& va k b L a d

HÉT vAKBLAd voor onderneMerS in de GeHeLe GeZeLSCHAPSdierenBrAnCHe

* 2016 *

1936–2016

80 jaar Dibevo!

Groen drukken

Veldhuis
Media
feliciteert
Dibevo
met het

met 5 kleuren
Veldhuis Media niet zomaar een drukker!
Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele
brochures, magazines, kalenders en boeken.
Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders
via internet en ftp applicaties.
Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat
72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel).
In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale
verwerking van periodieken en brochures.
Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te
maken.

80-jarig

Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertificeerd. Daarnaast zijn
we een erkend BPV-bedrijf.

jubileum!

Dit betekent voor U:
• Prettige samenwerking
op menselijke
maat.
High-Tech
Offset
volgens
• Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO.
Veldhuis Media
• Al uw grafische wensen worden door één bedrijf uitgevoerd.
• Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een
Veldhuis Media heeft het drukproces
voorspelbaar drukresultaat.
volledig geïntegreerd, geautomatiseerd
Kortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder.
en gedigitaliseerd. Dit supersnelle en

Meer informatie? slimme concept noemen we High-Tech
Neem contact op metOff
éénset.
van onze account managers.
uw en
ons drukwerkproces
Volg ons ook opDoor
Twitter:
@veldhuismedia
volledig en naadloos op elkaar aan te

Veldhuis Media daarsluiten,
krijg jekrijgt
een ukleur
van!
uw kwaliteitsdrukwerk
een stuk sneller, efficiënter en toch
voordelig.
Snel en efficiënt het drukwerk op de

Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte

T 0572 - 34 97 00
F 0572 - 34 97 99

F I ME

D

I

T. 0572 - 34 97 00
F. 0572 - 34 97 99
info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl

C

ER

T I FI C EE

R

E

D

SCGM ISO 12647
G

Veldhuis Media b.v.
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte
Postbus 2
8100 AA Raalte

RA

A

G

plaats van bestemming.

dibevo-vakbLad nR. 7 – 2016

n

Dibevo in dit nUMMeR
& vakbLad

jaarGanG 62, nUmmer 7 - 2016

Colofon
Uitgever
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Postbus 94, 3800 AB Amersfoort
tel: 033 - 455 04 33, fax: 033 - 455 28 35
e-mail: info@dibevo.nl
website: www.dibevo.nl
bank: ING 68 50 62 287

37
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Alex Sitompoel en Janny Freriks
(j.freriks@dibevo.nl)
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• Prijs van dit nummer € 9,65
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Dierenspeciaalzaak
Geldof
WAALWIJK – In Waalwijk is een gloednieuwe,

megagrote dierenspeciaalzaak verrezen, met

een naam die daar al jarenlang bekend klinkt.
Hugo Geldof had in Waalwijk al vijftien jaar een
vogel- en zaadhandel. Een bloeiend bedrijf dat
in de verre omgeving bekendstaat. Toen bekend
werd dat zoon Frederik de zaak wilde overnemen, besloot de familie Geldof een flinke uitbreiding te doen. “We zijn ooit begonnen op een
kleine locatie hier in Waalwijk”, vertelt Hugo.
“Na twee jaar verhuisden we naar dit pand

Pets&Co Lobbes

op het industrieterrein, we hadden toen zo’n

BREDA – Om te promoten dat er in winkelcentrum Hoge Vucht met dierendag een groot

event plaatsvond, werd een filmpje gemaakt. Dit ziet er zo professioneel uit, dat je direct

vermoedt dat het niet Ronald van der Stoep zelf was, die met zijn mobiele telefoon aan het
werk was geweest.

zeshonderd vierkante meter en een jaar of drie
later konden we het hele pand kopen. Vorig jaar
kochten we het pand van de buurman erbij en
toen was er letterlijk en figuurlijk ruimte voor
de dierenspeciaalzaak zoals die er nu staat.”
Tweeduizend vierkante meter met artikelen voor

“We lieten het filmpje inderdaad maken door een professioneel bureau”, vertelt Ronald. “Via

honden, katten, knaagdieren, vissen maar ook

het winkelcentrum werken we samen met een bedrijf dat ook de Facebookpagina en website

paarden. En natuurlijk nemen vooral de vogels

bijhoudt. Ze maken filmpjes van en met ondernemers en dat ziet er vaak heel leuk uit.”

nog steeds een belangrijke plaats in binnen het

Mede als gevolg van dat gelikte filmpje, was het met dierendag gezellig druk bij Pets&Co

bedrijf van de familie Geldof, waar de afgelopen

Lobbes. “We hadden een demonstratie pakwerk hier op het middenplein in het winkel-

periode ook heel wat persoonlijk leed de revue

centrum”, zegt Ronald. “Dat was echt gaaf om te zien, en de dierenfotograaf heeft het nog

passeerde. “Mijn vrouw Lucrece werd ernstig

nooit zo druk gehad. We hadden een springkussen en de Lief!-wagen van Gebr. de Boon

ziek”, vertelt Hugo. “Gelukkig gaat het inmiddels

stond bij het winkelcentrum.” Dat filmpjes sowieso werken blijkt uit het feit dat het filmpje

wat beter met haar, ze rijdt hier regelmatig rond

dat gemaakt werd van de pakwerker en de politiehonden, ruim 2500 keer bekeken werd.

met haar scootmobiel en begint zich weer met

“Op onze eigen Facebookpagina zetten we regelmatig filmpjes van onze eigen hond, de

dingen te bemoeien. Dat is een goed teken! Het

‘winkelhond’”, zegt Ronald, die in het trotse bezit is van Bullmastiff Abel, “Die maak ik dan

is fijn om te weten dat het bedrijf straks wordt

wel gewoon met mijn eigen mobieltje. Mensen vinden dat prachtig.”

voortgezet door onze zoon.”

Belastingtip: De bv uit !
door mr. Edwin Buijsman | Auren HR Services
Het zou mij niet verbazen als blijkt dat een

niet kan trekken of de ondernemer het niet

In de meeste gevallen is het omzetten van

grote groep ondernemers die nu hun onder-

(meer) nodig heeft.

een onderneming in een eenmanszaak/firma

neming drijven in de vorm van een bv, een

Berekeningen laten zien dat wanneer de

relatief eenvoudig te realiseren, zonder dat er

aanzienlijke besparing kunnen realiseren

winst voor arbeidsbeloning per ondernemer

(noemenswaardig) belasting verschuldigd is.

wanneer zij hun onderneming voortzetten in

minder bedraagt dan 100.000 euro, de onder-

In een aantal situaties is het een complexer

de vorm van een eenmanszaak, maatschap of

nemer met een bv duizenden euro’s per jaar

traject, bijvoorbeeld wanneer er sprake is

vennootschap onder firma.

duurder uit is, dan wanneer de onderneming

van nog te verrekenen verliezen of hoge

Menig ondernemer is in het verleden de bv

in de vorm van een eenmanszaak of firma

(stille) reserves in de bv. Toch zal het ook in

ingegaan, vaak vanuit fiscale motieven. Er is

zou worden gedreven. Hierbij geldt hoe lager

die gevallen de moeite waard blijken te zijn,

de afgelopen jaren echter veel veranderd;

de winst, hoe duurder de bv. Wanneer daar-

zeker wanneer de maandelijkse besparing

de economische crisis, groeiende handel via

bij wordt opgeteld dat de beperking van de

500 euro of meer bedraagt.

internet, faillissementen, (belasting)wetge-

aansprakelijkheid bij het hebben van een bv

Hoewel een deel van de besparing voortkomt

ving en terugtredende banken hebben in veel

in de praktijk vaak een minder groot voor-

uit de beperking van de accountantskos-

gevallen geleid tot lagere omzetten en win-

deel blijkt te zijn – de tentakels van de bank

ten, zal je accountant/belastingadviseur je

sten, maar ook een andere manier van onder-

reiken in de regel immers al tot het privéver-

ongetwijfeld graag behulpzaam zijn bij het

nemen. De bv moet de ondernemer echter

mogen van de ondernemer – is een kritische

beoordelen en begeleiden van je terugkeer

wel nog steeds een flink en ongunstig belast

heroverweging van de bv voor heel veel

uit de bv. Dat geldt zeker voor de adviseurs

salaris uitkeren, zelfs als de bv dit eigenlijk

ondernemers zeker op haar plaats.

van Auren.
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Altranet
RUMPT – Altranet bestaat binnenkort twintig jaar. Dat wil zeggen dat er al

twintig jaar bijzondere huisdierenproducten op de Nederlandse markt worden
gelanceerd. Want bijzondere producten, daar zijn ze een kei in bij Altranet.

“Het begon op een zolderkamertje in Haarlem”, vertelt Tineke Stam. “Mijn man
– hij is van ons twee de echte ondernemer – wilde voor zichzelf beginnen. In
zijn jeugd woonde hij in Amerika en daar zag hij dat producten, innovaties en
ontwikkelingen toch vaak voorliepen op Europa. In Amerika zijn mensen eerder
geneigd iets te proberen, plannen uit te voeren en daar zie je ook meer bijzondere huisdierenproducten dan bij ons. Die creatieve innovaties ook in Nederland op de markt brengen, dat is wat we wilden en dat is wat we vandaag de
dag ook nog steeds met veel plezier doen. Grappig is wel dat ons bedrijf begon
met de Springer, de inmiddels beroemde spiraalveer die ervoor zorgt dat je
veilig met de hond kunt fietsen. Die komt uit Noorwegen en helemaal niet uit
Amerika. Het is echter nog steeds een van de goedlopende producten in het

Ruinemans Aquarium
MONTFOORT – Tijdens de Ruinemans relatiedag in

oktober was er naast het bekijken van de vele vissen, gezellig netwerken en een natje en droogje,

ook ruimte voor spanning en sensatie: in de vorm

Altranet-assortiment.”

een prijsvraag.

Om ‘hun’ Springer aan de man te brengen, in die begindagen van Altranet,

De prijsvraag bestond uit vier meerkeuzevragen,

bezochten Tineke en haar man hondenshows en andere hondenevenementen.

en met name de antwoorden zijn leuk om tot je

“Dicht bij die consument komen,” zegt Tineke, “vraag creëren, zelf de publiciteit

te nemen. Wist jij bijvoorbeeld dat het vishuis

opzoeken, want geld om te adverteren hadden we niet. Toen Martin Gaus ons

van Ruinemans 3000 bakken telt, dat er elke week

ging helpen en de Springer ging promoten, en we wel twintig keer op tv kwa-

700.000 liter water ververst wordt en dat ze bij

men met de Springer, kwam de vraag als vanzelf.”

Ruinemans elke week 9000 zakken vis inpakken? In
2015 verkocht Ruinemans 833.903 kardinaaltetra’s.

De Springer stamt dus van Scandinavische bodem, maar een groot deel van

Uiteindelijk bleek Pets Place Amstelveen de win-

de Altranet-producten is wel degelijk Amerikaans. “Met PetSafe werken we al

naar van de prijsvraag. Mariska (foto) wist

twintig jaar samen,” zegt Tineke, “wij waren de eersten met een bodycooler en

de juiste antwoorden op de meerkeuzevragen en

een fietskar voor honden en we hebben het Thundershirt in de markt gezet.

zat met haar antwoord over het aantal kardinalen

Innovatief denken zit in de Amerikaanse volksaard, een beetje meer dan in die

het dichtstbij.

van ons. Dat geldt ook voor het koopgedrag van Amerikanen. Die zullen eerder
zeggen: ‘Ik heb het eigenlijk niet nodig, maar ik wil het gewoon hébben.’ Wij
Nederlanders gaan dan eerst overleggen en nadenken. Ik vind dat impulsieve
juist wel heel leuk, maar eerlijk is eerlijk: als ik een grote aankoop doe, ga ik
toch ook eerst mezelf afvragen of dat wel verantwoord is. Wat dat betreft ben
ik gewoon een Hollandse troela.”

Pets&Co Dierenland
OLDENZAAL – Op 18 oktober werd er ingebroken bij Pets&Co Dierenland. Slot

en deur vernield, de kassa beschadigd en voor de lol nog wat dingen in de winkel kapotgeslagen. Voor een buit van nog geen 700 euro.

“’s Nachts om halfvijf ging het alarm af”, vertelt Jos Rikhof. “De inbrekers zijn
heel snel te werk gegaan, hadden alleen tijd om snel een greep in de kassa te
doen en nog wat spullen te vernielen. De volgende dag ontdekten we dat er
680 euro verdwenen was. Zo’n inbraak is een heel vervelende ervaring, maar
eerlijk gezegd ben ik blij dat er geen dierenverblijven of dieren vernield zijn in
de winkel. Nu blijft het bij materiële schade. Voor zo’n klein bedrag namen de
inbrekers best wat risico’s, ze hadden bijvoorbeeld gefilmd kunnen worden. Ik

Uw Groene Vakwinkel
STAPHORST – Dinsdag 27 september werd de twee-

jaarlijkse huisbeurs van inkooporganisatie Uw Groene Vakwinkel gehouden bij Talen Tools in Staphorst.

wil in de toekomst geen geld meer in de winkel laten, hoewel het natuurlijk een
risico met zich meebrengt om het geld elke dag mee te nemen. Maar als je de

76 contractleveranciers waren aanwezig met pre-

geldlade open laat staan wanneer je naar huis gaat, en via social media en in

sentaties en aanbiedingen. De ruim 500 bezoekers

de winkel communiceert dat er geen contant geld aanwezig is, voorkom je wel

konden de indrukwekkende productielijn bekijken

dat je je ’s morgens een ongeluk schrikt als je je winkel opendoet. Want geloof

van Talen Tools: van bijlstelen, schopstelen en vele

me, zo’n kapotte deur en opengebroken kassa is best even een rotgezicht. Maar

andere stelen. Vrijwel alle 170 deelnemers van de

ergens mogen we ons gelukkig prijzen: een kapotgeslagen aquariumafdeling,

nog steeds groeiende organisatie waren aanwezig

dat was nog een veel erger rotgezicht geweest!”

met partner en personeel.
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Discus Molenkamp/
Vitakraft

’t Dierenparadijs

ZELHEM – “Ik heb een leuk nieuwtje voor je”, zegt

gevuld met lekkers, doet ’t Dierenparadijs zijn

Arjan Berendsen van Discus Molenkamp. Zijn die-

renspeciaalzaak is een van de finalisten in de verkiezingsstrijd voor de dierenspeciaalzaak van het

jaar, maar Arjans nieuwtje gaat over een heel ander
onderwerp.

ZOETERMEER – Met zo’n blikvanger voor de deur,
naam eer aan. Patricia Tjepkema kocht in Amerika
een grote ‘retro’-kauwgomballenautomaat die

werd omgebouwd tot hondenkoekjesautomaat.
Klanten en voorbijgangers kunnen bij de kassa
een muntje halen, of vijftig cent in de automaat

“Onze vertegenwoordiger van Vitakraft Albert Baars,

doen en dan krijgen ze koekjes voor de hond,

stopt volgens onze info in december en gaat met

gesponsord door Beeztees. Patricia koppelde

pensioen. Hij is al ruim veertig jaar vertegenwoordiger

een Facebookactie aan haar nieuwe aanwinst,

bij Vitakraft en is, denk ik, een van de weinigen die de

waarbij de leukste foto bij de automaat een

rit uitzit als vertegenwoordiger. Hij kan zeker mooie

prijs wint. Het loopt storm. “We zijn er erg blij

anekdotes vertellen van hoe hij als vrachtwagenchauf-

mee”, zegt Patricia. “De hele dag staan er men-

feur begon bij Vitakraft en later als vertegenwoordiger

sen bij de deur en tijdens de braderie hier in

de weg opging. Wij bestaan zelf volgend jaar vijftig

Zoetermeer deelden we muntjes uit aan men-

jaar en behoren net als Albert tot de ‘oude garde’.

sen met een hond, zodat ze koekjes konden

Albert maakte veertig jaar onderdeel uit van de bran-

halen. We krijgen erg leuke reacties op onze

che. Hij is bij ons trouwen geweest – zo ging dat toen

koekjesautomaat.”

nog – en heeft ons op een zaterdag verhuisd met een
Vitakraft-vrachtwagen. Dat kon toen nog allemaal.”
“Klopt!”, zegt Albert. “Op 13 december ga ik inderdaad met pensioen, ik werk dan 43 jaar bij Vitakraft,
waarvan 41 jaar als vertegenwoordiger. In die jaren
is er veel veranderd. Mijn functienaam bijvoorbeeld:
ik begon als reiziger, toen werd ik vertegenwoordiger,
later salesmanager en nu accountmanager, er kwamen
mobiele telefoons en de wereld werd zakelijker. Niet

Dierspecialist Haspels
Dierspecialist Haspels – de kersverse Dierenspeciaalzaak van het Jaar 2016, en als enige
van de genomineerden in het bezit van het Dierbaar-keurmerk – heeft een leuk pro-

gramma voor kinderen opgezet. Het programma Dierspecialist-4-Kids heeft tot doel om

kinderen op een gezellige en educatieve manier van alles bij te brengen over huisdieren.

per se minder leuk, maar wel heel anders. Wat Arjen
vertelt, bruiloften van klanten en klanten helpen met

“Het programma draait om twee zaken,” vertelt Peter Haspels, “het juist hanteren van

verhuizingen, dat waren mooie dingen. Maar je moet

huisdieren en het werken aan een stukje bewustzijn bij kinderen. Wij willen ze leren

met je tijd mee, en dat maakt het werk ook wel weer

dat je een dier niet voor even koopt, maar voor altijd. Door middel van een knuffel,

heel leuk.” Op de vraag of hij met weemoed of frisse

kleurplaten en een speurtocht door de winkel maken we dit op een gezellige manier

moed uitkijkt naar 13 december, zegt Bertus: “Dat

duidelijk. Kinderen komen naar de winkel en mogen vertellen welke dieren ze zelf heb-

weet ik eigenlijk nog niet. Ik weet niet precies wat me

ben. Vervolgens gaan ze onder toezicht ‘helpen’ in de winkel. Ze doen boodschappen

te wachten staat. Nu werk ik vijf dagen in de week dus

voor Max, dat is een pup die bij hen in huis komt en die voor altijd wil blijven. Aan

het zal sowieso een hele verandering zijn. Ik wil wel

het einde van de middag krijgen de kinderen een diploma mee naar huis.” Dierspeci-

graag veel met mensen blijven omgaan, dat doe ik

alist-4-Kids is bedoeld voor bijvoorbeeld scholen, kinderfeestjes en buitenschoolse

graag en ik heb een hekel aan geraniums!”

opvang. Dierspecialist Hapsels biedt het gratis aan.

