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op zoek naar
het beste van
het beste
in t E R Z O O 201 8

Het is niet eenvoudig om een megaspektakel als Interzoo in
een paar woorden te omvatten of om iets te zeggen dat als
een paraplu over ‘the world’s leading fair for pet supplies’
past. Wat opviel tijdens de 35st editie van Interzoo is dat de
motivatie van exposanten gelijke tred lijkt te houden met
de wil van huisdierenbezitters: nu de blik op de toekomst
weer positief is, zoeken huisdierenbezitters niet meer naar
goede producten. Wat de consument wil voor zijn dier, is
het beste van het beste. Exposanten op hun beurt, zijn op
zoek naar producten om die consument te geven wat hij
wil. Dat zag je terug op Interzoo 2018.
TeksT en foTo’s: Janine Verschure
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D

at beste van het beste mag wat kosten,
trouwens. Nu veel mensen niet meer
genoodzaakt zijn de hand op de knip te
houden, lijkt de tijd van ‘veel voor weinig’ voorbij. Consumenten willen goede
spullen, die gemaakt worden met respect

voor mens, dier en milieu. Als dat wat meer kost dan
het kiloknaller- of outletniveau: zo zij het. Dat huisdieren vandaag de dag als gezinsleden beschouwd worden,
weten we nu onderhand wel. Nu de crisis achter ons ligt,
hebben huisdierenbezitters weer de mogelijkheid om voor
die ‘extra gezinsleden’ op zoek te gaan naar voeders en
benodigdheden die aan alle eisen en wensen voldoen. Een
gegeven waar innovatieve leveranciers en producenten

Interzoo 2018
in cijfers
• De 2018-editie van Interzoo vond plaats van 8 t/m
11 mei.

• Er kwamen zo’n 39.000 bezoekers uit meer dan
125 landen naar Neurenberg.

• 1989 exposanten uit 66 landen presenteerden hun
producten.

• Dat deden ze verdeeld over 13 beurshallen op in
totaal 120.000 vierkante meter.

• 83 procent van de exposanten kwam van buiten
Duitsland.

• Er kwamen 400 journalisten uit zo’n 30 landen om
verslag te doen van de beurs.

• In 2020 is er wederom een Interzoo: van 19 t/m 22
mei, wederom in de Neurenberg Messe.

graag op inhaken.

Stel je voor ...

Dat je tien jaar geleden voor de eerste keer naar Neuren-

een gegeven moment terug bij Eingang Ost, verloren, op

berg reisde om verslag te doen van een beurs waarvan men

zoek naar ‘zaal Brussel’ waar over een klein kwartiertje een

je beloofde dat je de blaren op je voeten zou lopen. Dat eer-

lezing wordt gegeven. De zaal is onvindbaar, de tijd dringt

ste jaar had je geen idee hoe de Neurenberg Messe in elkaar

en je voeten doen zeer. Als je je uiteindelijk wendt tot de

zat en de vele hallen deden je duizelen. Na vier dagen had

vriendelijke dame achter de informatiebalie, vertelt zij je dat

je alles gezien en was je toe aan een weekje vakantie. In de

zaal Brussel niet bij Eingang Ost, maar bij Eingang Mitte is.

daaropvolgende edities veranderde er aan de opzet van de

Dus weet je dat je een wandeling van een klein halfuur tege-

beurs niet ontzagwekkend veel, maar indrukwekkend bleef

moet kunt zien. De moed zinkt je in je schoenen en daar is

het. Als je dan in 2018 uiteindelijk voor de vijfde keer afreist,

geen plaats meer voor. Die schoenen voelen namelijk al aan

heb je wel het idee dat je het spelletje onder de knie hebt.

als een paar maten te klein. “Weet je wat je het beste kunt

De route door de beurshallen ken je, de exhibition guide zit

doen?”, zegt de dame als ze jouw gekwelde blik waarneemt.

vastgeklonken in je handpalm. Je trolley met camera’s, en

“Hier naar buiten gaan, een stukje naar rechts lopen en de

je laptop – die vier jaar geleden gestolen werden – verlies

bus nemen. Dan ben je er met een minuut of tien.” En zo

je geen seconde uit het oog. Want jij weet inmiddels wel

raak je na tien jaar nog steeds verbaasd over de massaliteit

hoe het werkt, op Interzoo. En toch vind je jezelf dan op
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blikvangEr

