBox-kofferbakbeschermer 
zelfstandig en hoeft hij niet bevestigd te worden.
Voor meer informatie: www.animalfactory.nl, tel. 030 - 27 15 486

Nu bij Altranet: de Treat & Train
De Treat & Train is een beloningssysteem dat gebruikmaakt van 
positieve bekrachtiging bij het trainen van honden. Door gewenst 
gedrag te belonen kan het systeem van onschatbare waarde zijn, bij-
voorbeeld door de aandacht van de hond af te leiden van het blaffen 
bij de deur, het tegen gasten aanspringen of bedelen aan tafel. De 
Treat & Train is tevens geschikt om te gebruiken bij het aanleren van 
commando’s als ‘af’, ‘kom voor’ en ‘blijf’, en bij het leren van speciale 
trucjes. De Treat & Train is geschikt voor kleine en grote brokjes en 
werkt met een afstandsbediening die werkzaam is tot 30,5 meter. Hij 
heeft een verlengbare doelstok met afneembare basis, bevat een 
geïllustreerde gebruiksaanwijzing én een instructie-dvd.
Voor meer informatie: www.altranet.nl, info@altranet.nl,  
tel. 0345 - 68 38 04 

SureFlap lanceert de SureFeed afsluitbare voerbak
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Collectie Beeztees  
Sumo uitgebreid
De bestaande collectie Beeztees Sumo is uitgebreid met een nieuwe 
soort: de Sumo Bone. Deze heeft, zoals de naam al zegt, de vorm van 
een bot. Door het bot loopt een stevig touw. Uiteraard is de Sumo 
Bone gemaakt van hetzelfde extra stevige rubber, zoals je van de 
gehele Sumo-lijn gewend bent. De Sumo Bone is verkrijgbaar in de 
kleuren oranje en groen. De Sumo Bone mini is verkrijgbaar in rood.
Voor meer informatie: www.beeztees.nl, info@beeztees.com,  
tel. 0416 - 67 32 32

Nieuw van Curver:  
kattenbak roze
De welbekende Curver-kattenbak is vanaf deze maand ook verkrijg-
baar in het roze. De functionele kattenbak is compleet demontabel, 
waardoor hij makkelijk schoon te maken is. De kattenbakken zijn 
voorzien van een lade, schepje en geurfilter. Afmeting: 51 x 38,5 x 39,5 
cm. Uiteraard blijft de kattenbak ook verkrijgbaar in het wit, mokka 
en antraciet. 
Voor meer informatie: www.beeztees.nl, info@beeztees.com,  
tel. 0416 - 67 32 32

Opti Life Puppy Sensitive All 
Breeds van Versele-Laga
Naast Opti Life Skin Care op basis van zalm & rijst en Opti Life 
Digestion op basis van lam & rijst voor gevoelige volwassen honden, 
is er nu ook een oplossing voor gevoelige pups. Opti Life Puppy Sen-
sitive All Breeds op basis van zalm & rijst bevat enkel hoogwaardige 
en licht verteerbare eiwitten van zalm, bevat rijst als enige graans-
oort, is glutenvrij en bevat geen kunstmatige smaak- of kleurstoffen. 
Al het goede van Opti Life voor pups met spijsverterings-, huid- en/
of vachtproblemen en/of allergieën.
Voor meer informatie: www.versele-laga.com, tel. 0032 - 9 381 32 00 