Laroy Group
WONDELGEM (België) – Het inhouse-event dat Laroy Group dit jaar voor de vijfde keer organiseerde, was wederom een groot succes. Er werden heel veel nieuwe producten getoond aan
de ondernemers, er was alle tijd om gezellig te praten en voor serieuze zaken. Maar er was
ook ruimte voor plezier.

Of de Belgen humor hebben? Reken maar
van wel. Om te illustreren dat ouderwetse
bestelmethodes worden ingehaald door de
nieuwe tijd, organiseerde Laroy Group tijdens
haar inhouse-event het officieuze Belgisch

“Ons inhouse-event wordt elk jaar groter”,

kampioenschap ʻfax werpenʼ. Ondernemers

vertelt Wouter De Schepper van Laroy Group.

konden hun oude fax meenemen naar Won-

“Steeds meer Nederlandse ondernemers

delgem, en dan was het zaak het ding zo ver

weten ons te vinden. Er was veel aandacht

mogelijk weg te gooien. “Het uitschakelen van

voor de nieuwe look en lijn – ‘Puur’ – van

verouderde orderkanalen”, zegt Wouter. “Dat

Witte Molen voor vogels en knaagdieren.

was de boodschap. Ondernemers die hun

Maar ook was er veel belangstelling voor

eigen fax wierpen, kregen een voucher voor

EzyDog en voor onze nieuwe leder producten.

de eerste aankoop op ons onlineplatform. Van

En er was ons nieuwe, officieuze kampioen-

die mogelijkheid werd gretig gebruikgemaakt.”

schap, dat ook in goede aarde viel.”
Hans Steegs van PetsYmotion in Deurne
laat zien hoe fax werpen in zijn werk gaat.
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jaar

UiT de GeSChiedeniS Van

Suitical

“V

•

olgend jaar bestaat onze

renarts een kap om te voorkomen dat ze

de praktisch elke dierenarts – in Nederland

organisatie tien jaar”, ver-

aan hun operatiewonden gingen likken of

maar ook wereldwijd – de traditionele kap

telt Melvin Kok van Suitical.

bijten. “Hartstikke zielig en vooral stress-

voor een shirt van MPS. Dit succes leidde

“Het is grappig om te zien
hoe ontzettend veel er in
die relatief korte periode

veranderd is. Binnen ons bedrijf, maar ook

verhogend,” zegt Melvin, “dus mijn moeder

tot grote vraag in de dierenspeciaalzaak,

kocht babyrompertjes, kroop achter haar

zodat ook daar een oplossing geboden kon

naaimachine en verbouwde ze zo dat ze

worden voor honden en katten met (gerin-

enigszins pasten om het lichaam van een

ge) problemen. Om die reden werd het
bedrijf Suitical opgericht. Melvin: “We heb-

in de manier waarop er met dieren wordt

Franse Bulldog. Daarmee werd het idee

omgegaan. Mensen willen hun dier koeste-

geboren om medische shirts te gaan ont-

ben inmiddels ook een voorpootbescher-

ren, beschermen, zijn leven zo gemakkelijk

wikkelen, gebaseerd op de anatomie van

ming ontwikkeld, waarmee je de pootjes

mogelijk maken. Dat is een van onze pijlers

dieren, die bescherming zouden bieden

van honden kunt beschermen, en een heel

waarop ons bedrijf gebouwd is.”

voor niet alleen kleine, maar ook grotere

geavanceerd ‘dry coolingʼ-vest dat over-

Het begon…

honden, zodat dierenartsen hun klanten

verhitting van honden tegengaat. Maar het

een diervriendelijk alternatief konden

begon allemaal met de huisdierenshirts,

aanbieden voor de kap of kraag.” Met dit

die echt wereldwijd verkocht worden. Dat is

honden van de familie Kok. Die moesten

lumineuze idee werd het bedrijf Medical

een idee van Nederlandse bodem, daar zijn

geopereerd worden en kregen van de die-

Pet Shirts (MPS) geboren en al snel verruil-

we trots op.”

… ruim tien jaar geleden met de drie

    …

Dibevo

RECOVERY SUIT & SLEEVE
Bescherming bij wonden, hot spots, hechtingen, zalfjes,
huidaandoeningen, bij loopsheid of lichte incontinentie en
nog veel meer...

085 - 87 69 701

www.suitical.com
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Winnaars kiezen
voor Dierspecialist!

Dieren -ak
speciaalzjaaar !
van het

2016
2014 en 2015

Word nu franchisenemer
bij Dierspecialist!
Bel ons op 0418 - 657 001
of stuur een e-mail naar
info@dierspecialist.nl

Dierspecialist. Dat voelt goed!
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C o lU m n j ooST d e jon Gh

Op het goede spoor
en gekte
•
Het omzetten van de wissel naar de Dibevo-vakdagen

vent in deze snel veranderende tĳd verwacht mag worden.

heeft ons op het goede spoor gebracht. En ja, ik weet het,

Anders wordt het geen succes. Eén ding is zeker: ook in de

de catering was slecht. En ja, ik weet het, sommige lezin-

digitale wereld van nu waarbĳ informatievoorziening naar

gen waren ondanks onze instructies aan de sprekers, te

afnemers nog slechts een druk op de knop is, blĳft er sterk

productgericht. En ja, ik weet het, het was even wennen

behoefte aan persoonlĳke contacten. Dát was de basis bĳ

aan het concept dat veel meer was gefocust op het opdoen

het bedenken van het nieuwe concept Dibevo-vakdagen en

van inspiratie, ideeën en nieuwe contacten en minder op

dat zal die ook zĳn bĳ wat wĳ in 2017 zullen organiseren.

‘gewoon’ inkopen. En ja, ik weet het, de toegangsprĳs voor

Daarbĳ hebben wĳ van de vakdagen 2016 veel geleerd. Ook

niet-leden (leden kregen twee kaarten gratis) was niet laag.

hoe het niet moet. Maar als je niets onderneemt, gebeurt er
ook niets! Het is net als met duurzaamheid, je moet steeds

En toch, het omzetten van de wissel was nodig. Dat bleek

vernieuwen. Want als onze voorouders ook duurzaam

wel want veel positieve reacties ontvangen van bezoekers

waren geweest, zoals nu wordt nagestreefd, zaten wĳ nog

over het programma. Ik noem er een paar: ‘Kort maar

steeds met berenvellen rond het haardvuur. Daarom, vol-

krachtige flitstrainingen, waarvan we er in twee dagen

gend jaar wordt een echte uitdaging.

acht hebben bezocht’; ‘Geen schoolklassen en gezinnen
die de Dibevobeurs als huishoudbeurs zien, een verade-

En dan nog even de gekte. De Partĳ voor de Dieren heeft

ming!’; ʻWat is dit een ontzettend goedgeorganiseerde

in zĳn verkiezingsprogramma opgenomen dat dieren op

happening geweest, het was leerzaam en leuk en goed voor

geen enkele manier nog mogen dienen als vermaak voor

mĳn bedrĳf!’; ‘Ik ben erg benieuwd wat de plannen voor

mensen. Dus een hond houden en lekker mee gaan lopen?

volgend jaar gaan worden. Dit was in ieder geval geslaagd.’

Verboden! Een aquarium houden en ervan genieten? Verboden! Oud en wat eenzaam zĳn en ‘praten’ met je twee

Tja, de plannen voor volgend jaar. Eerder is besloten om de

parkieten? Verboden!

‘oude’ Dibevo-vakbeurs eens in de twee jaar te organiseren.
En in het tussenjaar de Dibevo-vakdagen. Dat betekent

Stemadviezen zĳn voor mĳ uit den boze maar in dit geval

dat er volgend jaar weer een Dibevo-vakbeurs aan snee is.

geef ik graag een ‘niet op stemmen’-advies.

Alleen, ik denk dat als wĳ daar een succes van willen maken,
wĳ die moeten upgraden naar wat van een ondernemerse-

Goede zaken!
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Op het
goede spoor
•

De Dibevo-vakdagen waren een ondernemersontmoeting. In een
gezellige sfeer, op een bijzondere locatie konden bezoekers praten
met elkaar, ideeën opdoen van leveranciers en producenten, getraind
worden én nieuwe producten bekijken. Het was geen vakbeurs maar een
compleet nieuw concept. Dat was spannend, ook voor Dibevo, maar het
eindgevoel is goed: met de vakdagen zit Dibevo op het goede spoor.
TEksT: janinE vErscHurE | foTo’s: norBErT waalBoEr En janinE vErscHurE

“M

et name het kennisele-

drie dagen. Maar zeker in combinatie met de

‘snapt’ het nieuwe concept en ziet duidelijk de

ment viel bij veel bezoe-

finale: de verkiezing van de dierenspeciaalzaak

voordelen van meer luisteren en minder lopen.

kers in goede aarde”,

van het jaar, waren die twee dagen druk, vol,

Maar er zijn ook mensen die een evenement

vertelt Dibevo-voorzitter

gezellig en enerverend en – daar ben ik heel

verwacht hadden dat meer leek op de traditi-

Joost de Jongh. “Tijdens

eerlijk in – soms niet zoals gepland. In ieder

onele vakbeurs, en dat waren de vakdagen nu

zo’n twintig flitstrainin-

geval never a dull moment.”

eenmaal niet. Over de catering gaan we het

Meer luisteren minder lopen

de eerste dag, en daar balen we van. Maar ver-

santen was veel te zien, te beleven en te leren.

Freriks, manager projecten van Dibevo. “Het

hebben. En vooral veel hebben geleerd.”

Veel leveranciers en producenten namen de

merendeel van de bezoekers

gen kon je je laten informeren over heel veel
verschillende onderwerpen: er was voor elk
wat wils. Maar ook op de stands van de expo-

gelegenheid te baat om echt het gesprek
aan te gaan met de beursbezoekers.

“De reacties zijn gemêleerd”, vertelt Janny

niet meer hebben: die was niet goed, zeker op
der gaven veel bezoekers aan dat ze genoten

FlitsTRAINingen

Het waren geen lezingen of cursussen

Dankzij deze nieuwe opzet was daar ook

maar echte trainingen. Omdat die stuk

echt de tijd en de ruimte voor. Dat was

voor stuk plaatsvonden in een unieke

precies wat wij gehoopt hadden: een

locatie: een vintage treinstel, haalden

ondernemersontmoeting. Inderdaad, de

we er een woordgrapje mee uit. Vol

stands waren kleiner en inderdaad, het

lof waren de bezoekers onder andere

evenement duurde twee in plaats van

over de flitstrainingen met specifieke
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diergroepen als onderwerp, zoals die van de

over vaccineren en het feit dat je daar als

Joost de Jongh vertelde niet zomaar een

diergedragstherapeuten van Tinley. Zo ver-

dierenspensionhouder behoorlijk druk mee

verhaal, hij onderbouwde dat met feiten en

telden Yvon Sweere en Eline Teygeler hoe je

kunt zijn. Ook nu weer bleek dat dit een

bewees dat dieren simpelweg thuishoren in

onzindelijkheid bij katten, hét meest voorko-

onderwerp is dat enorm leeft in de branche.

de dierenspeciaalzaak.

mende gedragsprobleem, kunt voorkomen of
zelfs verhelpen. Een andere lezing van Tinley,

Zeilboot zonder zeil

Ook Marian Bekkers, eigenaar van retail-adviesbureau Kooplust tipte in haar flitstrai-

“Een dierenspeciaalzaak zonder dieren, is

ning een onderwerp aan dat belangrijk is om

over het natuurlijk gedrag van konijnen. Doel

als een zeilboot zonder zeil”, dat is een

de hierboven genoemde zeilboot op koers te

van ook deze lezing was: de klant nóg beter

uitspraak van Dibevo-voorzitter Joost de

houden: hoe zorg je ervoor dat jouw klanten

kunnen adviseren.

Jongh. In zijn flitstraining roerde hij een

met een grote glimlach de deur uitlopen?
Om voor elkaar te krijgen dat er op ver-

onder anderen door Thera Kuper-Heij, ging

LICG-voorzitter en dierenarts-specialist prof.

onderwerp aan dat Dibevo na aan het hart

dr. Erik Teske had een interessant verhaal

ligt: dieren in de dierenspeciaalzaak. Hij

jaardagen positief gepraat wordt over jouw

over de gezondheid van rashonden en ras-

vertelde waarom dieren zo belangrijk zijn in

winkel moet de service voldoen aan zeven

specifieke problemen, een onderwerp dat

de detailhandel en waarom het onverstandig

nog steeds springlevend is en waarover veel

is om je te laten intimideren door de druk

“Mijn cavia doet het niet meer, hij is stuk. Ik wil

ondernemers in hun bedrijf vragen krijgen.

van dierenwelzijnsorganisaties. Want het is

een nieuwe!” Omgaan met garantie, boze klan-

Ook bij de flitstraining van Dibevo-dierenarts

echt zo: als er geen dieren meer verkocht

ten en verzoeken die soms onredelijk lijken.

Stijn Peters was het druk. Het onderwerp was

worden in de dierenspeciaalzaak, heeft dat

Henk van Houwelingen, secretaris van Dibevo

de vele verschillende inzichten en meningen

een negatief effect op het welzijn van dieren.

vertelde hoe je kunt omgaan met veeleisende

stelregels. Marian vertelde welke dat zijn.

Dibevo
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klanten die denken het consumentenrecht aan

doen om je bedrijf beter zichtbaar te maken op

Dierbaar-keurmerk – is typisch zo’n voorbeeld

hun kant te hebben. Hoe zorg je ervoor dat je

Facebook.

van een bedrijf dat ‘service hoog in het vaan-

samen met je klant tot een oplossing komt?
Henk heeft op dit punt al vele leden van Dibevo geadviseerd en nu gaf hij zijn tips tijdens
de flitstraining.

Dierenspeciaalzaak
van het jaar

Last but not least – niet omdat het een minder

del’ niet als loze kreet gebruikt, maar écht werk
maakt van service. Peter, zijn vader Ton en hun
medewerkers nemen de klant bij de hand en
begeleiden hem, totdat een probleem ook echt

Onlinewereld

belangrijk onderdeel was van de vakdagen,

is opgelost. Of het nu gaat over kattenvoeding,

maar juist omdat het zo’n mooie afsluiting

hondengedrag of een waterprobleem in het

Ook waren er flitstrainingen met een relatie tot

vormde – de verkiezing van de dierenspeciaal-

aquarium: als een klant van Dierspecialist

de onlinewereld. Online-marketingdeskundige

zaak van het jaar. Peter Haspels van Dierspeci-

Haspels ergens mee zit, dan wordt hij geholpen,

en mediapsycholoog Wouter Kleinsma vertelde

alist Haspels in Nieuwegein nam de cheque en

begeleid en teruggebeld. Peter Haspels ontwik-

hoe belangrijk het is om je vooraf een beeld te

de bloemen in ontvangst en réken maar dat hij

kelde een app speciaal voor zijn winkel (Peter

vormen van de bezoeker die op jouw website

blij was. Bij zijn felicitatie van de winnaar sprak

en zijn vader Ton hebben drie dierenspeciaal-

komt. Probeer niet om je site zo veel mogelijk

Dibevo-voorzitter Joost de Jongh ook de andere

zaken. Naast de winnende winkel in Nieuwe-

op die van anderen te laten lijken, maar doe

finalisten toe: “Het feit dat jullie hier staan

gein zijn er filialen in IJsselstein en Utrecht) én

eens iets anders en tover je website om tot een

bevestigt dat ook jullie een topwinkel hebben

natuurlijk ziet de winnende winkel er gelikt uit.

heuse klantenmagneet.

en dus heuse kanjers zijn.” Hij was er trots op

Dat zijn de redenen dat dit bedrijf dierenspe-

Facebookspecialist Marieke Wilmink vertelde

dat ook deze bedrijven – vaak al heel lang – lid

ciaalzaak van het jaar werd. In het volgende

hoe je van Facebook een echte klantenbinder

van Dibevo zijn.

kunt maken, en wat je wel of juist niet moet

Dierspecialist Haspels – de enige finalist met

nummer van het Dibevo-Vakblad komen we

daar uitgebreid op terug. ←

De overige vier beste
dierenspeciaalzaken
van Nederland
Omdat alle finalisten van de verkiezing
dierenspeciaalzaak van het jaar topbedrijven zijn, stellen we ook de winkels
die net niet wonnen, aan je voor.

Faunaland Van Grootel uit Horst
Een bedrijf waar alles draait om kennis
en goede voorlichting. Welzijn van dieren
en tevreden klanten, dat vinden ze bij

Juryvoorzitter Frans van Knapen

Winnaar Peter Haspels

Faunaland van Grootel belangrijker dan
verkoopcijfers.

Animal Center uit Kaatsheuvel
Een winkeloppervlak van 1500 vierkante
meter, met dierenarts, trimsalon, hondenwasstraat én zeven dagen per week open.

Discus Molenkamp uit Zelhem
De winkel van de bedenker van het
hondenbier, hondenbuggy’s, patat voor
honden en hondenbrillen die volgend
jaar vijftig jaar bestaat.

Faunaland Hoodie uit Waddinxveen
Net verhuisd naar een gloednieuw pand
van 1500 vierkante meter, waar alles
draait om de klant. Een echt familiebedrijf waar momenteel de vierde generatie Hoogendoorn werkzaam is.