Liefde, daar draaide het om op de stand van Happy Dog. Lief-

Als je in hal 9 op zoek was naar de stand van Suitical

de voor honden en katten, maar ook liefde voor goede voeding. Op de stand van Happy Dog vond je leuke spreuken over
de liefde voor hond en kat. Eentje die elke hondenliefhebber
herkent: ‘Liebe ist … nach 3 Minuten das Wiedersehen zu
feiern. Bij liefde voor katten werkt het vaak toch wat anders:
Bijna iedereen die weleens een kat van dichtbij zag, kent het:
Jij wilt de krant gaan lezen, hij ligt erop. Jij wil het wasgoed
vouwen, hij gebruikt de pasgewassen handdoeken als bed. Jij
wilt aan het werk: hij staat pontificaal op je toetsenbord. Wat
je dan doet, in het geval van echte liefde? Even pauze houden.

interzoo 2018 ↓

All you feed is love

was je zo klaar. Hij viel namelijk nogal op. De achterwand
was een van de hoogste in de rij langs het gangpad en
ook qua breedte was Suitical visueel duidelijk aanwezig.
In die blikvanger presenteerde Suitical de producten van
Nederlandse bodem die bezig zijn de wereld te veroveren. De recovery shirts voor honden en katten zijn inmiddels een bekend gegeven in de Dibevo-branche en dat is
niet voor niets. Ook het Suitical DRY Cooling Vest blijkt
een toppertje. Dit hondenvest vul je met kraanwater en
vervolgens houdt het de hond tot wel drie dagen koel.

Hond in ’t bakkie
Trixie’s veelzijdige automand voor in
de kofferbak is een uitkomst voor hondenbezitters die hun achterbak graag
schoon houden, en die hun hond een
comfortabele reis gunnen. Deze vormvaste mand voor in de kofferbak van
nylon/polyester beschikt over een comfortabel beklede omranding. Hier kan de
reiziger lekker tegenaan gaan liggen, wat
voor een behaaglijk gevoel tijdens de rit
zorgt. Met behulp van klittenband wordt
de mand in de kofferbak bevestigd. Een
afneembare flap beschermt de bumper
van de auto. Het zachte kussen met
schuimrubber vulling is uitneembaar, de
hoezen kunnen in de wasmachine worden gewassen. Daarnaast kan deze lichtgewicht automand, die in drie maten
beschikbaar is, ook als comfortabele
ligplaats onderweg worden gebruikt.
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Frans (Bauer) of in het Chinees

Ben je gek?

De Dogwash van iClean is een product dat opvallend veel belang-

De stand van Versele Laga leek wel een meetingpoint, zo druk was

stelling trok. “Veel mensen kennen het fenomeen dogwash niet”,

het er. Nu kwam dat natuurlijk gedeeltelijk omdat de mensen van

horen we op de stand. “In Nederland is het concept inmiddels wel

Versele Laga gezellig en gastvrij zijn, maar ook voor een belangrijk

bekend, maar hier zien we echt beursbezoekers die stomverbaasd

deel door de producten die er te zien waren. Zo is deze nieuwe konij-

zijn.” Een deel van die verbazing zal zeker zijn basis vinden in het

nen- en knaagdierenvoeding, die bol staat van de vezels, een product

feit dat een hondenwasstraat natuurlijk an sich een behoorlijk

waar niet alleen dieren

bijzonder product is. De mogelijkhe-

met lange tanden, maar

den echter die de nieuwe Dogwash

ook mensen met dieren-

van iClean biedt, zijn daadwerkelijk

speciaalzaken vrolijk van

fenomenaal. Via een handig touch

worden. De verpakkingen

screenmenu met niet-te-missen-

bevatten een mengeling

buttons kan de hondenwasser niet

van geperste brok, groen-

alleen kiezen uit een veelvoud aan

ten en ruwvoer. “Zodat er

programma’s, maar ook kan hij zelf

altijd wel een ingrediënt in

bepalen wie hem de gesproken

de mengeling zit dat-ie lek-

instructies geeft. Frans Bauer, Hans

ker vindt?”, is onze logische

Teeuwen, Geert Wilders, Morgan Free-

vraag. “Ben je gek”, is het

man, Arnold Schwarzenegger: het kan

nog veel logischere ant-

allemaal en de keuze is enorm. Voor

woord. “Er zit niets in die

de Chinese bezoekers die kwamen

verpakking waar een konijn

vragen of er ook voor hun taal een

zijn neus voor ophaalt. Hij

oplossing was: zie de foto.

vindt alles lekker!”