Diamond Dog by Duvo+
De baseline van Diamond Dog by Duvo+, ‘Sophisticated Gear for Sty-
lish Pooches’, is spot-on. Onder Diamond Dog brengt Laroy Group 
een premium assortiment verzorgingsproducten voor stijlvolle hon-
den. Blikvangers zijn twee exclusieve parfums, Super Stud voor hem 
en Beauty Bitch voor haar. Beide parfums hebben een aangepaste 
PH-waarde aan de hondenhuid en zijn voorzien van een luxueuze vin-
tage verstuiver. De parfums worden vergezeld van zes parabeenvrije 
shampoos, drie conditioners en twee verzorgingssprays met ronkende 
namen als Blondie Bubble, Smooth Operator en Chocolate Chic. Ze zijn 
afgestemd op de verschillende vachttypes en hebben een hedendaags 
gesofisticeerd design. Met Diamond Dog brengt Duvo+ de kwaliteit en 
creativiteit van de humane beautyproducten naar de pet sector. Want 
een Super Stud wil ook wel eens een Beauty Bitch het hart op hol 
laten slaan, en vice versa.
Voor meer informatie: www.laroygroup.com
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Uit Brussel
Garantie op dieren
Europa gaat zich richten op het opzetten van 
één digitale markt. Het moet gemakkelijker 
worden om online producten te bestellen 
in een ander EU-land en daarbij dezelfde 
rechtsbescherming te krijgen als in het eigen 
land. Daarom wordt nu over de garantie 
voor consumenten gesproken. De garantie 
is twee jaar en het eerste halfjaar geldt een 
omgekeerde bewijslast. Net als in Nederland 
heeft Dibevo ook hier het aspect garantie 
op dieren ingebracht en daar is oor voor. 
Wij hebben krachtig aangedrongen op een 
uitspraak/toezegging dat dieren niet een-op-
een onder de garantiebepaling vallen.

Meeting dierwelzijn
Dibevo heeft een door het Europees Parle-
ment georganiseerde vergadering over dier-
welzijn bijgewoond. Daar gemaakte opmer-
kingen leiden namelijk vaak tot regelgeving.

Enkele hoofdpunten:
• Europa ziet dierenwelzijn als een belang-

rijk issue en het Europese niveau van wel-
zijn van productiedieren behoort tot het 
hoogste in de wereld.

• De huidige EU-commissie streeft, net zoals 
Dibevo, niet naar meer wetgeving, de die-
renrechtenorganisaties doen dat wel.

• Er is een lobby voor de verplichte kenmer-
king en registratie van honden en katten. 
In Nederland geldt dit al voor honden en 
Dibevo is er voorstander van om dit ook 
voor katten in te voeren.

• De Eurogroup for Animals wil komen 
tot een verbod op de export van dieren 
(dus ook gezelschapsdieren) naar landen 
met een minder hoge standaard op het 
gebied van dierwelzijn. Feitelijk zou dit 
neerkomen op een verbod op de export 
van levende dieren naar derde landen. 
Vooralsnog lijkt de commissie hier niet 
erg enthousiast over. Dibevo ook niet want 
contact verliezen is nooit een oplossing.

Uit Den Haag
Ontslagwetgeving
De nieuwe ontslagwetgeving is Dibevo al 
langere tijd een doorn in het oog. Met name 
voor het mkb pakt het nieuwe ontslagstel-
sel slecht uit en heeft het tot effect dat er 
nauwelijks plaats is voor vaste contracten. 
Dibevo heeft hierover herhaaldelijk bij de 
politiek en met name bij de voorzitter van 
MKB-Nederland Michaël van Straalen aan 
de bel getrokken en er lijkt nu verandering 
in te komen. Uit het nieuws van de afgelo-
pen weken blijkt dat de negatieve effecten 
van dit stelsel het noodzakelijk maken dat 
minister Asscher zijn beleid aanpast. Ook 
het stuk van doorbetaling bij ziekte en de 
re-integratieverplichting horen wat ons 
betreft hierin meegenomen te worden.

Minimumloon
Onder de slogan ‘gelijk werk, gelijke belo-
ning’ staat het wettelijk minimumloon ter 
discussie. Tijdens de laatste cao-onderhan-
delingen sprak Dibevo hier met de bonden 
over en gaven we aan dat gelijktrekking zal 
leiden tot een hogere jeugdwerkeloosheid. 
Er ligt nu ook een advies van de SER dat dit 
aantoont. 