12 Dibevo

Van links naar rechts: Bert van der Pluijm en zijn partner Mariëlle van Animal Center, Janette en Hugo
Hoogendoorn van Faunaland Hoodie, Peter Haspels van Dierspecialist Haspels, Esther Engel van
Faunaland Van Grootel en Gerrie Berendsen van Discus Molenkamp.

Laat ze maar zeuren!

Voor kleine monsters

Herfstproof

Powerrrrrrrr

Ga toch naar buiten!

Even voelen

Puur op het menu

AniWeb is het gloednieuwe bestelsysteem van Anidis. Met meer dan
10.000 artikelen compleet met foto’s, beschrijvingen en handleidingen.
Begin januari kan iedereen ermee gaan werken en op de vakdagen was
het alvast te zien.

Lara van Versele-Laga biedt de kat een uitgebreid gamma kattenvoeding
met heerlijke smaken en veel variatie. Én de superleuke snacklijn waarvan de naam bij elke kattenliefhebber een glimlach van herkenning op
het gezicht brengt: ‘Little Monsters’.

Winkelautomatiseerder Valk Software nam de gelegenheid te baat om in
hun stand de finalisten van de verkiezing tot de Dierenspeciaalzaak van
het Jaar te feliciteren. En om te laten zien wat hun slogan ‘empowering
retail’ in de praktijk inhoudt.

Negentig hondenkussens op drie meter? Het kan, dankzij denkwerk van
Maro Pets. Daar bedachten ze een verpakking waarmee je hun Lex&Maxhoezen kunt ophangen. De verpakkingen zijn heel gemakkelijk te openen
door middel van een magneet, zodat de consument toch kan doen waar
hij (meestal trouwens ‘zij’) behoefte aan heeft: even voelen.

Hofman Animal Care pakte uit met een nieuwe lijn Disney-producten.
Niet alleen mooi en stevig maar ook slim. Want per slot van rekening zijn
het kinderen die hun moeders aanzetten tot het kopen van producten
die ze zelf mooi vinden.

Het Bia Bed van Ivaris is een (goede) oude bekende. Op de vakdagen
toonde Ivaris ook vier trendy kunstlederen covers waarop ze de reacties
van bezoekers wilden peilen. Het bed op de foto is gemaakt van kunststof en zoals je ziet compleet herfstproof.

Riverwood van Johnson Petfoods is een ultrapremium hondenbrok waarin alleen dieren die een goed leven hadden, verwerkt zitten. De verpakking heeft een echte ‘buiten’-uitstraling, die staat voor vrijheid, avontuur
en samen met je hond de natuur in.

Het Nederlandse Witte Molen van het Belgische Laroy Group zet met
Puur een volledige range voeding en snacks op het menu: voor vogels,
konijnen en knaagdieren. Omdat het oog nu eenmaal ook wat wil, zitten
deze fijnproeversmengelingen in een prachtige verpakking.

Dibevo
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Anidis Nederland

Permanent kristalhelder
aquariumwater

CARNIS® is op zoek naar een enthousiaste, ondernemende

vertegenwoordiger
(Rayon Zuid-Nederland)

Het beste voeder

sera siervisvoeder is uitstekend
verteerbaar, bevat omega-3vetzuren, vitamines en
mineralen en belast dus het
water niet

sera aquatan

Waterbehandelingsmiddel voor
kristalhelder water dat geschikt
is voor de vissen

sera toxivec

Een resultaatgericht en zelfstandig opererend, commercieel talent,
met uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden voor
de acquisitie en het uitbreiden en onderhouden van de bestaande
klantenkring. Belangrijk is 3 tot 5 jaar ervaring in de branche;
beheersing van Nederlands en Engels; rijbewijs (B) en hij of zij dient
woonachtig te zijn in Zuid-Nederland.
Wij bieden een uitdagende en afwisselende fulltime buitendienst
baan. Voor een gedegen productkennis wordt gezorgd en je wordt
ondersteund door de interne organisatie, de salesmanager en de
professionele binnendienst. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en een auto, smartphone en laptop van de zaak behoren
tot de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Carnis is een gerenommeerd producent van geperste brokken,
CVV (Carnis vers vlees), gedroogde vlees en vissnacks, voedingssupplementen en producten voor natuurlijke vachtverzorging.
Wij zijn gevestigd in Hoogeveen in Drenthe. Carnis levert aan dierenspeciaalzaken, dierenartsen, tuincentra, trimsalons en aanverwante
bedrijven in Nederland, België en Duitsland.
Geïnteresseerd of wil je meer weten? Bel voor meer informatie
085-760 31 23 en vraag naar Annette Tuik of kijk op onze website:
www.carnis.nl/vacature.html.
Je sollicitatiebrief met motivatie en cv ontvangen we graag voor
30 november: annette@distripetfood.nl, of per post naar Carnis,
De Lavalstraat 15, 7903 BC Hoogeveen.

Directe hulp bij schadelijke
stoffen en om minder water
te verversen

sera bio nitrivec

Vloeibaar biofiltermedium met
reinigingsbacteriën

US &
MEER KEA
TEIT
BETERE KW LI

sera siporax
Professional

De structuur van
sera siporax Professional
is met open poriën en
driedimensionaal – voor een
permanente afbraak van
schadelijke stoffen. Geschikt
voor alle aquariumfilters.

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

Proost

Smakelijk tijdverdrijf

Drie diersoorten

Wat knaagt en knabbelt

Rust én oud en nieuw

Okselfris

Shine, Star en Smart

Op de stand van Petsolutions was veel te zien, maar een ‘uitspringer’
vormden de Jack and Vanilla-kussens. Mooi, stevig en verbazingwekkend
zacht.

Pindakaas is een mooi product om buitenvogels naar de tuin te lokken,
maar ook honden zijn er dol op. Daarom brengt Nerus hondenpindakaas
op de markt. Gewoon om zo te geven als snack of als smakelijk tijdverdrijf in een voederspeeltje.

Terra is hoogwaardige voeding voor konijnen en cavia’s, en Vadigran
biedt ook een range voor onder andere degoes, chinchilla’s, eekhoorns,
hamsters, muizen en gerbils. Kortom: voer voor al wat knaagt en knabbelt.

Beaphar heeft een nieuwe lijn vachtverzorgingssprays met glans- of
antiklitwerking. Er is daarnaast een droogshampoo en, omdat honden
nu eenmaal niet altijd okselfris zijn, ook een deodorant. Ook leuk: een
geschenkverpakking voor de hond, met de spray, parfum en een minishampootje.

Als je 25 jaar bestaat mag je wel zeggen dat er reden is voor een feestje!
Jean Peau pakte uit met champagne én natuurlijk met kwalitatief hoogwaardige producten voor de vachtverzorging van hond en kat.

Champion Petfoods Benelux introduceerde Acana Classics, een ‘Biologically Appropriate’-hondenvoeding in drie variaties, bereid met vijftig
procent vlees/vis, van drie verschillende diersoorten.

Bachbloesems kunnen mooie dingen doen voor de rust van huisdieren,
en dus automatisch ook een positieve bijdrage leveren aan een gezellig
oud en nieuw. Dat weten ze bij TS Products als geen ander.

Deze drie voedingen van Fokker zijn allemaal voor kleine hondjes maar
er is wel degelijk onderscheid. ‘Shine’ is voor langharige kleintjes als de
Shih Tzu of de Maltezer. ‘Star’ richt zich onder andere op de Chihuahua en
‘Smart’ is er voor stoere kleine hondjes zoals de Teckel of Jack Russell.

Dibevo
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Spotlights

Fijner herstellen

Funpark

Minder sjouwen, minder kosten

Fluitje van een cent

Superslank

(Warme] voetjes over de vloer

Om je vingers bij af te likken

Nederma toonde op de vakdagen het kleurrijke gamma van Sanal. Met
name de Sanal kat Cranberry & Chicken Bites en Sanal kat Joint Care
verdienen de spotlights.

Beeztees liet zien waar een innovativiteit en creativiteit toe kunnen leiden. Zij zetten op de vakdagen een heus funpark neer. Daarin zag je hoe
je met relatief eenvoudige middelen, een goed oog en mooie producten,
prachtige presentaties kunt maken.

Het nieuwe Biomaster externe filter van Oase is niet alleen stevig en
robuust maar ook bijzonder gemakkelijk te reinigen. Het bevat een
voorfilter. Hierdoor komt het water ontdaan van voer- en plantenresten
in het ‘echte’ filter en is schoonmaken een fluitje van een cent.

De Two Tracks-wandellaarzen van Van der Basch Trading zorgen voor
warme voeten. Wil jij die warme voeten over de winkelvloer? Van der
Basch biedt de mogelijkheid om in de winkel een display te zetten met
paslaarzen, en de laarzen op bestelling af te leveren in de winkel of bij
de klant thuis.

16 Dibevo

De producten van Suitical ontstonden omdat honden en katten het niet
fijn vinden om na een operatie een kap op te moeten. Met zo’n supercomfortabel shirtje is het veel fijner herstellen, ook van kleine wondjes
of plekjes op je huid.

Het Aquarium Plant-centre van Aquadistri is een gloednieuwe manier
van planten verkopen. Voor de winkelier betekent dit onder andere: geen
gesjouw meer met water en een besparing op de arbeidskosten. Omdat
de klant zelf zijn planten kan pakken en precies ziet wat hij koopt.

Boxby-snacks van Proline Petfoods bestaan uit vlees, en niets anders
dan vlees. Ze zijn in de oven gedroogd, zodat ze niet alleen superlekker
maar ook superslank zijn.

Edgar & Cooper bevat geen meel of spul dat op vlees lijkt, maar enkel
puur vlees. Deze gloednieuwe hondenvoeding van 4 Healthy Pets komt
niet uit Amerika, zoals de uitstraling wellicht doet vermoeden, maar uit
België. Met niet alleen een inhoud maar ook een verpakking om je vingers bij af te likken.

Kekke kleurtjes

Verzorgen en verwennen

Wel zo lekker, wel zo handig

Voor elk wat wils

Meer dan mooi

Sinds 1941

De daad bij het woord

Dit anti-trek-bevestigingsstuk voor de hondenriem van Eye4pets maakt
wandelen een stuk leuker. Het zorgt ervoor dat de trekkracht geabsorbeerd wordt en dat doet mooie dingen voor armen, schouders en rug
van het baasje, maar ook voor de nek van de hond.

Puik lanceert een vernieuwd assortiment vogelsnacks waarmee siervogels verzorgd en verwend kunnen worden. In een verpakking waar ook
het baasje vrolijk van wordt.

Buddy’s Diervoeding van Dick Rood vof biedt een supercomplete lijn
hondenvoeding bestaande uit een complete range vers vlees, geperste en krokante brok in tien varianten én een assortiment natuurlijke
snacks. Zo is er voor elke hond en elke baas wat wils.

De nieuwe productlijn van Gebr. de Boon ‘Est 1941’ is genoemd naar het
jaar 1941, het startjaar van het bedrijf. Maar natuurlijk was er veel meer
te zien in de stand van deze groothandel uit Gorinchem. De Boon toonde
veel leuke nieuwe artikelen uit het lief!-assortiment en een gloednieuwe
snacklijn waarop is aangegeven van welk dier de snack komt.

De IDC Powertuigen van Julius-K9 worden onder andere gebruikt door
politie- en legerhonden. Ze zijn stevig, veilig, met leuke teksten waarmee je het tuig kunt personaliseren én sinds kort verkrijgbaar in nieuwe
kekke kleurtjes en designs.

Als vervanger voor de No Worm FPA Kat presenteert Emax Nederland een
nieuwe budget-ontwormer voor de kat: No Worm Exitel Kat. De smakelijke tablet ontwormt tegen de meest relevante wormsoorten bij de kat en
is vanaf medio december beschikbaar.

Waterdichte, hondenjassen van het Franse merk Border & Charles, die
helemaal reflecterend zijn. Omdat ze bij Altranet niet alleen houden van
producten die mooi, functioneel of superslim zij, maar ook veiligheid
een belangrijk item vinden.

De boodschap van Royal Canin was: ‘Wij willen de winkelier helpen een
stuk beleving en sfeer te creëren. Laten zien dat we er zijn voor die winkelier.’ In de Rijtuigenloods voegden ze de daad bij het woord door een
heuse barista heerlijke koffie te laten serveren.

Dibevo
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Wow, wat een handig ding

ORDER PLAATSEN

FAVORIETEN VERZAMELLIJST

OVERZICHT FACTUREN

ONLINE CATALOGUS

WWW.ANIDIS.NL

POSTPAKKETJES

PAKBON INZIEN

ONLINE BESTELLEN

DIGITALE FOLDERS

Uit Ierland

Met zachte hand

Vertrouwde naam, nieuwe range

Rasspecifieke ballen

Goed gesprek

Renske maakt er een potje van

Kan helemaal niet

Comfort Bedding van Pet Bedding is een biologische bodembedekking
voor konijnen en knaagdieren.

De Wigzi gel leash en Dual doggy line van Warmako zijn twee nieuwe
producten met een gelhandvat. De eerste is een rollijn die zacht in de
hand ligt en de tweede is een lijn waarmee je twee honden kunt uitlaten. Ook weer met zachte handjes.

Kerstballen met afbeeldingen van hondenrassen erop. Voor zover wij
weten, waren die er nog niet en het ziet ernaar uit dat deze rasspecifieke ballen een gouden vondst zijn. De reacties op de vakdagen waren
namelijk uitermate positief.

Deze noviteit van Renske Natuurlijke Diervoeding bevat vers gestoomd
hertenvlees, fazant, konijn en eend. Ook dit jaar doet Renske Natuurlijke
Diervoeding mee met de consumentenverkiezing ‘Beste product van het
jaar’. Stemmen kan op www.besteproductvanhetjaar.nl

Red Mills Leader Range-hondenvoer is afkomstig en wordt geproduceerd
door het Ierse familiebedrijf Connolly’s Red Mills. Deze voeding is hypoallergeen en honderd procent natuurlijk.

De Frontline Pet Care-range van Merial bestaat uit vachtverzorgende
producten met de vertrouwde en gevestigde naam van Frontline. Veilige
producten die ook echt doen wat ze beloven, net als de producten waar
de consument Frontline al jarenlang van kent.

Meer tijd voor de beursbezoekers en dus voor een goed gesprek, dat
vonden ze ook bij Happy House een van de voordelen van deze opzet
van de vakdagen.

Tijssen goed voor dieren had verschillende stands met bijzondere
producten. Zo was er de kleurrijke ‘Braaf’-range en van Esve graanvrije
knaagsticks, pindaboter voor buitenvogels én een gloednieuwe snackrange. ‘It’s MyDog’ heet-ie. En dat kán helemaal niet , de hond in dit logo
is namelijk een samenraapsel van verschillende hondenrassen, die er op
zijn eigen manier, geweldig uitziet.

Dibevo
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Nieuw jasje

Ook belangrijk

Doe maar gewoon

Over naamsbekendheid gesproken…

Bruisend

Alles wat-ie nodig heeft

Keihard door Goes

Beter leven

HS Aqua van Groothandel Smulders is in een nieuw jasje gestoken.
Zowel het assortiment voor zee-, als zoetwatervissen van O.S.I. heeft een
nieuwe aansprekende verpakking.

Carnis introduceert een nieuwe verpakkingslijn van de brokken. “Maar
we houden onze look van ‘Doe maar gewoon’, zegt Annette Tuik. “Onze
klanten waarderen het dat bij ons de kosten niet gaan zitten in een dure
verpakking.”

Hengelsportspecialist Leonard Sports toonde LFT Tablets. Dat is een
innovatieve productlijn die gebruikt kan worden bij verschillende vormen
van hengelsport. De tablet verplaatst zich al bruisend onder water, waardoor het de vissen praktisch niet kán ontgaan dat er wat te halen valt.

Deze Ebretti 318 elektrische scooter verlootte Tetra onder ondernemers
die een Tetra-pakket aanschaften. De gelukkige winnaar, Discus Van de
Vreede gaat nu meer doen dan zorgen voor gezonde vissen in Goes en
omgeving. Met deze prijs zal de openbare weg in Goes wellicht een stukje onveiliger worden.

20 Dibevo

Winkelautomatisering is even een ander dingetje dan diervoeding of
dierbenodigdheden maar voor een dierenspeciaalzaak eigenlijk net zo
onmisbaar. Abacus was op de vakdagen om alle vragen van winkeliers
over de automatisering van hun bedrijf te beantwoorden.

Op de stand van Hint International draaide alles om Schesir, Italiaanse
kwaliteitsvoeding voor katten. Dat was ook het geval in Neurenberg (tijdens Interzoo) waar je in de hele stad Schesir tegenkwam én momenteel
in Amsterdam waar een enorme Schesir-campagne plaatsvindt.

Het BARF-programma van Anibio (Relag International) bevat groente,
fruit, kruiden, vitaminen en mineralen en vormt een aanvulling op het
dagelijkse versvoer voor honden en katten. Gewoon over het voer strooien en hond, pup of kat krijgt alles wat-ie nodig heeft.

De Best life-producten van CJ Wildlife Foods hebben nogal wat specifieke
kenmerken. Deze diervoeding is samen met diervoedingsexperts ontwikkeld, goedgekeurd door de Dierenbescherming, wordt op diervriendelijke
wijze geproduceerd en op de markt gebracht door Anidis.

Stoppen en glimlachen

Palmito-wat?

Erbovenop

Greenheart-Premiums kennen we van de hondenvoeding, maar nu ook
van de vetbedden en hondenkussens. Van het merk Lovely Nights, zodat
het na goed eten, ook goed slapen is.

Pharmox PEA is een nieuwe pijnstiller voor hond en kat. Dit product
dankt zijn naam aan het lichaamseigen Palmitoylethanolamide, een stof
die effectief en veilig te werk gaat tegen pijn. PEA vinden we gemakkelijker.

De kaarten van Hartung vormen een vrolijke noot in de winkel. Ze zorgen
ervoor dat de consument even stopt om te kijken en te glimlachen. En
dat is nou precies wat je wilt in je winkel.