Geen hond (of kat)
De verpakkingen van de honden- en kattenvoeding van Vigor &
Sage zijn iets bijzonders. “Sommige klanten vinden het vreemd dat
er geen hond of kat op staat”, vertelt Jerry Xu, de oprichter van
Vigor & Sage. Jerry komt uit China en studeerde jarenlang in Noorwegen. Zijn Chinese roots vind je terug op de verpakkingen, maar
natuurlijk ook in zijn voedingen. In de vorm van de vele kruiden
waarmee die verrijkt zijn. Noorwegen was ook het land waar Jerry
zijn merk als eerste in de markt zette en dat verliep voorspoedig.
De Noren blijken dol te zijn op de prachtige verpakkingen waarbij
alle aandacht gaat naar de spullen die ín die zak zitten, in plaats
van naar de dieren die zich uiteindelijk gaan ontfermen over de
inhoud. Maar natuurlijk is het bovenal zo dat de Noorse honden
en katten dol zijn op de voedingen van Vigor & Sage. Een trend
die zich doorzet naar Nederland.
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Je hebt helemaal gelijk
Natuurlijk zijn wij bepaald niet onbevooroordeeld, maar dit was

laten draaien, alle koralen heel voorzichtig meenemen naar Neuren-

gewoon de mooiste. Dit zeewatertafereel van De Jong Marinelife was

berg en daar stuk voor stuk bevestigen. De vissen moeten de bak ken-

– in al die dertien hallen, op elke van die 120.000 vierkante meters

nen, anders verstoppen ze zich en zie je alleen maar koraal. Kortom:

beursvloer – het allermooiste aquarium. Van de hele Interzoo. Met dit

er gaat nogal wat tijd en moeite in zitten voordat beursbezoekers zich

zeewateraquarium van twee bij twee meter lieten de mensen van De

kunnen vergapen aan zo’n onderwaterwereld. Of het de moeite loont?

Jong Marinelife zien wat ze kunnen. Eerst thuis maandenlang de bak

Oordeel zelf maar.

Maak ze gek

De pas én de adem

Deze Coockoo Foxy van EBI / Laroy Group gaat ze geheid gek maken,

Dit RIO 350 LED-aquarium was een van de blikvangers op de stand

de katten. De kattenliefhebber die dit kattenspeelgoed aanschaft,

van Juwel. Dit aquarium is in het bezit van een veiligheidsframe aan

krijgt er gratis een ‘uit je plaat’-garantie bij. De Coockoo Foxy beves-

de onderkant dat zorgt voor een bijzonder stabiele stand. Het RIO

tig je met een clip aan tafel, of met klittenband aan een tafelpoot.

350 LED-aquarium is verkrijgbaar in het zwart, donkerbruin, helder-

het gekmakende aan dit speelgoed is een beestje aan een touw-

bruin en wit. Deze prachtbak, die tijdens Interzoo nogal wat harten

tje. Het touwtje rolt zich op waardoor het beestje onvoorstelbaar

sneller deed kloppen, is 50 cm diep en 66 cm hoog. Natuurlijk gaat

onvoorspelbare bewegingen maakt. Daarmee staat dit product garant

het met name om het aquarium an sich, maar ook de bijzondere

voor urenlang plezier, niet alleen voor de kat maar zeker ook voor

inrichting deed praktisch elke langsloper even inhouden. Zowel de

het baasje.

pas als de adem.
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Because Pets are FamilY tOO

Op EigEn wOrtEltJEs

De slogan van Beaphar vat het verhaal hierboven perfect samen:

In vitro aquariumplanten van Aquaflora worden gekweekt

‘Because pets are family too.’ De producten die Beaphar op Interzoo toonde, sluiten daar naadloos bij aan. Neutracuticals zijn voedingsmiddelen die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Deze nieuwe functionele snacks van Beaphar zijn smakelijk
verpakte gezondheidsbommetjes voor hond en kat. Het zijn snacks
– lekker dus – die de kwaliteit van leven van huisdieren kunnen
verbeteren. Er zijn drie formules: een voor de spijsvertering van
hond en kat, een ter ondersteuning van het verouderingsproces,
eentje die het energieniveau stimuleert en een die de kat ondersteuning biedt bij nierfalen. Een ander nieuw Beaphar-product
waar honden en katten blij van worden is CBD, yep: hennep. Niet
de soort die de gemiddelde coffeeshopbezoeker in zijn sigaret
rolt, maar met de werkzame stof cannabidiol (CBD): een olie die
legaal geteeld wordt en die ervoor zorgt dat onder andere spieren
en gewrichten soepel blijven en dieren minder last hebben van

in cupjes gevuld met gel, onder laboratoriumomstandigheden. Deze lijn heet Ecoscape en is vrij van algen, slakjes of
pesticiden. Kerngezonde plantjes dus, die op een gegeven
moment moeten verhuizen vanuit de veilige geboortegrond die Aquaflora hun bood, om op eigen worteltjes te
gaan leven in een winkel. De volgende stap in hun leventje
is weer een verhuizing: naar het aquarium van hun nieuwe
eigenaar. Zoals je wellicht zelf ooit ervaren hebt, verloopt
een verhuizing zelden stressloos. Dit nieuwe winkelschap
van Aquaflora zorgt ervoor dat de waterplanten in de winkel op precies dezelfde manier gehouden worden als in de
veilige Aquarflora-haven waar ze ooit werden gekweekt.
Daardoor krijgt de consument gezonde planten en de winkelier tevreden klanten.

stress.

biErtJE?
Petsolutions toonde op Interzoo het superslimme concept High5Dogs: een lijn en halsband in één. Zo’n typisch voorbeeld van een
product waarvan je denkt: dat daar nooit eerder iemand opkwam!
Danny Fang van High5Dogs (foto) kwam op het idee van deze hondenlijn toen hij met zijn hond op een terrasje zat. Dan moet de lijn
rond de stoelpoot, en daarvoor moet je allerlei capriolen uithalen.
Niet zelden met als gevolg dat de hond zelf ergens een biertje
gaat halen. High5Dogs is een lijn die je dankzij de slimme sluiting
heel eenvoudig kunt vastmaken aan de poot van een terrasstoel,
maar ook rond je eigen lichaam. Zodat je je handen vrij hebt. Om
je mobiel vast te houden, de hond te aaien of om alvast online een
biertje te bestellen.
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Geen hond

De Koi Muesli van Koi Prevention, die Vivani Fishfood

“I’m not a dog. Don’t feed me like one.” Dat is de slogan

toonde op Interzoo, is een super hoogwaardig product

van dit gloednieuwe en bijzonder katvriendelijke product

voor vissen die het allerbeste verdienen. “Dit voer komt

van Mr. Tails. Deze voedselmuizen voor elke dag, van het

uit Japan waar de echte topkwekers het aan hun vissen

Amerikaanse merk Doc&Phoebe’s CatCo, zijn feitelijk acti-

geven”, horen we op de stand. “Ik ben het zelf ook gaan

viteitsspeeltjes. Ze zorgen ervoor dat de kat even moet

proberen en echt waar; binnen een maand zag ik het

zoeken en werken voor zijn eten. Het idee is dat je per dag

effect. Mijn vissen gingen er beter uitzien.” De muesli zit

vijf muizen, gevuld met een kleine portie kattenvoeding, in

boordevol fruit en ruikt daar ook naar. Ook van Koi Pre-

huis verstopt. De kat moet op zoek naar zijn eten en is per

vention zijn de ‘Bacto balls’. Deze fotogenieke blauwe bal-

muis behoorlijk wat tijd kwijt met het leegmaken ervan.

len zorgen ervoor dat de bacteriecultuur in de vijver opti-

Dat zorgt ervoor dat hij zich niet verveelt, en daar worden

maal blijft. Daar varen de koi net zo wel bij als bij topvoer.

katten blij van.