Groen onderwijs
Het afgelopen jaar heeft het groen onder-
wijs nogal wat voor zijn kiezen gehad en 
nog zijn er onderwerpen die we hoog op de 
agenda willen hebben. Nu het ministerie 
van Onderwijs het stokje over gaat nemen 
van het ministerie van Economische Zaken 
liggen nieuwe bezuinigingen of verande-
ringen op de loer die het hele onderwijs-
systeem voor de dierverzorging en veeteelt 
onder druk kunnen zetten. Dibevo zet zich 
samen met het onderwijs in om de belangen 
van onze sector te behartigen.

Positieflijst
Na een lange periode van onduidelijkheid 
zijn de vergaderingen van de Positieflijst 

Expert Commissie weer begonnen. Er zijn 
wel een paar belangrijke wijzigingen. De 
belangrijkste is dat in de huidige metho-
diek de PEC (Positieflijst Expert Commis-
sie; een groep experts met vertegenwoor-
digers van Dibevo maar ook van Stichting 
AAP en de Dierenbescherming) en de PAC 
(Positieflijst Advies Commissie; een com-
missie van wetenschappelijke experts) een 
risico-evaluatie maken voor de te beoor-
delen soorten en dat EZ (de politiek) op 
basis hiervan de grenzen vastlegt. In de 
versie tot nu toe werd de houdbaarheid 
geadviseerd door de PAC. Dibevo betreurt 
dat deze keuze niet meer bij de weten-
schap ligt.

Uit Amersfoort
Marktmonitor 
dierenspeciaalzaken
Na een korte campagne voor de marktmoni-
tor dierenspeciaalzaken kunnen we zeggen 
dat we voldoende deelnemers hebben en 
dat we het laatste kwartaal van 2015 met 
data hebben gevuld. Zodra het eerste kwar-
taal van 2016 achter de rug is, verwachten 
wij het een en ander aan cijfers te kunnen 
laten zien.

Dibevo komt naar u toe
Onder de noemer ‘Dibevo komt naar u toe’ 
verzorgt Dibevo gastlessen op scholen waar 
onze toekomstige werknemers of onderne-
mers zitten. Dit om uit te leggen hoe leuk en 
succesvol onze branche is. Daarnaast zijn we 
op steeds meer plekken waar ‘onze’ onder-
nemers zijn, om uitleg te geven over het 
nieuwe Besluit houders van dieren en alle 
maatregelen die nieuw zijn.

Uit Brussel, Den Haag en Amersfoort
Altijd zijn de medewerkers van Dibevo drukdoende om ondernemers het ondernemen 
mogelijk te maken. hieronder een greep uit onze werkzaamheden.

Kennis is macht, kennis delen is kracht
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Zorgeloos vlooienvrij!

Het werkt heel simpel!

Ontvang € 5,- retour bij een Duo-tje
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Koop een Duo-tje (een Duo-Op en Duo-Om).

Ga naar www.Duotegenvlooien.nl/cashback

Vul het formulier in en upload een foto van de kassabon. 
Binnen enkele (werk)dagen ontvang je 5 euro retour op je bankrekening.

Maximaal één retour uitkering per IBAN rekeningnummer. Voor overige actievoorwaarden zie www.Duotegenvlooien.nl/cashback

3 3x4
WEKEN

Bij aankoop van Tick Off Knijpampullen € 5,- retour
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Ga naar www.Tick-Off.nl/cashback

Vul het formulier in en upload een foto van de kassabon. 
Binnen enkele (werk)dagen ontvang je 5 euro retour op je bankrekening.

Maximaal één retour uitkering per IBAN rekeningnummer. Voor overige actievoorwaarden zie www.Tick-Off.nl/cashback

De beste bescherming 
tegen teken

via Tick-Off.nl/cashback

Consumenten acties voor de maanden 

Maart, April & Mei

- Verkooppromotie met margebehoud
- Geen administratieve rompslomp voor de winkel
- POS materiaal verkrijgbaar via accountmanagers Emax

Later dit jaar volgen nieuwe aantrekkelijke cashback acties!
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