De Jong Marinelife toonde een nieuwe productlijn vismedicijnen en
voeding van Aquarium Munster. Goede voeding, eventueel in combinatie
met medicijnen die ervoor zorgen dat je een zieke of zwakke vis er weer
bovenop krijgt.

Dibevo

21

dibevo-vakdagen 2016 ↓

Goed eten, goed slapen

Facts & figures
Bestaat sinds: 1938
Aantal werknemers: 70 bij Malanico,
30 bij MDI Logistics
Oppervlak bedrijfshallen: 13.500 m2.
Volgend jaar 17.000 m2.
Aantal vervoerde pallets per jaar: 270.840
Palletlocaties: 16.180

Bed r ij f in Be e l d

Malanico
•

Als je de Evenboersweg 1 in Nieuwleusen nadert, word je getroffen door
de gedachte dat het bedrijfspand van Malanico net zo nieuw is als de
naam. Dat is echter niet zo: het pand staat er alweer zo’n vijf jaar, terwijl
Mol diervoeding nog geen drie maanden geleden werd omgedoopt tot
Malanico. We spreken met Arjan en Rolf Mol over het hoe en waarom van
deze revolutie in dit bijzondere familiebedrijf. Een bedrijf dat al meer dan
75 jaar en drie generaties wordt gerund door broers.
TEksT En foTo’s: janinE vErscHurE
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“D

ie linker is

verhogen en het milieu

onze opa”, zegt

sparen. Steeds meer Bel-

Rolf terwijl hij

gische winkeliers stellen

wijst op drie

dat op prijs, en we gaan

tekeningen aan

ervan uit binnenkort ook

de wand in de

Duitse detaillisten.”

vergaderkamer. “Hij begon Mol

Gericht
op groei

diervoeding, samen met zijn twee
broers. Daarna kwam onze vader

in het bedrijf, ook weer met twee

“Als het goed is, is elk

van zijn broers en momenteel

bedrijf gericht op groei”,

werken er weer drie broers Mol

zegt Arjan. “Wij vormen

hier.” Hoewel ze wel degelijk trots

op die regel geen uit-

zijn op het feit dat Malanico een

zondering. Er zijn verge-

familiebedrijf is met een lange

vorderde plannen om uit

historie, willen ze de focus op de

te breiden, volgend jaar

toekomst houden en alle kansen

komt er hier een nieu-

en mogelijkheden benutten.

Arjan en Rolf Mol

Naam en uitstraling

we bedrijfshal van 3,5
duizend vierkante meter.

aanbieden, mede dankzij onze samenwerking

Dan hebben we in totaal 17.000 vierkante meter

met Beeztees die in 2013 vorm kreeg. Ook

magazijn met moderne interne transportmid-

bij lange na niet meer de lading van wat er

Beeztees werkt met MDI logistics, ons trans-

delen en een vriezer van meer dan 250 m². Met

allemaal gebeurt achter de deuren van dat

portbedrijf.”

deze uitbereiding kunnen wij de diensten voor

Inderdaad, de naam Mol diervoeding dekte

imposante pand in Nieuwleusen. Heel internationaal klonk het ook niet, maar dan nog
is het een hele stap om de naam en de com-

‘Onestopshop’

Rolf: “Wij wilden het fenomeen ‘onestopshop-

e-fulfilment (zie kader – red.) nog verder optimaliseren en doen waar we gespecialiseerd in
zijn: in volumes.”

plete uitstraling van je bedrijf te wijzigen. Van

ping’ verder uitbouwen, en daarin zijn we

Rolf: “Wij zijn de schakel tussen producent en

de gevel tot het briefpapier, de website tot de

geslaagd. Wij doen meer dan alleen leveren. Zo

retailer. Logistiek, logistieke datastromen dat

koffiekopjes: alles in de nieuwe huisstijl. “Het

kijken we mee naar het assortiment in de win-

is onze specialisatie. Als een producent een

is met name de internationalisering waarom

kel en naar de schappenplannen. Voor Neder-

nieuw assortiment heeft, een prijs- of verpak-

wij deze stap hebben gezet”, zegt Arjan. “We

landse winkeliers die zaken met ons doen is dat

kingswijziging dan wil hij dat kenbaar maken

willen onze pijlen richten op België en Duits-

inmiddels de gewoonste zaak van de wereld,

aan zijn klanten. Vroeger moest hij dat zelf

land, en dan is het beter om een wat meer

maar we merken met name in België dat detail-

doen, nu vullen wij alle systemen van onze

internationaal klinkende naam te hebben. De

listen dat nog niet echt gewend zijn. Daar zijn

klanten met die informatie. Wij kennen de

tijd dat er hier alleen in diervoeding werd

winkels die zo ongeveer elke dag een vrachtwa-

verschillende kassasystemen. Het ontzorgen

gedaan, ligt al lang achter ons. We wilden

gen op de stoep krijgen, steeds van een andere

van onze klanten, dat is waar wij de laatste

niet alleen een nieuwe naam, maar ook een

groothandel. Die staat dan vol met complete

jaren op hebben ingezet en dat werpt zijn

nieuwe uitstraling die past bij ons bedrijf vol

pallets producten, waar in de winkel nauwelijks

vruchten af.”

jonge medewerkers. Het logo is strak, modern

plaats voor is. Wij kunnen op maat beleveren,

en professioneel.

met een breed assortiment, waarbij wij het

Logistiek en transport

magazijn voor de winkel zijn en vanuit daar alle

Webshops

Rolf: “Steeds meer ondernemers starten naast

merken kunnen aanbieden. Hiermee creëren we

hun fysieke winkel ook een webshop. Een

Malanico en transportbedrijf MDI logistics zijn

meer efficiency in de keten, waardoor we het

ander fenomeen, maar daar sluiten onze logis-

gebroederlijk naast elkaar gevestigd in hetzelf-

serviceniveau richting onze klanten steeds weer

de pand. Rolf: “Vaak zie je dat het transport
van goederen naar de winkels een onderschat-

Daarmee kunnen we het transport heel effici-

E-fulfilment en
dropshipping

ënt inrichten.”

De dienst e-fulfilment betekent net als

Arjan: “Wij zijn goed in het bieden van logis-

dropshipment het afhandelen van orders

te factor is. We hebben 24 vrachtwagens rijden,
een dicht distributienetwerk dat overal komt.

tieke oplossingen. Winkeliers vinden het vaak
prettig om met wat minder leveranciers zaken
te doen. Meerdere leveringen per week, leveringen op maat en niet enkel volle pallets
hoeven te bestellen. Wij kunnen praktisch alle
merken waar een detaillist behoefte aan heeft

tieke diensten wel op aan. Ook in die webshop
kunnen wij enorm ontzorgen. Dropshipment

via bijvoorbeeld webshops. Het grootste verschil is het voorraadbeheer. Bij
dropshipment heb je geen eigen voorraad
en maak je gebruik van de voorraad van
de leverancier.

staat voor het compleet afhandelen van
webshoporders: dat doen wij. Wij maken
internetverzendingen namens winkeliers
verzendklaar en zorgen ervoor dat ze netjes
bij de consument aankomen. Dat scheelt veel
zorgen, zodat de winkelier zich kan richten
op zijn corebusiness en hij kan doen waar hij
goed in is: verkopen in zijn winkel of via zijn
webshop. Ook kunnen wij meer producten
leveren dan de ondernemer ooit in de winkel
kwijt kan, rechtstreeks van de webshop naar

de consument.” ←
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Dibevo
Brancheorganisatie

De oprichters zullen het misschien in 1936 niet gedacht hebben,
maar de leeftijd der sterken is gehaald. Dat is niet zomaar iets.
Zeker in brancheorganisatieland. Het heeft dan ook van veel
mensen bloed zweet en tranen gekost – en nog steeds! – maar
dat was en is méér dan de moeite waard. Want nog altijd is een
brancheorganisatie nodig. Zelfs steeds meer door het vele dat van
‘de buitenwereld’ op de sector afkomt. Nu is kalenderleeftijd een
volkomen achterhaald begrip. Ik ken 40-jarigen van wie ik denk:
je lijkt in je redeneringen en gedrag wel 80, maar ik ken ze ook
andersom! Daarom, het gaat tegenwoordig om functionele leeftijd
en ik kan je verzekeren, dan is Dibevo nog héél vitaal, vernieuwend
en ondernemend. En dat blijven wij ook. Op naar de 100!
Joost Th. de Jongh
Voorzitter
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Boven

De oudste dierenspeciaalzaak in onze branche: Heems & Zoon te
Heemstede die al sinds 1822 bestaat. De foto is genomen in 1919.
V.l.n.r: Jan Hoetmer, Theo Heems, Jan Montfoort en Piet Schackman.

Midden De transportafdeling van A.M. van Schagen Pluimveevoeders uit
Rijswijk in 1932. Transport van diervoeders en dierbenodigdheden ging in het begin van de vorige eeuw vaak gewoon per fiets.
onder

Een kenmerkende jaren 50-gevel. In dit geval van dierenspeciaalzaak Van Zonneveld in Zeist.

Boven

Productie van kattenbrood in de fabriek van P.H. Verseveldt in de
jaren 30.

Midden Het ‘Aquariumhuis’ in Den Haag in 1948. De auto op de foto was
van Gerrit Holgen jr. Bij zijn kinderen stond de auto bekend als de
‘vlooienJeep’, omdat hij daar o.a. watervlooien mee vervoerde.
onder

Johannes Christiaan van Zonneveld in zijn winkel in het jaar 1959.
Kleinzoon Paul van Zonneveld runt nog altijd een dierenspeciaalzaak in Zeist.

Dibevo
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Boven

De coverfoto van dit nummer: de dierenspeciaalzaak van Gerrit
Borst aan de Kleverparkweg in Haarlem, 1969.

Boven

Dibevo-dierenspeciaalzaken met hengelsportartikelen deden
goede zaken in de jaren 60.

Midden In de jaren 50 en 60 was het transporteren van huisdieren via
de lucht nog iets bijzonders.

Midden De stand (let op het tafeltje op de voorgrond) van de firma
Klomp op de Dibevo-Vakbeurs in de jaren 60.

Onder

Onder

Met raamstroken en borden konden winkeliers zich in de jaren
70 en 80 profileren als Dibevo-dierenspeciaalzaak.
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Het jaar 1993 betekende een omslag voor veel dierenpensions.
Door een nieuwe milieuwetgeving moesten pensionhouders
opeens fors investeren in rioolvoorzieningen en maatregelen
om geluidsoverlast te beperken.

In de maanden september en oktober zijn er 13 bedrijven lid geworden van Dibevo.
We stellen hen graag aan je voor. We heten alle ondernemers hartelijk welkom!
DIERENVRIEND BEUNINGEN

KATTENHOTEL CATZ

mevrouw W.A. Wouters-

mevrouw E.C.E.M. DʼHoe

PETS&CO BROEKEMA
DAMWOUDE

HORNBACH BOUWMARKT
(NEDERLAND) BV

Benthem

Blasiusstraat 39

de heer W. Broekema

de heer W. Sigmond

Kerkplein 108

5754 AT Deurne

Conradi-Veenlandstraat 86

Grootslag 1-5

6641 BH Beuningen

9101 BN Damwoude

3991 RA Houten

CJ WILDBIRD FOODS LTD.

TUINCENTRUM
ROERMOND B.V.

HONDENCENTRUM JOEKELZ

mevrouw M. Verhaeg

Klein-Schoot 38

St. Wirosingel 180

6023 RB Budel-Schoot

de heer H.J.M. Michels
Overloonseweg 11A-C
5821 EE Vierlingsbeek

6042 KZ Roermond

OF THE GENTLE ROTTS
mevrouw S. Marijnissen
Opmeerderweg 7
1716 KH Opmeer

mevrouw K.Y. Disch

DJAIROʼS NATURE
mevrouw B.A.C.B. Klootwijk
Graaf Willemlaan 87
3341 CD Hendrik-Ido-Ambacht

KATTENPENSION DE
HOFSTEDE
mevrouw S.E. Huffmeijer
Bredeweg 71A
6668 AS Randwijk

DANTOCAT/BENTONIET
IMPORT NEDERLAND BV
de heer A.B. Veenstra
1e Tussendijk 5
5705 CG Helmond

BROKKEN & ZO XXL
mevrouw I. van Vliet
Burg. van Reenensingel 109
2803 PA Gouda

PLEZIER VOOR HONDEN
mevrouw C.J. van ʼt Wout
Prinses Beatrixstraat 22
4205 RE Gorinchem

Jubilerende Dibevo-leden
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.

5 jaar lid
PAWS AND CLAWS VOF
de heer J. du Chatenier
Elzenlaan 6
2612 VX DELFT

DIEZA
mevrouw J.H.B.M. Keijzers
Galliërsweg 31n
5349 AT OSS

PETS&CO BEESTENBOEL
de heer E.B.M. Rodewijk
Noordplein 33
2371 DA ROELOFARENDSVEEN

ELANS DIERENPARADIJS

PETS PLACE HENDRIK IDO
AMBACHT
de heer D.S. van Oord
De Schoof 144
3341 EB HENDRIK IDO AMBACHT

DIERENPENSION
ACHTERAF
de heer J. van Kessel
Heikantshoeve 38
5258 TS BERLICUM

DOBEY VLISSINGEN
de heer J.W. Houweling
Scherminkelstraat 32
4381 JG VLISSINGEN

GROENRIJK TUK
de heer R. Fafieanie
Roomweg 7

DE KWISPELHOEVE
mevrouw M. de Krom
Dorpsstraat 18
5556 VL BORKEL EN SCHAFT

VAN RAAIJ DIERVOEDERS
mevrouw J.E.M. van Raaij

8334 NR TUK

Oude Kleefsebaan 164a

KATTENHOTEL SUMMERTIME

DIERENHOTEL
HOF VAN TWENTE

mevrouw I.H.S. Stam
Nieuwe Dijk 12
7741 NP COEVORDEN

10 jaar lid
DE KLEINE VIERVOETER

de heer E.G.H. Lancee

de heer L. van Bennekom

Rijnlaan 26

Jonathanhof 26

3522 BN UTRECHT

4021 VJ MAURIK

6561 KS GROESBEEK

de heer H. Blanke
Langenhorsterweg 20
7495 RD AMBT DELDEN

15 jaar lid
TUINSCALA HOOGEVEEN
de heer H.A. Suselbeek
Europaweg 8
7903 TM HOOGEVEEN

Dibevo

27

dibevo & Leden ↓

Nieuwe Dibevo-leden

↓     …

jaar

Dibevo

UiT de GeSChiedeniS Van GeBr. de Boon B.V.

Van goudvis
tot groothandel
•
De oorsprong van de huidige Handelsonderneming Gebr. de Boon B.V. gaat
terug naar de jaren zestig. De familie De Boon was in die tijd reeds een
twintigtal jaren werkzaam in de rietmatten. Dit was hard en zwaar werk en
werd bovendien bemoeilijkt door de getijden van de grillige rivieren.

V

ia een afnemer van de rietmatten kwam de

In de beginjaren werd door de vraag van winkeliers het

familie De Boon in aanraking met goudvissen.

assortiment groter en groter. Eerst alleen met andere soor-

Eerst via afname in kleine hoeveelheden, maar

ten koudwatervissen, maar algauw kwam er ook vraag naar

later, omdat de verkoop dermate eenvoudig

viskommen, waterplantjes, viskom-ornamentjes, etc.

ging, werden de afnamen groter en groter.