Doen waar je verstand
van hebt

Van drankkarton
naar vetbolhouder

Premium Petfood Brands vermarkt merken van honden-

Als er iemand is die prijs stelt op milieuvriendelijke artike-

en kattenvoeding in de Benelux. PPB is de paraplu boven

len, dan is het waarschijnlijk de gemiddelde buitenvogel.

de diervoeders Smølke, Rodi en Rodi Diepvries. Het bedrijf

Bij Fauna BV SingingFriend weten ze dat als geen ander.

zou best nog meer merken onder die paraplu willen

Vandaar dat een aantal van hun bijzondere vogelvoeder-

toevoegen, maar dat moeten dan – net zoals Smølke en

houders zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Zo was

Rodi – ‘niet zomaar’ merken zijn. Zoals de naam al doet

deze ‘Hello Sam’ ooit een drankkarton. Het papier werd

vermoeden is PPB op zoek naar merken die premium zijn,

verwerkt tot toiletpapier, het plastic werd vermalen en

voeding, en als het even kan voor honden of katten. “Daar

daarvan maakte Fauna deze prachtige houder voor vet-

ligt onze expertise, daar hebben we verstand van”, zo

bollen. In een handomdraai te vullen, hartstikke mooi, lief

horen we op de stand in hal 3.

voor de vogels en vooral: lief voor de natuur.
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Topvoer en blauwe ballen
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Zowel lumineus als eenvoudig

Goed spul

De mensen van Farm Food

Yarrah staat bekend

waren nog maar nauwelijks

als dé (eerste Neder-

bekomen van Animal Event,

landse) producent

waar ze hoofdsponsor waren,

van biologische voe-

of ze reisden alweer af naar

ding voor hond en

Neurenberg. Tijdens dit consu-

kat. Het feit dat Yar-

mentenevenement had Farm

rah al zo lang staat

Food een heuse escaperoom

voor ‘biologisch’,

voor hond en baas in het leven

wil natuurlijk wel

geroepen: een mooi concept

wat zeggen over de

waar veel belangstelling voor

drive en passie van

was. Op onze vraag of al die

de mensen achter

inspanningen ook daadwer-

dit merk. Er is een

kelijk wat opleveren, is het

nieuwe Bio-, orga-

antwoord bevestigend. “In de

nische, graanvrije

weken na Animal Event merken

hondenvoeding, er

we dat het aantal informatie-

zijn graanvrije kat-

aanvragen enorm toeneemt.”

tensnacks en zelfs

Ook op Interzoo staat deze producent van koudgeperste, natuurlijke

een biologische kattenbakvulling. Allemaal gemaakt met een

hondenvoeding natuurlijk niet voor niets. Farm Food heeft een nieuw

dosis passie, die je ziet en voelt als je praat met de mensen

concept om hondensnacks hangend te presenteren en daarnaast is de

van Yarrah. Ruiken doet het trouwens ook: als je zo’n proefver-

verpakking van de hondenvoeding vernieuwd. Meestal staat zo’n zak

pakking van de Yarrah biologische kattenvoeding na de beurs

rechtop in de winkel. Als het Farm Food logo dan bovenaan op de zak

op je bureau laat liggen. Dan kun je er donder op zeggen dat

gedrukt is, bestaat de kans dat de bovenkant omkrult waardoor het logo

geen kat het kan laten op vakkundige wijze een eind te maken

niet zichtbaar is. De oplossing is zowel lumineus als eenvoudig: voort-

aan de verpakking om de inhoud soldaat te maken. Conclusie

aan staan naam en logo aan de onderkant van de zak.

van kater Klaas: Goed spul. Bedankt.