Naarmate de tijd vorderde werden hier stap voor stap
accessoires voor honden, katten, knaagdieren en vogels toe-

Mede doordat de verdiensten in goudvissen die tijd nog

gevoegd. Om deze succesvolle verkoopactiviteiten in dierbe-

goed waren en er in het riet weinig of niets te verdienen

nodigdheden te kunnen uitbreiden was een grotere bedrijfs-

was, werd er besloten om het riet vaarwel te zeggen en

ruimte noodzakelijk. Die werd gevonden aan de Rivierdijk 27

verder te gaan met de goudvissen. Aan de wiel (achter het

te Hardinxveld-Giessendam. In 1980 bouwde Gebr. de Boon

woonhuis van de familie De Boon) op de Rivierdijk in Har-

hier een geheel nieuw bedrijfspand, dat de grote expansie

dinxveld startte als het ware Gebr. de Boon.

voor de komende jaren op moest gaan vangen.
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zeer breed en omvat

tig groeide het bedrijf

meer dan 9000 arti-

echt uit haar jasje aan

kelen. Gebr. de Boon

de Rivierdijk, ondanks

kan, op de diervoeders,

dat er in de tussentijd

levende dieren en

aan de achterzijde

hengelsportartikelen

nog een groot stuk

na, een complete die-

magazijnruimte was

renspeciaalzaak of een

aangebouwd. De direc-

dierenafdeling in een

tie moest op zoek naar

tuincentrum inrichten.

nieuwe opslagruimte

Het bedrijf verkoopt

en die werd gevonden

naast de vele A-merken

in Gorinchem op de

ook veel producten

Avelingen-West. Om

    … ↓

Vanaf eind jaren negen-

onder het eigen her-

De rietmattenschuur

kenbare groene label.

de grote stroom van
inkomende goederen snel en efficiënt te kunnen verwerken
werd het eerste gedeelte van het nieuwe logistieke centrum

Waar het vroeger voldoende was om de artikelen in te

gerealiseerd. Tevens moesten steeds vaker slimme oplossin-

kopen met door de fabrikant ontwikkelde verpakkingen en

gen worden bedacht om de uitgaande goederen snel naar

direct door te leveren aan de Nederlandse afnemers, wor-

de klanten te vervoeren. Om die reden maakte het manage-

den er momenteel op het gebied van verpakkingen steeds

mentteam rond het jaar 2000 definitieve verhuisplannen om

meer eisen gesteld. Niet alleen vanuit de steeds verande-

alles onder één kap te brengen. In het bouwontwerp werden

rende wetgeving, maar ook vanuit de behoefte naar informatie bij consumenten. Gebr. de Boon is zich hier terdege
van bewust en besteedt dan ook veel aandacht aan haar
verpakkingen en de informatie daarop. Vooral bij producten die juist net dat beetje extra uitleg vereisen. Een goed
voorbeeld hiervan is het Natuurlijke Snacks-assortiment
en het vachtverzorgingsconcept.
Deze artikelen worden rechtstreeks geïmporteerd vanuit alle
hoeken van de wereld. Om steeds voorop te lopen in het
aanbod van nieuwe producten zijn de inkopers van Gebr. de
Boon dan ook regelmatig onderweg. Waar zij vroeger inkochten wat de fabrikanten aanboden, wordt er tegenwoordig
gewerkt met uitgebalanceerde assortimenten door zeer
nauw met deze leveranciers samen te werken. Daarnaast

Het magazijn te Hardinxveld-Giessendam

ontwikkelt Gebr. de Boon ook zelf collecties, bijvoorbeeld de
EST. 1941-collectie. Tevens worden er in samenwerking met
licentiepartners collecties ontwikkeld, een voorbeeld hier-

de eisen voor een slimme logistieke inrichting meegenomen

van is de succesvolle lief! lifestylecollectie. ←

en direct vertaald. De modernste transportmiddelen voor
de interne goederenstroom, geavanceerde dockshelters
en ingebouwde vloeren op vijf en twaalf meter hoogte
in één gedeelte van de bedrijfshallen zijn slechts enkele
voorbeelden hiervan. Het huidige logistieke centrum
heeft een volume van 130.000 kubieke meter en beschikt
over alle moderne faciliteiten van een professioneel
bedrijf. Het linkergedeelte van het pand bevat de kantoren, een gedeelte is bulkopslag en het orderpicken
gebeurt hier. Het middelste gedeelte van het pand en het
hogere rechtergedeelte zijn voor goederenontvangst en
bestaat daarnaast voor het grootste gedeelte uit bulkopslag. In totaal beschikt Gebr. de Boon over een opslagcapaciteit van ongeveer 15.000 palletplaatsen naast de
locaties voor het orderpicken. Om deze goederenstroom
in goede banen te leiden, beschikt Gebr. de Boon over
een moderne magazijninrichting met de meest efficiënte
hulpmiddelen.
Gebr. de Boon heeft een echte groothandelsfunctie. Het
assortiment dierbenodigdheden voor onder andere
aquaristiek, vogels, knaagdieren, honden en katten is

Op de Dibevo-Vakbeurs
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WaT GeBeU r T e r na aank oop?

Minder weerstand,
meer ziektes
•

Afgelopen maand kocht mijn vrouw een cavia. Ze had al gezien dat de cavia een
ontstoken oogje had. Gelukkig is haar man dierenarts en werd de cavia behandeld
met een zalfje. Onze dochter waarschuwden we dat ze na het aaien haar handen
moest wassen. Na een paar dagen knapte het ventje op. Intussen schafte mijn
vrouw nog twee caviadames aan en het toeval wil dat ook zij binnen een paar dagen
gezondheidsklachten kregen. Hier was het een zalf die de schurfterige plekken op de
huid moesten genezen. De avonturen in het jonge leven van onze cavia’s waren bij
ons thuis snel opgelost, maar hoe gaat dat bij jouw klanten die een dier kopen?
Weet jij wat er in de dagen na een aankoop van een dier gebeurt?

H

TEksT: sTijn PETErs, diBEvo-diErEnarTs | foTo: janinE vErscHurE

et voorbeeld in de opening

juiste geslacht? Neem ook zeker de tijd om te

meer personeel is het verstandig deze taken

staat niet op zich. Dieren

controleren of de dieren gezond zijn. Aange-

goed te verdelen.

die juist van baas wisselden,

zien je met levende have werkt kan een ziekte

Tref je een ziek dier aan in de winkel dan is

maken een stressvolle periode

zich ook enkele dagen later openbaren. Het is

het verstandig de patiënt buiten het zicht van

door. Ze worden uit een groep

daarom goed om dagelijks tijd vrij te maken

het winkelend publiek te stallen. Ten eerste

gehaald, gaan op vervoer,

om de dieren te controleren. In een winkel met

omdat herstellen het beste in alle rust kan

krijgen een andere omgeving en ander eten.

gebeuren maar ook omdat je zeker reacties

Al die stress leidt tot een verminderde

zult krijgen als je het dier in de winkel laat

weerstand, en dat kan dan weer leiden

staan. Mensen vinden dergelijke dieren zie-

tot ziektes.

lig en sommige klanten zijn geneigd zielige

Controleren

dieren te kopen. Als dat gebeurt worden
alle vooroordelen bevestigd. Een quarantai-

Schaf je dieren aan bij een leverancier dan

neruimte inrichten (die niet toegankelijk is

is een controle bij binnenkomst noodzake-

voor winkelend publiek, of in het geval van

lijk. Dit is niet anders dan bij de aankoop

vissen een bak waarop is aangegeven dat

van zakken hondenvoeding. Je controleert

vanuit dat aquarium niet verkocht wordt) is

of je hebt ontvangen wat je hebt besteld.

dus niet alleen wettelijk verplicht, maar dus

Klopt het aantal dieren, zijn ze van het

duidelijk geen overbodige luxe.
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Bij binnenkomst en tijdens het verblijf in de

bloemkooloren bij de rat tot hevige roos

winkel kun je de dieren op de volgende pun-

bij het konijn. Bij de cavia gaan schurft en

ten controleren. Een afwijking kan reden zijn

schimmels gelijk op qua symptomen. Een

om contact op te nemen met de leverancier.

niet werkende behandeling tegen parasieten
is reden om ook te behandelen tegen schim-

KLEINE ZOOGDIEREN
TANDEN

De snijtanden van knaagdieren en konijnen
moeten goed op elkaar aansluiten. Bij konijnen hoort de punt van de snijtanden in de
onderkaak precies uit te komen tussen de

VISSEN
SCHUBBEN

De kieuwen en vinnen van vissen zijn van

mels. Schimmels zijn echter ook besmet-

belang voor de voortbeweging. Bacteriën,

telijk voor mensen en daarmee een goede

schimmels en parasieten kunnen deze aan-

reden voor quarantaine. Ook luizen komen

tasten. De diverse ziekteverwekkers uiten

regelmatig voor op de huid van knaagdieren,

zich als witte vlekken, donkere stippen,

deze zijn met het blote oog te zien.

verkleurde schubben of gerafelde vinnen.

ONTLASTING

Waar de vacht ook schoon en droog moet

Iedere afwijking is reden om de groep vissen te behandelen.

ONTLASTING

snijtanden en stifttanden vaan de boven-

zijn is aan de achterkant. Dunne ontlasting

kaak. Bij knaagdieren staan de onderste

bij het konijn wordt zeker in de zomer-

snijtanden altijd achter de snijtanden uit de

maanden vaak veroorzaakt door parasieten

met roodbruine tot zwarte kleuren. Is de

bovenkaak. Veel kleine knaagdieren hebben

zoals coccidiose. Ook bacteriële infecties

ontlasting slijmerig dan kan dat duiden op

een flexibele onderkaak waardoor het soms

komen voor en zijn vaak een gevolg van

parasieten zoals flagellaten. Ook wormin-

lijkt alsof de snijtanden wat uit elkaar staan.

een gebrekkige voeding in combinatie met

fecties komen regelmatig voor, voorname-

Snijtanden met een afwijkende stand gaan

stress. Ook bij de hamster leidt deze combi-

lijk in de warme maanden. Wormen kunnen

doorgroeien omdat ze niet voldoende op

natie vaak tot een natte staart. Alle andere

in de ontlasting zitten, maar soms ook op

elkaar afslijten. Doordat ze onvoldoende

afwijkingen aan de ontlasting zullen reden

de huid. Soms blijft een worminfecties

afslijten ontstaan ‘olifantstanden’. De snij-

zijn tot ingrijpen, omdat de dieren kunnen

onopgemerkt, totdat de vis minder gaat

tanden van de onderkaak groeien door tot

overlijden aan de gevolgen van de infectie.

eten en vermagert. Ook verdikte ogen en

ze voor de neus langs komen. De snijtanden
van de bovenkaak krullen naar binnen en
groeien het gehemelte in. Goed inspecteren
van de snijtanden is dus van belang voor de
gezondheid van het dier.

OGEN

De ontlasting van vissen is vaak een streng

een opgezwollen vis kunnen reden zijn om

VOGELS
OGEN

Oogklachten bij vogels uiten zich op vergelijkbare wijze als bij de kleine zoogdieren.

te denken aan worminfecties.

REPTIELEN
SCHUBBEN

Dieren moeten schone ogen hebben. Rood-

Ook de besmettelijkheid voor dieren en

heid rond de ogen komt voor bij dieren

mensen is vergelijkbaar. Ook bij papegaai-

indicatie van hun gezondheid. Beschadigin-

met een Harderse klier zoals de rat, muis,

enziekte zie je afwijkingen aan de oogleden.

gen kunnen worden veroorzaakt door een

hamster en cavia. De Harderse klier produ-

Deze zoönose kan leiden tot een ernstige

overmaat aan prooidieren in het verblijf,

ceert porfyrines, een rode kleurstof die lijkt

ziekte bij mensen. Vroege opsporing is dus

bijvoorbeeld doordat het reptiel niet eet. Is

op opgedroogd bloed, die rond de ogen en

van belang.

de verzorging niet voldoende dan kunnen

neusvleugels kan zitten. Als een dier een
ontstoken oog heeft zijn de bindvliezen rood
en verdikt en neemt vaak de hoeveelheid

ADEMHALING

Ook de huid van reptielen is een goede

wondjes uitgroeien tot diepe ontstekingen.
Op tijd achterhalen wat de oorzaak is van

Een vogel zie je normaal gesproken nau-

beschadigingen en wonden is van groot

porfyrines toe. Ook zijn de ogen vochti-

welijks ademen. Wanneer de ademhaling

belang.

ger. De meeste ontstekingen aan de ogen

te duidelijk wordt, bijvoorbeeld doordat

worden veroorzaakt door bacteriën en zijn

de staart op en neer wipt, is er reden tot

besmettelijk voor andere dieren, inclusief

nader onderzoek. Luchtwegklachten kun-

mensen. Een ontstoken oogje moet dus

nen door een groot scala van ziekteverwek-

meeste reptielen is de bespiering het best

genezen zijn voordat het dier wordt ver-

kers worden veroorzaakt. Een infectie met

te beoordelen rond het bekken. Bij slangen

kocht.

bacteriën of schimmels leidt tot benauwd-

is de bespiering aan het achterlijf goed te

heid, maar ook mijten kunnen bij sommige

beoordelen. Wanneer botten door de huid

vogels aanleiding zijn voor klachten. Vogels

te zien zijn is er sprake van vermagering.

Kleine zoogdieren moeten een schone vacht

kunnen ook erg gevoelig zijn voor vluch-

Een mager reptiel heeft ontoereikende

hebben. Kale plekken, schilfers en korsten

tige stoffen en dampen die vrijkomen uit

voeding gehad of is gestopt met eten. In

duiden op een onderliggend probleem.

kaarsen en luchtverfrissers. Door de vogels

het eerste geval moet je direct de voeding

Schurftmijten veroorzaken een hele diver-

goed te observeren kun je problemen voor-

aanpassen en zal er een veel gevarieerder

siteit aan huidafwijkingen, variërend van

komen.

HUID EN HAAR

BESPIERING

Reptielen moeten goed bespierd zijn. Bij de

menu moeten worden voorgezet. ←
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Nooit meer kans
op verslikking
met Boneguard!

Nieuw in
Nederland!

voorkomt gevaar door verstikking • zwaartepunt houdt
kauwsnack weg van de vloer • minder verbruik en meer
plezier van kauwsnacks • interactief (snack) speelgoed •
houder gemaakt van natuurlijk rubber • uniek in Nederland

1

Kies de juiste
snack(grootte)

2

Plaats de snack
in de Boneguard

3

Schroef de
pen vast

4

Klaar voor
gebruik!

Geïnteresseerd? Ga snel naar www.brands4pets.nl

NIEUWE EIGENAAR GEZOCHT
VOOR KATTENHOTEL EMMEN
Wij gaan verhuizen en stoppen met de activiteiten van het kattenhotel.
Mijn klanten vragen zich af wat ze nu verder moeten. Daarom wordt
gezocht naar iemand die het hotel kan voortzetten.
Het aanbod omvat:
• De gebouwen: schoolgebouw ruim 90 jaar oud gebouwd in de stijl
van de Amsterdamse school. Zeer goed onderhouden. Verkeert in
uitstekende staat.
• Daarin het hotel met ruimte voor 60 katten
• Uitbreidingsmogelijkheden voor meer plaatsen
• Een uitgebreide klantenkring
• Uitbreidng van de markt in Duitsland. Uit marktonderzoek dat dit
jaar is gedaan blijkt dat daar nog veel mogelijkheden zijn.
• Inpanding zwembad
• Dubbele garage
• Bijgebouw voor quarantaine
• Oppervlakte perceel: bijna 3000 m2.

Info: www.kattenhotelemmen.nl | kat@kattenhotelemmen.nl

TRIMMER GEZOCHT
Ruimte te huur in tuincentrum
in grote drukbezochte dierenspeciaalzaak voor een vakbekwame,
zelfstandig werkende trimmer
in Zuidwest-Nederland.
Interesse?
Stuur uw reactie naar:
Dibevo, Brief onder
nr. 20160701, Postbus 94,
3800 AB Amersfoort

Kies in 2017 voor

PUUR NATUUR !
DIBO, 100% puur vlees in hapklare brokken
bosch Bio, een 100% biologisch concept
AnBo Petfood | e-mail: bosch543@zonnet.nl | tel. 0570-562749
www.dibo.de | www.anbo-petfood.nl | www.bosch-tiernahrung.de

Niets missen?
facebook.nl/dibevo

dierbaar
het keurmerk voor de huisdierenbranche

sTaP voor sTaP naar HET diErBaar-kEurmErk.
Zo Pak jE HET aan: WWW.DIBEVO.NL/DIERBAAR

Bedrijf in Beeld

30 jaar Aquadistri
Het begon allemaal in 1986, direct na zijn militaire dienstplicht.
“Geen idee dat er nu, dertig jaar later, zo’n mooi en kerngezond
bedrijf zou staan. Er moest toen simpelweg brood op de plank
komen”, vertelt Rob van den Enden. “Ik startte met een gehuurde
aanhanger; één dag in de week verkoop en de rest van de tijd
tuinonderhoud. Elke dag vroeg op, keihard werken, om het nog beter
te doen dan gisteren.”

en alle toebehoren wekelijks op maat geleverd,
met een gezonde marge.”

Familiebedrijf

“Ik geloof niet in baasjes en slaafjes,” verklaart
Rob, “wel in verschillende capaciteiten en verantwoordelijkheden. Wie binnen de organisatie
zijn beste beentje voorzet, wordt daarvoor
beloond.”
De ondernemer én zeezeiler is altijd onderweg.
“Omdat ik de hele wereld rondreis – veelal voor
zaken – moet je kunnen vertrouwen op deskundige mensen. Door de jaren heen heb ik een

We love ﬁsh

Rob: “Wij houden van vis, en wij niet alleen;

geweldig goed team om me heen verzameld. We
en past niet in onze visie waarin samenwer-

zijn één grote familie, dit is een familiebedrijf.

king en klantfocus centraal staan.”

Ik ben de eerste generatie, maar de jeugd staat

Worden Aquadistri-producten niet op internet

een stichting om de structuur van de organisatie voor de toekomst veilig te stellen. Dit bedrijf

te trappelen. De aandelen zijn ondergebracht in

steeds meer mensen zien de schoonheid van
vijver- en aquariumvissen. Een vijver in de
tuin, net als een mooie aquariumbak in huis,

verkocht? Rob: “Jazeker wel, maar alleen door

geeft rust en is sfeerbepalend. Vaak begint

onze vaste klanten met een fysieke winkel;

wordt gerund door prachtige mensen met pas-

de hobby met een enkele goudvis in een te

winkels waar vissen zwemmen en waar klanten

sie voor het vak. Stuk voor stuk mensen die hun

kleine kom, wij weten dat het kan uitgroeien

geïnspireerd worden en voor advies aan kun-

ziel en zaligheid in deze zaak steken én we heb-

tot complete vijverpartijen met de meest kost-

nen kloppen. Wij bieden onze winkeliers een

bare koi.

one-stop-shopconcept; planten, vissen, voer

ben geweldige klanten. We zouden wel gek zijn

om dat te verkopen aan een vreemde!” ←

Als kwekers van planten en vis weten wij wat er
nodig is om echt van deze hobby te genieten
en we hebben alles in huis – met uitzondering
van die te kleine kom – om deze hobbyisten
te voorzien van het beste. Al onze producten
selecteren en testen we uiterst zorgvuldig,
want de consument verwacht topkwaliteit. Ons
uitgangspunt daarbij is dat de hobby betaalbaar moet zijn.”

Heldere keuzes

“Het is zo helder als wat”, zegt Rob. “De winkelier is het verlengstuk van onze organisatie. Hij
bereikt de vishobbyist en kan hem als geen
ander adviseren. Internet heeft de toekomst?
Dat is maar ten dele waar, wij geloven heilig in
de speciaalzaken waar de hobbyist met al zijn
vragen terechtkan. Het gaat om beleving, mensen willen ideeën opdoen en dat doe je niet
vanachter een computerscherm.
De winkelier investeert in zijn winkel en in
kennis en wij zorgen dat we hem voorzien van
een verrassend, passend en zeer gevarieerd
productassortiment. Zonder die winkelier
hadden wij nooit zo succesvol kunnen zijn en
daarom houden wij vast aan het vertrouwde
verkoopmodel. Er zijn legio groothandels die
via het internet hun producten direct aanbieden. Een dergelijk tweesporenbeleid werkt niet
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GraTiS aandaChT in de media?

7 TiPS over Pr
en oMgang Met JoURnaLiSten
Je hebt behoefte aan persaandacht omdat je bedrijf wel wat gratis
aandacht kan gebruiken. Of misschien word je wel gewoon gebeld
en wordt er van je verwacht mee te werken aan een interview? Moet
dat dan of kun je weigeren? De volgende 7 tips geven je handvatten

(onderzoek)cijfers te komen. De lente is een
logisch moment om iets te zeggen over bijvoorbeeld de vachten van dieren die goed
onderhouden moeten worden. Dit vergeten
veel mensen en dus heb je nieuws. En dus
heb je nieuws in het voorjaar. Of denk eens
aan de tien populaire kattennamen bij jou in

voor gratis aandacht in de media en hoe je het best om kunt gaan

de buurt, dat is een logisch bericht net voor-

met journalisten.

kattenpension wilt laten zien dat je er bent.

TEksT: david griBnau, wHiTElaBEl Pr

TIP 1

HEB JE WEL NIEUWS?
DUS GEEN RECLAME…

TIP 2

KEN DE JOURNALIST

Voordat je belt of mailt met een medium zoals

dat de zomervakantie begint en jij dus als

TIP 4

WAAROM MEEWERKEN AAN
EEN INTERVIEW?

Je wordt gebeld of je wilt meewerken aan een
interview. Wat moet je doen? Bedenk dat je

Veel organisaties denken dat het heel makke-

een krant, googel dan eerst even wie over jouw

via een journalist praat met jouw doelgroep.

lijk is om even in de krant te komen of op de

onderwerp schrijft. Wat heeft hij of zij eerder

Dus bereik je wel je doelgroep door aan het

radio. Dat is helaas niet zo. Ja, bij een crisis

geschreven over dit onderwerp? Dan weet je

interview mee te werken? Wat is de aanleiding?

of een conflict. Dan is media-aandacht niet zo

wat voor vlees je in de kuip hebt. Een overzicht

Zijn er collega’s of specialisten die ook wor-

moeilijk. Vooral vervelend. Maar als je nu zelf

van journalisten in je sector of in jouw omge-

den geraadpleegd? Allemaal zaken die handig

nieuws wilt maken? Denk dan heel even buiten

ving is heel makkelijk voor 110 euro op te vra-

zijn om vooraf te weten en om uiteindelijk te

de gebaande paden. Wat voor jouw bedrijf

gen bij Whitelabel PR (zie dibevo.nl/mediatips).

beslissen of je gaat meewerken.

normaal is, is voor de buitenwereld misschien
wel heel bijzonder. Nieuws is opvallend, leuk,
vrolijk, lijstjes (De vijf leukste...) en inderdaad ook dus negatief nieuws. Nieuws is niet
commercieel! Dus heb je een nieuw logo? Een

TIP 3

BEPAAL JE MOMENT

Er zijn altijd logische momenten waar je

nieuwe website? Dan is dat geen nieuws! Dat is

gebruik van kunt maken. Het einde van het

reclame… en dan kun je dus beter een adver-

jaar of het begin van het jaar is een logisch

tentie plaatsen.

moment om met terugwerkende kracht met
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TIP 5, 6 EN 7?
Benieuwd naar de laatste drie tips die

minstens zo waardevol zijn als de vier
hierboven? Kijk dan op onze website:
www.dibevo.nl/mediatips

jaar

Merial

O

•

fficieel ontstond Merial
in 1997 toen de twee

Beter in hun vel

“Merial is een bedrijf met een lange geschie-

heid is enorm, Frontline staat voor kennis en
betrouwbaarheid, praktisch elke consument

Franse bedrijven Rhô-

denis”, vertelt Martijn Rommertz van Merial

kent de producten.”

ne-Mérieux en Merck

Nederland. “Onze speerpunten zijn nog steeds

De ontwikkeling van de Frontline Pet Care-lijn

AgVet werden samen-

de gezondheid van dieren én hun eigenaren.

is eigenlijk een logisch gevolg van het succes

gevoegd. De wortels

Voor ons in het dierenspeciaalzaakkanaal

van Frontline. Martijn: “Consumenten vinden

van Merial grijpen echter terug tot de

is Frontline een sterk merk. De nieuwe Pet

het prettig om ook voor de vachtverzorging

wetenschappelijke revolutie, die begin

Care-lijn draagt ook de Frontline-naam en is

van hun dier te kunnen vertrouwen op een

negentiende eeuw plaatsvond, en die het

een eerste stap richting dagelijkse verzorging.

sterk merk, een bekende naam. Dat staat los

gevolg was van de ontwikkeling van ken-

Allebei mooie voorbeelden van producten

van het feit dat de shampoos, gels, sprays en

nis over virussen en vaccinaties. Vandaag

die er letterlijk en figuurlijk voor zorgen dat

balsems van Frontline Pet Care gewoon goede

de dag biedt Merial wereldwijd een baan

huisdieren beter in hun vel zitten. Bij dat feit

producten zijn. Van winkeliers maar ook

aan bijna 7000 mensen. De verkoop in

varen ook de eigenaren van die dieren wel,

rechtsreeks van consumenten horen we dat

2015 vertegenwoordigde een bedrag van

want onze producten bieden een stuk zeker-

de ervaringen met deze verzorgingsproducten

meer dan 2,5 miljard euro en het bedrijf

heid en gebruiksgemak.”

erg goed zijn. Mensen zijn uitermate tevreden

is vertegenwoordigd in 150 landen. Waar-

Frontline Combo behoeft eigenlijk geen uitleg

over gebruiksgemak, werking, geur en natuur-

onder (natuurlijk) Nederland.

of introductie. Martijn: “De naamsbekend-

lijk het eindresultaat.”

    … ↓

UiT de GeSChiedeniS Van

Dibevo

Expert in dagelijkse verzorging
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Papegaai in plastic
fles is uitzondering,

geen regel
•

Bij het woord dierenhandelaar wordt al snel gedacht aan papegaaien in
plastic flessen of honderden vogeltjes in een te kleine vervoerbox. Maar bij
de échte handelaar komt dat helemaal niet voor. Daar wordt met hart en
ziel in het bedrijf gewerkt en dus aan het welzijn van de dieren gedacht. Dat
bewijzen de verhalen van Gerrit Vos, Toine Verhoeven en Arend Overbeek,
handelaren en dierenliefhebbers pur sang.

W

Tekst en foto’s: nienke Oort

e lopen een klein kantoortje binnen op een

Annemiek en schoonzoon Alfred, ze verzorgen
álle dieren ook nog eens zelf.

prachtig erf, dat meer

“Mijn vrouw loopt sinds we gestart zijn in 1975 –

aandoet als een die-

destijds nog alleen eendjes – elke ochtend een

rentuin dan een bedrijf:

rondje langs alle dieren. Ze kijkt in de verblij-

lama’s aan de ene

ven en wacht tot ze ze allemaal heeft gezien en

kant, prachtige flamingo’s bij de vijver aan de

of ze gezond en levendig ogen. Na het rondje

andere kant. Van achter het bureau horen we

drinken we koffie en bespreken we wat er met

De dierenhandel
Het woord dierenhandel heeft door de
jaren heen een negatieve lading gekregen. Een dierenhandelaar zou alleen
maar aan geld denken en het welzijn

iemand praten met een zwaar Drents, bijna

welk dier moet gebeuren”, steekt de inmiddels

van ‘zijn handel’ ondergeschikt achten.

Duits, accent. ‘Woat moet-ie für die lama hejje,

69-jarige Gerrit van wal.

Best oneerlijk, want het overgrote deel

dan?ʼ Het is eigenaar Gerrit Vos, voor wie de

Volgend jaar draagt hij officieel het stokje

dat hard werkt in deze dierenbranche,

zaken gewoon doorgaan, visite of niet. Dan

over aan zijn dochter Annemiek en haar man.

doet dat met veel dierenliefde en toe-

hangt hij de telefoon op: “Welkom”, zegt hij
vrolijk in Standaardnederlands.

“Ik vind het heel fijn dat zij ermee doorgaan.
Het is een prachtige onderneming en we zijn
succesvol.”

Met recht kan Breedingfarm Snavelhof in
Veeningen een familiebedrijf genoemd worden.
Niet alleen runt Gerrit Vos de vijftien hectare
grote onderneming met zijn vrouw Aly, dochter
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Verzorging

En dat laatste klopt. Snavelhof B.V. verhandelt

zo’n beetje alles wat leeft over de hele wereld.

wijding. Dit komt naar voren in de reeks
prachtige verhalen van willekeurig
gekozen ondernemers die allemaal hun
inkomen genereren uit het werken met
dieren. Dit artikel is deel 2 uit de serie.

Van kraanvogels tot alpaca’s, van mara’s tot
inca-kaketoe’s. Hoe kan hij van alle dieren
weten welke verzorging ze nodig hebben?
“Dat is een gevoel dat je in je moet hebben.
Daarom kan ook niet iedereen dit werk doen.
Ik startte met het kopen van twee mandarijneendjes. Ik vond de dieren machtig interessant
en was gefascineerd door ze. Ik ging ermee
fokken en dat lukte vrij aardig. Van het een
kwam het ander en we maakten naam als siervogelfokker. Voor ik het wist transporteerden
we onze dieren door heel Europa en ook al
Gerrit Vos

snel naar Amerika.”
Elk nieuw thuis, bij een dierentuin of een particulier, wordt gecheckt door Vos of zijn dochter.
“We willen altijd weten waar een dier terechtkomt en of het verblijf voldoet aan de eisen.
Buiten het feit dat we dat voor het dier wensen,
heeft het ook geen zin om bijvoorbeeld een
giraf ergens naartoe te sturen waar hij niet
goed verzorgd wordt; het dier zal het niet overleven. En dat willen we pertinent niet.”

Commercieel belang

Dat zegt ook de 51-jarige Toine Verhoeven, van

Animal Trading Company in Loon op Zand. Hij
verkoopt vooral vogels en reptielen. “Kijk, ook
ik heb een commercieel belang. Maar dat hoeft
het welzijn niet in de weg te staan. Sterker nog,
het komt het welzijn alleen maar ten goede.
Want wat heeft een handelaar aan zieke dieren
of zelfs dode dieren? Hoe gezonder en blijer
je dieren zijn, hoe mooier ze eruitzien en hoe
liever een afnemer bij jou koopt. Bij een fijne
leefomgeving, goede voeding en de juiste verzorging is iedereen gebaat.”
Toine Verhoeven

Commerciële instelling of niet, ook Verhoeven
beschikt over een echt dierenhart. “Als kind
was ik altijd al met dieren bezig. Ik hield voor
de lol verschillende vogels en reed veel paard.
Ik wilde ook altijd dierenarts worden”, lacht hij.
Het duurde tot 1991 voor hij daadwerkelijk in
de dierenbranche aan het werk ging; bij een
zaak die voorheen De Tilburgse Vogelhandel
heette. “De vader van een vriend van mij had
dat bedrijf net overgenomen, de naam veranderd in Animal Trading Company (ATC) en kon
wel wat hulp gebruiken. Omdat hij zag dat ik
het in de vingers had, bestierde ik al snel het
hele reilen en zeilen. In 1994 nam ik het bedrijf
over en in 2009 is het bedrijf verhuisd naar de
huidige locatie in Loon op Zand.”
Dan haalt hij zonder enige terughoudendheid
een enorme boomkikker uit z’n verblijf. “Deze
gaan voornamelijk naar speciaalzaken. Ik verkoop liever niet aan particulieren, want ik heb

Arend Overbeek
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de verdere benodigdheden, zoals een terrarium, voer, lampen en dergelijke hier niet. Maar
als er eens iemand komt, sta ik die natuurlijk
wel netjes te woord”, lacht hij. Verder heeft hij
nog verschillende landschildpadden, slangen
en hagedisjes zitten.

Vermenselijking

Wel zegt Verhoeven soms last te hebben van

wat hij noemt ‘de groene wave’. “Een kleine

“Voor mij staat het dierenwelzijn op één, maar zelfs
als dat niet zo zijn, zou mij
er alles aan gelegen zijn
om mijn zending heelhuids over te brengen.”

zorg van Verhoeven. Hij snapt de kleine groep
lobbyisten niet die pleit voor een verbod op
verkoop van levende have in dierenwinkels. “Ik
snap niet waarom daar zo fel op gereageerd
wordt. De dieren zitten er tegenwoordig eigenlijk altijd goed verzorgd bij en komen uit een
goed nest.”
Dat laatste blijkt als we het bedrijfsterrein van
Overbeek overlopen. De knaagdieren, konij-

groep mensen deelt dieren menselijke eigen-

nen, vogels, kipjes en schildpadden zitten er

schappen toe. Onze dieren worden daardoor te
veel ‘vermenselijkt’. Dat is niet eerlijk; natuur-

aan dierenwinkels en tuincentra. Hij deelt de

van vogels vanuit derdewereldlanden in de

allemaal prima en blakend van gezondheid
bij. “Mijn dieren komen bij fokkers vandaan die

lijk moet er goed voor de beestjes gezorgd wor-

Europese Gemeenschap te verbieden; dat is

den, maar het blijven wel dieren, met andere

ze deels gelukt. Vroeger kon ik aan bijzondere

begaan zijn met hun ‘handel’. Als zij er namelijk

emoties en levensbehoeften dan wij”, zegt hij

vogels komen uit de hele wereld. Tegenwoor-

niet vol overgave voor zorgen, zullen ze ook
geen gezonde blije beestjes voortbrengen. En

terwijl de landschildpadden van hun nachtver-

dig is het vrijwel onmogelijk om nog van bui-

blijf naar de heerlijke buitentuin voor de dag

ten Europa mooie exemplaren te importeren.

ik garandeer mijn klanten gezonde dieren. Dus

worden gebracht.

Ik heb daarom mijn handel aan moeten passen

dan moet de bron ook goed zijn”, vertelt Over-

aan de meer gangbare vogels en reptielen met

beek bevlogen.

Diezelfde groene wave maakte het de onderne-

hier en daar een uitzondering.”

mer na 2005 ook al niet makkelijk. In dat jaar

Zijn collega, Arend Overbeek, is met zijn dertig

brak de wereldwijde vogelgriep uit. “Ze hebben

jaar de jonge eigenaar van Dierengroothandel

dat aangepakt om de commerciële import

Van Os in Reeuwijk en levert voornamelijk
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Gerrit Vos met zijn dochter Annemiek.

Heelhuids

En die filosofie deelt oude rot in het vak Vos

ook. “Want wat hebben we eraan als het dier

Schoonmaken heeft een hoge prioriteit bij Animal Trading Company.

niet levend aankomt op de bestemming? Zonder op te scheppen, maar veel van onze zendingen kosten tussen de € 50.000 en € 150.000.
Als dat niet levend arriveert, kost dat mij geld.
Voor mij staat het dierenwelzijn op één, maar
zelfs als dat niet zo zijn, zou mij er alles aan
gelegen zijn om mijn zending heelhuids over
te brengen”, herhaalt hij de woorden van Verhoeven.

“Ik krimp in elkaar als ik op een vliegveld kom en de
douane doet ergens moeilijk over. Dat het mij dan
geld en tijd kost, prima. Maar de dieren moeten óf
langer in de boxen zitten, óf het hele proces van
inpakken opnieuw doormaken. Dat steekt me.”

De ernst maakt plaats voor humor en een lach
bij Vos als we het enorme terrein gaan verken-

winkels en tuincentra. We pakken ze het liefst

liefst op maat en geschikt voor het bewuste

nen. De flamingoʼs bij de vijver achter in de

zo kort mogelijk voor het transport in en heb-

dier maakt. “We maken de boxen als het even

tuin zijn voor privégebruik. “Moet je kijken wat

ben speciale vaste routes, zodat de dieren niet

kan vijf centimeter groter dan de verplichte

een rijkdom: dan zitten wij in de tuin en is dát

onnodig lang in de wagens hoeven te zitten.

minimale afmetingen. Ook weer niet te ruim,

ons uitzicht”, wijst hij naar de prachtige groep

Hoe minder stress, hoe beter.”

want dat kan gevaarlijk zijn voor het dier. Ook

roze vogels.

Dierenhandel Van Os levert dan ook het liefst

wij houden de transporttijden zo kort mogelijk

Dan lopen we nog langs een koppeltje tapirs

aan winkels met het keurmerk ‘Dierbaar’. Dat

en zorgen dat het te vervoeren beest er zo

dat zich gewillig laten aaien, een zebraveulen

staat voor dat een ondernemer heeft bewezen

comfortabel als mogelijk is, bij zit.”

steekt vrolijk zijn snoet naar Vos door de tra-

de wettelijk vereiste basiskennis van gezel-

Vos kan zich dan ook opwinden als de afhan-

lies en de kraanvogels begroeten hun verzorger

schapsdieren in huis te hebben. “Ik laat mijn

deling van een zending op Schiphol vertraging

met luid geroep. “Het is prachtig werk dat je

dieren nu eenmaal graag achter in goede han-

oploopt. “Ik krimp in elkaar als ik op een

alleen kunt doen met hart voor dieren. Niets

den”, lacht hij.

meer en niets minder.”
Behalve dat de dieren goed verzorgd worden

Gekoeld transport

vliegveld kom en de douane doet ergens
moeilijk over. Dat het mij dan geld en tijd kost,
prima. Maar de dieren moeten óf langer in de

En ondanks dat het bedrijf beschikt over

boxen zitten, óf het hele proces van inpakken

bij de bedrijven zelf, komt er ook nog heel wat

gekoeld transport, “als het echt heel warm is,

opnieuw doormaken. Dat steekt me.”

bij het transport kijken. Ondanks het goede

stel ik het gewoon uit. Dan wacht de winkel

verblijf, probeert eigenaar Overbeek ze niet

maar even, want niemand heeft iets aan een

langer dan een week ‘in huis’ te hebben. “Op

oververhit konijntje”, vertelt Overbeek die elke

zonder tegenzin aan de regels die gesteld wor-

maandag bestellen mijn klanten en dan ga ik

dag met een smile op zijn gezicht naar de zaak

den om het dierenwelzijn te waarborgen. Ze

vervolgens inventariseren wat ik heb zitten en

rijdt die hij twee jaar geleden overnam.

wat er nog bij moet. Dan maak ik mijn vaste

Zowel Vos, als Verhoeven en Overbeek voldoen

doen alle drie zelfs meer waar het kan. De term
‘dierenhandelaar’ mag wat hen betreft dus wel

rondes door Nederland en tegen het einde

Voor Vos vergt het transport soms een wat

van de week zijn alle dieren afgeleverd bij de

grotere uitdaging, omdat hij de ‘verpakking’ het

eens uit de negatieve spiraal en op weg naar
een positieve associatie! ←
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↓ dibevo & beLangenbeHaRtiging

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.