BLIJVERTJE
Stel je voor: je bent 22, ondernemend en
je houdt van aquaria en terraria. Dan kom
je erachter dat objecten van keramiek
niet alleen mooi zijn in een bak met vissen, reptielen of kleine knagers, maar dat
keramiek ook uitermate functioneel is.
Het is stevig, houdt vocht en warmte vast,
oogt, voelt én is natuurlijk. Het vergaat
niet, wordt niet opgegeten: het blijft. Ook
voor hamsterscaping zijn de keramische
producten van Ceramic Nature supergeschikt. Die kleine doerakken proberen
één keer om hun prachtige achterwand
kapot te knagen, en daarna weten ze dat
ze hun tandjes beter kunnen sparen. Als
je dat weet, dan begin je toch gewoon
een bedrijf in handgemaakte, keramische
objecten en achterwanden voor dierverblijven? En omdat je nu eenmaal een
ondernemende ondernemer bent, ga je
dan natuurlijk naar Interzoo om te laten
zien hoe mooi en functioneel jouw producten zijn. Niet alleen de producten van
Ceramic Nature maar ook het bedrijf zelf
is wat ons betreft een blijvertje.
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Over de koppen lopen
Op de stand van Beeztees (en het recent door hen overgeno-

ter compensatie nog een andere foto, want je kon bij Beeztees

men Karlie) was het een drukte van belang. Het nemen van

wel degelijk over de koppen lopen. Ook over de hoeveelheid

deze foto, met daarop het logo van Beeztees-merk ‘Designed by

nieuwe producten in de Beeztees-stand, trouwens. De legenda-

Lotte’ én het logo van Karlie – zonder dat er mensen bij op de

rische lijnen van Karlie, koddige kattenwigwams en ‘The world

foto stonden – duurde nogal even. Omdat dit plaatje zou kun-

of puppy’: een gloednieuw puppyassortiment dat bijna net zo

nen suggereren dat er nauwelijks bezoekers waren, plaatsen we

hartveroverend is als puppy’s zelf.

Zo hard als
een Mercedesbumper

Het mondje van het hondje

De kauwsnacks van Whimzees zijn speciaal voor de feestdagen ook

naam op de markt wordt gebracht. “We hebben onderzoek laten

verkrijgbaar in kerstboom- en sneeuwpopvormpjes. Wist je dat deze

doen naar de naam Braaaf voordat we de internationale markt

snacks van Paragon Pet Products worden geproduceerd door machi-

op gingen”, horen we op de stand. “Stel je voor dat ‘braaf’ in

nes die ook de bumpers van Mercedes maken? “Keihard dus”, horen

een andere taal een betekenis heeft waar je absoluut niet mee

we op de stand van het bedrijf dat binnenkort in Veendam enorm

geassocieerd wil worden. Maar dat blijkt niet het geval. Zowel in

gaat uitbreiden. De hondensnacks van Whimzees gaan als een trein.

het Duits, Frans, Engels of Spaans kun je Braaaf prima uitspreken,

Ze worden op de markt gebracht in meer dan 45 landen en zijn met

en inderdaad: Chew Bello’s ook.” Chew Bello’s zijn snacks van

name in Amerika razend populair. Aan dat heugelijke feit liggen een

gesmolten buffelhuid. Die is door middel van verhitting vloeibaar

aantal factoren ten grondslag. Ten eerste zijn de Whimzees-snacks

gemaakt en vervolgens in elke gewenste vorm gegoten. Het past

vegetarisch. Er zijn geen dieren voor gestorven en bovendien zijn

in de mond van de hond of het mondje van het hondje. Zowel

er nauwelijks honden die er allergisch of overgevoelig op reageren.

grote als kleine honden hebben met hun eigen Cew Bello’s zo’n

Daarnaast zorgen deze snacks voor langdurig kauwplezier. Inderdaad:

twintig minuten kauwplezier. Daarna kunnen ze met schone

omdat ze zo hard zijn. Want heb jij weleens een hond gezien die de

tandjes en een prettig buikje een tukkie gaan doen, of nog een

bumper van een Mercedes kapot krijgt?

snackje vragen.

Chew Bello’s is een concept van Braaaf, dat onder een eigen
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Voor stevige sporters

Geen omgekeerd lampje

Sommige stands moet je zoeken, andere stralen je al van afstand

Altranet nam onlangs Animal Factory over en toonde op

tegemoet. Dat laatste was ontegenzeglijk het geval met de stand van
Prins Petfoods. Die is bijna net zo indrukwekkend als het productgamma van deze brokkenmaker uit Veenendaal. Voeding voor alle
soorten, maten en leeftijden honden en katten, veterinaire voeding,
supplementen, een verzorgingslijn en voeders speciaal voor sport
honden. De lijn SportCare is bedoeld voor de echte topatleten onder
de honden, en verkrijgbaar via kanalen uit onder andere de verschillende vormen van hondensport. De gloednieuwe lijn Prins ProCare
SportLife is wel verkrijgbaar via de dierenspeciaalzaak. Deze geperste hondenbrok is bedoeld voor sportieve viervoeters die een actief
leven leiden en die enkele keren per week stevig mogen sporten.
Bijvoorbeeld werkhonden of honden die sporten als canicross en
agility doen, hebben soms vaak wat extra power nodig, en die vinden