Uit Brussel
Oneerlijke
handelspraktijken

Dibevo heeft een aantal oneerlijke handelspraktijken als voorbeeld aangedragen in Brussel.
Deze voorbeelden zullen worden gebruikt in
de gesprekken met Europarlementariërs. De
bedoeling hiervan is om zaken beter geregeld te
krijgen in Europees verband, zodat er ook voor
de ondernemers van Nederland in onze sector
een level playing field ontstaat. Een level playing

Beelden uit de video ‘Laat stad en land bruisen - NL Next Level’.

field is een rechtvaardigheidsprincipe, waarbij
niet noodzakelijk elke speler evenveel kansen

aangeboden. Hierin staat in grote lijnen hoe het

heeft om te slagen, maar wel alle spelers het

bedrijfsleven (waaronder de Dibevo-sector) en

spel spelen volgens dezelfde regels.

onderwijs de toekomst van het groene onderwijs

Uit Den Haag
De examens verplichte
vakbekwaamheid

zien. Er moet nog hard gewerkt worden om het
allemaal te kunnen realiseren.

NL Next Level: bruisende
stads- en dorpscentra

Uit Amersfoort
Drie kwesties bij RDA

De RDA (Raad voor Dierenaangelegenheden), het adviesorgaan voor de regering
als het over dierenwelzijn gaat) werkt op
dit moment aan drie kwesties die onze

Samen met een groot aantal andere

sector raken. Het welzijn van vissen en

Begin november zijn de examens van de Groe-

belanghebbende brancheorganisaties en

dat in de meest brede zin, het wel of niet

ne Norm vastgesteld. Dibevo heeft daar en

onder de vlag van o.a. VNO-NCW en MKB-

houden van paardenmarkten en houderij-

belangrijke rol bij gehad. Nu moeten ze nog

Nederland, heeft Dibevo de aanval ingezet

voorschriften voor honden. Bij het punt

opgenomen worden in het registratiesysteem

om ervoor te zorgen dat steden en dorpen

vissen niet alleen ʻonzeʼ aquariumvissen,

van DUO en dan kunnen ze door scholen in

bruisend worden en, nog belangrijker,

maar ook hengelsport, aquacultuur en

het volgende studiejaar gebruikt worden voor

bruisend blijven. Want dat er iets moet

zeevisvangst. Het is met name vanwege de

examinering. Het is nu van belang dat het

gebeuren is ook duidelijk. We constateren

aspecten aquariumvissen en hengelsport

cursorisch onderwijs wordt ingericht, zodat

inmiddels een structureel overaanbod van

dat Dibevo deel uitmaakt van de commis-

ook de werkenden op een zo eenvoudig en

winkels, terwijl nog steeds extra capaciteit

sie die zich daarover buigt. Hetzelfde geldt

laagdrempelig mogelijke manier kunnen gaan

wordt bijgepland. Er is wel degelijk iets aan

voor paardenmarkten. Immers, er zijn nog

voldoen aan de verplichte vakbekwaamheid.

de hand in Nederland. Jongeren trekken weg

steeds particulieren die daar een paard/

Deze gesprekken lopen inmiddels.

richting steden (krimpregio’s achterlatend),

pony kopen om daar vervolgens bij onze

maar binnen de steden zelf zien we ook grote

leden die ruitersport verkopen, aanschaf-

verschillen. Heel populaire en goed voorziene

fingen voor te doen. Als dit aankoopkanaal

Het stond groot in de krant: “Verbod op anti-

centra maar ook centra waar de loop er

door het verbieden van paardenmarkten

blafbanden.” Maar dat is onjuist. De verkoop

steeds meer uit gaat, met alle gevolgen van

verdwijnt, wordt het voor particulieren

van dergelijke correctiebanden mag gewoon

dien. Dibevo en al die andere organisaties

steeds moeilijker om op reguliere wijze een

doorgaan. Alleen moet de eigenaar die geen

doen een beroep op de overheid (volgend

dier te kopen. Wat de honden betreft, de

andere mogelijkheid heeft dan het gebruik van

jaar Tweede Kamerverkiezingen!) om het

Dibevo-sector heeft er alleen maar belang

een stroomband (e-collar), verplicht een cursus

probleem uitermate serieus te nemen en met

bij als voor deze problematiek afgewogen

volgen; dus leren waarop hij moet letten en hoe

maatregelen te komen én met een duidelijk

oplossingen worden aangedragen. Het risi-

hij dit middel in mag en kan zetten.

beleid. Alleen gezamenlijk kunnen we het tij

co mag immers niet gelopen worden dat

keren, zo is Dibevo van mening. Alleen op

door extremiteiten op dit gebied, het hou-

basis van een gemeenschappelijke inspanning

den van honden sterk aan banden wordt

Voor het groene onderwijs is een ontwikkel-

kunnen we komen tot NL Next Level, het thema

gelegd. Kortom, ook in deze commissies

agenda opgezet en aan staatssecretaris Van Dam

van de campagne.

participeert Dibevo.

Antiblafbanden

Ontwikkelagenda

Wees niet bang voor nieuwe ideeën, maar juist voor de oude.
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Pet Bedding

I

•

n het jaar 2000 zag een compleet

verpakking. “Voor een betere uitstraling

bedekkers is het enorme absorptiever-

nieuw product het levenslicht: een

en nog betere marges voor de detaillist”,

mogen. Daarnaast laat Comfort Bedding

bodembedekking voor konijnen en

zegt Rob. “Dit product is uitsluitend

nauwelijks geuren los. Hierdoor kun je het

kleine knagers op basis van katoenve-

bedoeld voor de vakhandel. Daardoor

product tot wel twee weken in de kooi laten

zel. Deze noviteit vormde de basis van

onderscheid je je als winkelier van het

liggen. Er is nauwelijks stofoverlast, wat

het bedrijf Pet Bedding.

levensmiddelenkanaal.”

bijdraagt aan het welzijn van de dieren.

Frisse verpakking

“De bodembedekking werd op de markt

Frisse dieren,
trouwe gebruikers

Ook zitten in de katoenvezel koolzaadjes,
die kunnen de dieren zoeken en opeten. Al
deze kenmerken zorgen ervoor dat als de

Pet Bedding valt onder de paraplu van Van-

consument Comfort Bedding eenmaal heeft

Rob van Wingerden van Pet Bedding. “Enke-

denberg Special Products; een papierprodu-

geprobeerd, hij een trouwe gebruiker blijft.”

le jaren later ging het merk over naar Witte

cent die al meer dan twintig jaar wereldwijd

gebracht onder de naam No-Smell”, vertelt

Comfort Bedding is verkrijgbaar in twee

Molen. In 2007 brachten wij het merk Cotton

actief is. Rob: “Wij kunnen profiteren van de

Comfort op de markt. De verkoop hiervan is

knowhow op de katoenplantages. Niet elke

formaten, 4 kg en 14 kg en wordt gedistri-

voortgezet door een gerespecteerde collega

plantage is geschikt om als basisgrond-

bueerd door Wielink Diervoeders te IJssel-

in de branche.”

stof te dienen voor Comfort Bedding. Ons

muiden.

Inmiddels is Comfort Bedding als nieuw

honderd procent natuurproduct is volledig

Voor meer informatie:

merk op de markt. Tijdens de Dibe-

biologisch afbreekbaar.

info@wielinkdiervoeders.nl, tel. 038-3327686,

vo-vakdagen zag je de nieuwe, frisse

Het grote verschil met de gangbare bodem-

sales@cottonbedding.info, tel. 06-37279564.
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Groot dromen
•
Aan de Birkstraat in Soest zit al zestig jaar een dierenpension dat
de laatste twintig jaar wordt gerund door Mirjam Riecker. Ondanks de
knusse uitstraling van Camping Kennels en het feit dat klanten haar
prima weten te vinden, heeft Mirjam een droom die zowel letterlijk als
ﬁguurlijk groot is: ze wil de verschillende kleine gebouwtjes waaruit
Camping Kennels nu bestaat samenvoegen tot één bedrijfspand.
Van zo’n vijftig meter lang en twee verdiepingen hoog.

“D

TEksT En foTo’s: janinE vErscHurE

it wordt het centrale gebouw”, wijst Mirjam op de tekening die voor ons op tafel
ligt. “Vijftig bij zestien meter, twee verdiepingen. Het komt centraal op het terrein
te staan, met de kennels erin en de speelweiden eromheen. Dit gebouw kunnen

we prima isoleren qua geluid, er komt een ruime receptie

in. Katten en honden willen we scheiden, katten boven en
honden beneden en ik wil gaan werken met camera’s, zodat
je binnen kunt zien wat er op de speelweiden gebeurt. De
trimsalon wordt veel groter dan nu en de voerkeuken ligt

centraal in het gebouw. Mensen die hun hond komen brengen voor de dagopvang krijgen een sleutel en kunnen de
hond in een verwarmde ruimte zetten. De kennels worden
groter en er komen ook verblijven waar vier honden in kunnen. Ik wil een afdeling speciaal voor grote dogachtigen en
vechthonden waar we niet met andere honden langs hoeven
te lopen en er komt een ruimte die we kunnen verhuren
voor cursussen en lezingen. Mooi he?”

Mooi is het zeker

Modern ook, en natuurlijk veel gemakkelijker qua werk.
Maar bovendien is het echt veel groter dan de bestaande

bebouwing die er nu staat, in de prachtige omgeving aan
de bosrand, aan de Birkstraat in Soest. In de mooiste ver-
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Mirjam Riecker met
de nieuwe bouwplannen.

sie van haar droom zou Mirjam volgend jaar al beginnen

al zo toen ik hier twintig jaar geleden kwam”, zegt Mirjam.

met bouwen, maar helaas is er pas sinds kort sprake van

“We hebben meer dan veertig speelweiden van verschillende

medewerking van de gemeente. Bovendien wordt Camping

formaten, waar de honden indien nodig per twee, maar

Kennels al jaren geplaagd door klagende buren die werkelijk

liefst in groepjes op gaan. Alle honden gaan op dezelfde

alle plannen die Mirjam maakt, proberen te traineren. Denkt

tijd naar buiten, om negen uur. Tussen elf en halfeen komen

ze zelf dat het er ooit van komt? “Jazeker,” antwoordt Mir-

ze weer binnen. Dan gaan ze eten en slapen, en van drie

jam, “nu de wet dit voorjaar is veranderd zijn er veel ruime-

tot vijf zijn ze weer buiten. Doordat ze hier zo veel tijd

re mogelijkheden. Hierdoor hoeven we ons bijvoorbeeld niet

hebben om te spelen en te ravotten is er nauwelijks stress.

meer te houden aan een bepaald aantal dieren, maar aan

En omdat ze na het eten naar buiten gaan, zijn de meeste

een bepaalde geluidsbelasting. En de aanhouder wint...”

honden in de kennel zindelijk. Na een paar dagen kennen ze

Onderhandelingsmogelijkheden

straks weer buiten op zand

“Ik had geluk”, vertelt Mirjam. “In het vorige bestemmings-

kunnen plassen en poepen

plan stond dat eventuele nieuwbouw qua bebouwing het-

en dat doen ze nu eenmaal

het ritme, weten ze dat ze

zelfde oppervlak moest hebben als het bestaande bedrijf.

liever dan op beton. Bij

Ik ging ervan uit dat ‘bebouwing’ de huidige gebouwtjes en

ons is alles erop gericht

gebouwen betrof. Dat zijn er nu zes, ze staan verspreid op

dat honden samen kunnen

het terrein, omringd door speelweiden. Als ik die gebouw-

spelen. Dat doen ze graag,

tjes zou samenvoegen, zou er nog steeds maar een vrij

daar varen ze wel bij. Ik

klein gebouw ontstaan, niet bepaald het bedrijf waar ik

hoor heel vaak dat klanten

van droom. Maar mijn architect en geluidsadviseur wezen

in eerste instantie twijfelen

me erop dat onder bebouwing ook hekwerken vallen die

of hun hond wel bij andere

vast met de grond verbonden zijn. En daarvan staan er hier

honden kan, omdat hij thuis

nogal wat. We hebben veertig speelweiden die allemaal aan

tijdens het uitlaten moeilijk

die criteria voldoen. De gemeente kon niet anders dan toe-

doet en nooit speelt. Wij

“Muurbloempjes
komen los, kleintjes
worden niet van
de sokken gelopen
en vaak zie je de
honden hier echt
veranderen.”

geven, dat het inderdaad zo is dat wij in principe het recht

vragen altijd: ‘Mogen we

hebben om een gebouw te plaatsen dat net zo groot is als

het toch proberen?’, en praktisch altijd gaat het goed. Vaak

het totale oppervlak dat nu bebouwd is, inclusief de speel-

tot verbazing van de eigenaar. Wij kijken goed naar de hon-

weiden. Niet dat we dat zouden willen, maar het geeft wel

den, lezen ze en we hebben op dat gebied een schat aan

veel meer onderhandelingsmogelijkheden bij de gemeente.”

ervaring opgebouwd. Een dominante reu gaat met een grote,

Buiten spelen

vriendelijke teef, een opdringerige reu krijgt een dominante
teef als vriendinnetje. Muurbloempjes komen los, kleintjes

Een rondleiding op Camping Kennels maakt direct duidelijk

worden niet van de sokken gelopen en vaak zie je de hon-

dat alles in dit bedrijf is gericht op buiten spelen. “Dat was

den hier echt veranderen.”
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Neerkijken op honden

Ook de katten leven bij Camping Kennels als het even kan

in een groepsverblijf. “Eigenlijk ben ik nog meer een kattendan een hondenmens”, zegt Mirjam. “Ik vind katten geweldig,
heb zelf ook katten gefokt. Katten zijn gecompliceerder dan
honden, ze zijn gevoelig voor stress en het kan soms best
even duren voordat ze zich op hun gemak voelen in het
pension. Door middel van voldoende schuilplaatsen en veel
klim- en krabmogelijkheden proberen wij ervoor te zorgen
dat ze zich goed voelen. Maar als een kat echt niet in de
groep wil, kunnen we hem natuurlijk ook solitair huisvesten.
Straks in het nieuwe gebouw komen de katten boven. Dan
kunnen ze omlaagkijken, kijken ze neer op de honden. Dat
vinden ze prettig.”

Prinsjes en prinsesjes

“Ik heb wel het gevoel dat met name honden moeilijker
worden”, zegt Mirjam. “Ik denk dat dat onder andere komt
doordat mensen hun dier te veel vermenselijken. Ze willen
het té goed doen, zijn ontzettend voorzichtig met voeren
en snacks geven. Eigenaren lezen elk boek dat ze kunnen
krijgen over gedrag en opvoeding, en behandelen hun
dieren als prinsjes en prinsesjes. Dan krijg je inderdaad
honden die elke drie uur uitgelaten móéten worden, die
alleen hun eigen brokjes eten en hun neus ophalen voor
een hondensnack. Soms zijn het net verwende kinderen en
niet zelden moeten wij van alles uit de kast trekken om ze
toch maar aan het eten te krijgen. Want je wilt natuurlijk
niet dat de hond mager wordt in jouw pension. Af en toe

Dierbaar-keurmerk

Camping Kennels was een van de eerste dierenpensions

vinden klanten het al erg genoeg dat hij niet brandschoon

met het Dierbaar-keurmerk en nog steeds prijkt het Dier-

is als hij weer mee naar huis gaat, maar gelukkig is dat iets

baar-logo trots op de gevel. “Het is belangrijk dat er een

wat de meeste klanten weten en wel waarderen. Van spe-

keurmerk is”, zegt Mirjam. “Zo kun jij als ondernemer

len word je nu eenmaal vies. Wij verzamelen handdoeken,

laten zien dat je het anders doet, dat je bedrijf tot de top

de wasmachines draaien hier de hele dag en als de hon-

behoort. Mensen gaan de laatste jaren steeds bewuster om

den nat zijn, worden ze afgedroogd. Maar standaard elke

met hun dier, zijn ontzettend bezorgd. Daarnet nog toen jij

hond gewassen mee naar huis geven, hoe graag sommige

binnenkwam, stond er een dame voor de balie die hier haar

klanten dat ook zouden willen, dat gaat ons toch net een

hond bracht en speciaal nog even terugkwam om een pak

stapje te ver.”

kauwbotten te brengen. ‘Dat kunnen we hier helaas niet
geven’, zeggen we dan. Want als zo’n hond zich die botjes
gaat toe-eigenen krijg je geheid ruzie in de groep. Wanneer
je dat uitlegt begrijpt zo’n klant het wel, maar het blijft bijzonder hoe betrokken mensen zijn bij hun hond of kat. Die
klanten moet je koesteren, want die stellen de eisen aan
het pension voor hun dier. Wij kunnen laten zien dat wij
daaraan voldoen, dankzij het Dierbaar-keurmerk.”

Trein

“Ik heb personeel dat hier al tien jaar werkt”, zegt Mirjam.
“Enorm betrokken medewerkers, stagiairs die terugkomen,
klanten die al twintig jaar trouw zijn. Daar doe ik het allemaal voor. Natuurlijk kosten de nieuwbouwplannen veel
tijd en energie maar ik vind: als je eenmaal in de trein zit,
dan moet je meerijden. En ik weet: het gaat me lukken. Is
het niet volgend jaar dan het jaar daarop, of desnoods over
vijf jaar, maar dat mooie nieuwe bedrijf dat helemaal klaar
is voor de toekomst, dat gaat er komen. Voor mij, voor de
klanten én voor mijn personeel.” ←
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jaar

“W

•

ij zijn nog niet zo

mij betreft is onze nieuwe troef een

oud”, zegt John

heuse uitschieter. Ik heb het over een

John: “De reacties op de Dibevo-vak-

Sars met een grote

wereldprimeur die we onthulden op de

dagen waren echt super. Ondernemers

glimlach. “Johnson

Dibevo-vakdagen: Riverwood.”

Petfoods bestaat
bijna zeven jaar

Riverwood

dieren, maar ook voor goede spieren.

zijn heel enthousiast over Riverwood
en daar zijn we trots op. Dit product is
gemaakt van het allerbeste vlees met

Riverwood is een gloednieuwe

een supersmaak. Riverwood is volledig

ben we al heel wat bereikt. Twee keer

ambachtelijke hondenvoeding waarin

graanvrij, als koolhydraatbron kozen

kregen we de Gazelle Award, omdat

het beste van alle werelden samen-

we voor de gele erwt. Het is echt een

we behoren tot de snelst groeiende

komt. In elke variant zitten drie

voer uit het topsegment en een prach-

bedrijven van Nederland. Daar zijn we

eiwitbronnen. Riverwood is gemaakt

tige mijlpaal in de korte geschiedenis

trots op, maar we zijn vooral trots op

van vlees van dieren die vrij konden

van Johnson Petfoods. Die als het aan

onze producten. We zijn bij Johnson

rondlopen. Dat zorgt niet alleen voor

ons ligt, wel zo lang wordt als die van

Petfoods nog lang niet klaar, maar wat

een beduidend fijner leven voor die

Dibevo.”

maar in onze korte geschiedenis heb-
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de V i jf vri jh e d e n van Br amb e l l

80 jaar vooruitgang
voor huisdieren
•
Dibevo bestaat 80 jaar! Een mooi moment om eens te kijken naar
de dierenspeciaalzaak van nu, en wat er in die 80 jaar is veranderd.
Hoewel ook onze overgrootouders veel van hun huisdieren hielden, is er
tegenwoordig veel meer kennis over en aandacht voor dierenwelzijn. En de
moderne dierenspeciaalzaak straalt dat natuurlijk uit!

E

tekst: saskia ober, licg | Foto: shutterstock

Verantwoord?

jij straks in je winkel in 2017? En durf

Wat zijn nou eigenlijk verantwoorde pro-

je ook ‘nee’ te verkopen, omdat je van

heel andere aanblik op dan de

ducten anno 2016? De ‘Vijf vrijheden van

mening bent dat een product niet aan

moderne dierenspeciaalzaak. Er is

Brambell’ geven daarvoor nog altijd een mooi

de voorwaarden voldoet? Overigens: dat

tegenwoordig zo veel variatie op

houvast. Deze voorwaarden voor een goed

laatste kan heel goed zijn voor je imago.

elk gebied te vinden. Kijk alleen

welzijn houden in dat een dier vrij moet zijn:

Want als je kunt uitleggen waarom je

maar eens naar de tientallen verschillende dier-

• van honger, dorst en verkeerde voeding;

een product niet verkoopt en boven-

voeders voor hond en kat: voor elk ras en elke

• van fysiek en fysiologisch ongerief;

dien een beter alternatief kunt bieden,

leeftijd, droogvoer en vers voer, allerlei smaken,

• van pijn, verwondingen en ziekte;

laat je zien dat je verstand van zaken

speciale dieetvoeders…. Ook het konijnen- en

• om natuurlijk, soorteigen gedrag te vertonen;

hebt en win je het vertrouwen van de

knaagdierenschap ziet er heel anders uit: geen

• van angst en chronische stress.

consument.

Laten dat nou bijna allemaal zaken zijn die

Plezier in je vak

en kijkje in de dierenwinkel van
80 jaar geleden leverde vast een

schepbakken meer, maar glimmende zakken met
uitgebalanceerde brokjes van allerlei merken.

Iedereen zijn eigen stijl

beïnvloed worden door wat jij verkoopt! Denk
bijvoorbeeld aan het formaat van verblijven,

Kortom: de invloed van de dierenspeci-

aalzaak op het welzijn van huisdieren is

Ook in bijvoorbeeld bakjes, mandjes, speelgoed,

de samenstelling van snacks of het type trai-

in die 80 jaar nog nooit zo groot geweest.

kattenbakken of halsbanden en tuigjes is de

ningsmiddelen. Via dergelijke producten heb

Als jij ervoor kiest om je schappen te

keuze reuze. Het zijn noodzakelijke items om je

je als dierenspeciaalzaakhouder veel invloed

vullen met verantwoorde producten en

dier te kunnen verzorgen, maar tegenwoordig

op het welzijn van huisdieren.

die bovendien te verkopen met de beno-

bovendien manieren om je eigen, individuele
draai te geven aan het houden van huisdieren.
Niks mis mee, en het past helemaal in onze tijd.

Jouw eigen keuze

Juist doordat er nu zo veel en steeds betere

digde voorlichting erbij, stuur je de klant
in de juiste richting. En de wetenschap
dat je daarmee zorgt voor een beter

Maar aan jou de schone taak ervoor te zorgen

producten te krijgen zijn, kan ook jij bij de

welzijn van heel veel huisdieren (en dus

dat zo’n product behalve mooi of ‘trendy’ ook

groothandel je eigen selectie maken waar je

ook van hun baasjes) is misschien wel

verantwoord is, zodat zowel de eigenaar als het

achter kunt staan. Zo geef je je winkel een

de grootste voldoening die je uit dit vak

huisdier blij is met de aanschaf.

eigen gezicht. Dus welke producten zet

46 Dibevo

kunt halen! ←

Wanneer je een dier verkoopt, is het
verplicht om schriftelijke informatie mee
te geven, maar sowieso is het handig
om informatie mee te geven aan je klant
over wat zijn huisdier nodig heeft. Op
licg.nl vind je heel veel gratis Huisdierenbijsluiters om uit te printen.
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↓ inteRnationaLe ontWikkeLingen

Uitgelezen
Stamceltherapie

ristiek in de gezelschapsdierenbranche nog

vo-branche vaak dat partners, kinderen en

In Pets International vinden we een artikel

wel een toekomst heeft. In Duitsland lijkt

andere familieleden samen in het bedrijf

over stamceltherapie bij huisdieren. Weten-

het erop dat het aantal terrariumliefhebbers

werken. Dat maakt het opstellen van een

schappers zijn erin geslaagd om menselijke

gestaag afneemt, dat het hoogtepunt van

arbeidsovereenkomst maar vooral ook de

genen die belangrijke proteïnen produceren,

de terraristiek achter ons ligt. Terraristiek is,

financiële aspecten van het dienstverband

te implanteren in schapen en koeien. Hierdoor

net als de aquariumhobby, een tak van sport

extra gevoelig. Uit het artikel blijkt onder

kunnen deze dieren bijvoorbeeld stoffen in

waarin techniek een belangrijke rol speelt.

andere hoe belangrijk het is dat voor

hun bloed gaan produceren die werkzaam

Maar dat wil echter niet zeggen dat de dieren

familieleden dezelfde regels gelden als

zijn tegen hemofilie (bloedziekte, een erfelij-

naar de achtergrond (moeten) verdwijnen.

voor het overige personeel.

ke stoornis in de bloedstolling). In 1996 was

Reptielen zijn geen knuffel- maar kijkdieren.

schaap Dolly het eerste zoogdier dat werd

Dat is een ander verhaal dan dieren met aai-

gekloond en onlangs werd een Nederland-

bare velletjes, maar het hoeft de hobby zeker

se hond gekloond. De ontwikkelingen gaan

niet minder interessant te maken. Terrarium-

staat een artikel over training en gedrag

razendsnel, ook op het gebied van stam-

dieren zijn ‘gewoon’ huisdieren met een

van honden en katten. De openingsfoto

celtherapie bij huisdieren. Stamcellen zijn

doelgroep die ook in de dierenspeciaalzaak

toont een hond met een halster om, een

lichaamcellen die zich kunnen blijven delen en

zijn heil kan vinden.

artikel dat door bepaalde trainers en

herstellen. In 1981 werden voor het eerst stamcellen onttrokken aan dieren en in 1998 aan
mensen. Stamcellen uit menselijke embryo’s

Wildlife in de tuin

Training en gedrag

In het onlinemagazine Pet Trade World

gedragstherapeuten als niet-diervriendelijk wordt beschouwd. Volgens de auteur

De editorial van het Duitse Das Branchen

zien honden de mens als dominante

kunnen zich vernieuwen en specialiseren

Forum Zoo & Garten gaat over het voeren van

roedelleden. In het wild wordt een wolf

waardoor ze bepaalde cellen in een lichaam

buitenvogels. Steeds vaker zie je dat dat het

die niet genoeg zijn best doet om het de

kunnen genezen. Bij paarden wordt stamcel-

hele jaar door gebeurt, zodat er niet alleen

roedelleider naar de zin te maken, uit

therapie gebruikt om bijvoorbeeld peesbles-

in de winter, maar het hele jaar door vogels

de groep verdreven. Voor veel honden is

sures te behandelen. Bij honden is de therapie

en vogeltjes in de tuin verblijven. Verderop

dit genoeg motivatie om te doen wat de

succesvol om onder andere honden met artro-

staat een artikel over het voeren van egels

baas wil. Katten hebben een heel andere

se beter te laten functioneren. Op dit moment

en eekhoorns. De egelvoeding van het Duitse

sociale structuur. Ze kunnen best sociale

worden de mogelijkheden van stamceltherapie

bedrijf Claus is uitgebreid getest door echte

groepen vormen, maar in de regel zijn

bij huisdieren nog volop onderzocht maar het

egels. Ook vinden consumenten het erg leuk

katten veel minder groepsdieren dan

ziet ernaar uit dat de ontwikkelingen elkaar in

om met goede voeding, eekhoorntjes naar

honden. Waar honden gefokt zijn om een

sneltreinvaart zullen opvolgen.

hun tuin te lokken.

bepaald ‘doel’ te dienen, denk aan jacht,

Terrariumdieren
of zachte velletjes

Familie

bescherming of het hoeden van vee,
houden we katten omdat ze ongedierte

Ook in Das Branchen Forum Zoo & Garten,

bestrijden maar tegenwoordig vooral,

In het magazine ZZA, Zoologischer Zentral

een artikel over familiebedrijven. Volgens

omdat we ze mooi en aangenaam gezel-

Anzeiger een artikel over de vraag of terra-

auteur Silke Becker zie je juist in de Dibe-

schap vinden.
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Vachtverzorgingsspray voor
hond en kat
Vanaf november is de premium vachtverzorgingslijn van Beaphar uitgebreid met vier nieuwe sprays. Elke spray heeft een actief ingrediënt: Glansspray bevat jojoba, Anti-Klitspray amandelolie, Deodorant
parfum van rode vruchten en de Droogshampoo mousse aloë vera.
Naast de functionele eigenschappen laat elke spray een heerlijke
geur na op de vacht. Alle producten voeden, verzachten en hydrateren. Om de consument te laten kennismaken met deze producten is
er nu een introductiedisplay met testers en handige testkaartjes.
Voor meer informatie: www.beaphar.nl, sales@nl.beaphar.com,
tel. 073 – 599 86 00

Nieuw bij Altranet: Jet Set New
Forma Frame Silver Brown Large
Deze prachtige tas van Petego heeft de luxe, het comfort en de kwaliteit waar ieder hondje gelukkig van wordt. Het baasje kan de tas
dragen als schoudertas, rugtas, op de buik of in de hand. Daarnaast
kunnen de Jet Set-tassen met de bijgeleverde banden vastgezet
worden in de auto voor een veilige reis. De tas past uitstekend op
(transport)fietsen in combinatie met de USB Bike-connectie. Aan
beide zijkanten zit een raam van gaas dat open- of dichtgemaakt kan
worden tijdens warme of koude dagen. Er zit ook een heerlijk, zacht,
uitneembaar en wasbaar kussentje in. Voor extra veiligheid is de tas
afgewerkt met mooie reflecterende naden. Afmetingen 56 x 25 x 33
cm / max. gewicht 10 kg

Voor meer informatie: www.altranet.nl, info@altranet.nl,
tel 0345 – 68 38 04

Renske Stoofpotje
met wild

Het wordt langzaam kouder en de blaadjes vallen van de
bomen... Herfst! Voor velen is dit hét moment om te gaan genieten van heerlijke, pruttelende stoofpotjes met wild. Daarom
introduceert Renske een nieuwe gestoomde versvleesmaaltijd
voor onze trouwe viervoeters: Stoofpotje met wild. Deze special
edition bevat vers gestoomd hertenvlees, verse fazant, vers
konijn en verse eend. Het stoofpotje met wild bestaat voor
minimaal tachtig procent uit vers vlees met pompoen, erwtjes,
worteltjes en waardevolle kruiden. Deze variant is graanvrij en
verkrijgbaar in de bekende 395gr-verpakking. De maaltijd is
geschikt voor honden van alle rassen, vanaf negen weken. Lekker én gezond, speciaal voor in de gure herfstmaanden.
Voor meer informatie: www.renske.com
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noviteiten ↓

In deze rubriek publiceren wij (voor zover daar ruimte voor

↓ noviteiten

Hoe werkt AniWeb?
AniWeb werkt met één centrale database in de cloud. In de praktijk:

• kun je makkelijker je winkel managen en bijvoorbeeld rapportages
uitdraaien, mutaties doorvoeren en bestellingen doen.

• worden alle gegevens centraal bewaard.

• kun je orders opsparen, makkelijk alvast in het systeem zetten en
met een druk op de

Renske superpremium
droogvoer voor katten

knop bestellen.

• hoef je geen ‘nee’
meer te verkopen;
je kunt je klanten in
de winkel het arti-

Renske was ruim een jaar bezig met de ontwikkeling van deze mooie

kel dat je niet op

droogvoerlijn voor katten. De receptuur is samen met nutritionisten

voorraad hebt laten

ontwikkeld, men zocht naar de beste samenstelling en ingrediën-

zien en meteen

ten voor de kat. Deze nieuwe droogvoerlijn is door ruim 300 katten

laten bestellen (en

getest. Maar liefst 89 procent van de katteneigenaren was enthousiast tot zeer enthousiast. Nu is Renske zover dat ze de lijn met

afrekenen).

• beschik je over een

trots kan presenteren. Het uitgangspunt van deze lijn is de kat als

favorietenlijst met

echte carnivoor. Om deze reden is vers vlees of verse vis als hoofd-

veel bestelde arti-

bestanddeel gebruikt. De lijn is honderd procent natuurlijk, zoals

kelen, waardoor je

je dat gewend bent van Renske. Daarnaast is het droogvoer geheel

makkelijker, sneller

vrij van gluten, granen, suikers, zout en chemische conserveringsmiddelen. Dit superpremium droogvoer voor katten is verkrijgbaar
in 400 gr, 1,5 kg en 6 kg. Ideaal in combinatie met Renske versvleesmaaltijden voor katten.

Voor meer informatie: www.renske.com

en foutloos bestelt.

• beschik je over een onlinecatalogus, waardoor je snel alle artikelen terug kunt vinden en heb je direct inzage op pakbon-niveau.

• kun je met de folderfunctie eenvoudig en snel met klanten communiceren.

Voor meer informatie: begin januari 2017 ontvang je meer informatie.
www.anidis.nl, orders@anidis.nl, tel. 038 – 42 50 400

Nieuwe collectie lief! lifestyle
Iedereen kent de succes formule van de lief! lifestylecollectie voor
honden en katten. Deze kleurrijke collectie met zijn frisse uitstraling en betaalbare prijzen creëert meer omzet per vierkante meter.
Om dit succes voort te zetten ontwikkelt Gebr. de Boon ieder jaar
aanvullingen op deze collectie, zodat het ook voor de consument

Het feestelijke Renske
Kerstpakket voor honden

interessant blijft om weer even in de lief!-schappen te neuzen. De

De kerstdagen zijn

toevoeging bestaat dit seizoen uit zo’n vijftig artikelen verdeeld

weer in aantocht…

over de collecties, boys, girls en unisex. Lief! biedt onder andere

Voor Renske hét

functionele items, zoals (puppy)trainingsspeeltjes, loungekussens

moment om weer

en slaapzakken voor hon-

een leuk kerstitem te

den en katten, maar ook

ontwikkelen. Omdat

basisspeeltjes zoals latex

iedereen weet hoe

speelgoed met de kreten

spannend en leuk

lief! en STOER! bedoeld

het is om een kerst-

voor de kleine portemon-

pakket te openen,

nee. Al deze artikelen

hebben we er nu

waren te bezichtigen op

ook een voor onze

de Dibevo-vakdagen. Je

trouwe hondenvrien-

kunt ze terugvinden in de

den gemaakt. Het

krant het Boon journaal.

kerstpakket bevat:

Uiteraard kun je voor

3x Renske Kerstdi-

nadere informatie ook

ner (graanvrij) met

altijd contact opnemen

verse kalkoen en

met een van de 15 verte-

cranberry (395 gr), een Gezonde Kerstbeloning met kalkoen, een

genwoordigers van Gebr.

sample Superpremium brokjes in de smaak kalkoen met eend en

de Boon.

een kersteditie van het handige vershoudbakje. Het Renske Kerst-

Voor meer informatie:
info@deboon.nl,

tel. 0183 – 66 08 22

50 Dibevo

pakket is een perfecte aanvulling op jouw assortiment in aanloop
naar de kerstdagen.

Voor meer informatie: www.renske.com

VUURWERK
ANGST?

No
Stress!

• Kalmeert zonder te versuffen
• Op basis van natuurlijke extracten
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