Interzoo een van de topproducten van dit bedrijf. De
Comfy Cone is een kap voor honden, maar dan anders. De
hond die deze zachte, flexibele kap draagt, hoeft niet bang
te zijn dat hij verandert in een zielig omgekeerd lampje.
Met deze kap op kan hij rustig en stressvrij herstellen,
zonder dat hij aan wonden en hechtingen kan likken of
bijten. De kap is zo zacht dat hij voor de hond een heerlijk
kussentje vormt. Daarnaast loopt de baas niet meer het
risico dat deuren of lambrisering bekrast worden door zo’n
harde kap. Of dat het servies van tafel wordt geveegd door
een hond die hoopt dat snelheid het middel is om zo’n
plastic rotding van je nek te krijgen.

ze in deze voeding.

Blije kippen, blije katten
Fokker Petfood toonde op Interzoo onder andere een aantal nieuwe biologische producten. Waaronder de Fokker
Bio Worst, een houdbare hondenworst met kip van slagerskwaliteit, die met respect behandeld werd voordat hij
de worst in ging. Dat geldt ook voor de kip in deze biologische kattenvoeding van Fokker. “Maar het Skal-certificaat,
dat bewijst dat een diervoeding biologisch gecertificeerd
is, gaat verder”, zo
horen we op de
stand. “Biologische

Wat winkeliers willen
De stand van Happy House was een van de blikvangers
op Interzoo. De herkenbare Happy House-stijl straalt je
al van meters ver tegemoet en de items die ze dit jaar op
Interzoo toonden waren wederom oogverblindend. Het
was constant druk op de stand van Happy House en dat
is eigenlijk nogal wiedes. Je vond er namelijk heel veel
mooie items voor dier en wonen. Chic, stijlvol en ontzettend moeilijk te weerstaan. En zeg nou zelf: producten die
geen consument kan weerstaan, dat is toch wat winkeliers
willen in de winkel?
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diervoeders sparen het milieu en
zorgen ervoor dat
de biodiversiteit
wordt bevorderd.
Maar inderdaad:
veel huisdierenbezitters stellen het
met name op prijs
dat er geen onnodig
dierenleed in zo’n
worst of kattenbrok
zit.”
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Niet groot, wel groots
Op de stand van Ruinemans was te zien dat groots
bijzonder is. Toch lichten wij er een visje uit dat
weliswaar niet groot, maar daarom niet minder
groots is. De ‘Phenacogrammus Sp. Fantastique’,
oftewel ‘rode zalm Congo Makoua’ werd zo kortgeleden ontdekt dat hij nog niet wetenschappelijk
beschreven is. Hij komt uit Congo, een land waar
het door etnische onlusten, burgeroorlogen en vele
vluchtelingen niet bepaald rustig vissen is. Dat en
zijn prachtige kleur maken deze kleine vis dus wel
degelijk ‘groots’. Het is geen beginnersvis maar
de aquariaan die weet wat het is om bijvoorbeeld
Congozalmen te houden, zal zich zeker geen buil
vallen aan de Phenacogrammus Sp. Fantastique.

Rammelbakjes

Een eigenwijze man

Ze zijn er voor honden, katten en konijnen, deze gezellig blikken ram-

Hij zegt het zelf, Frans Weisscher van Greenheart Premiums: “Ik ben

melbakjes van Sanal. Het woord rammelbak kan wat onaardig klinken

een eigenwijze man.” Wij denken dat hij gelijk heeft. Niet omdat

maar in het geval van snacks voor dieren is het juist ontzettend

hij een betweterig persoon is of lastig in de omgang, integendeel.

handig wanneer die verpakt zijn in een bakje dat rammelt. Probeer

Frans begon zijn bedrijf uit liefde voor dieren en nog steeds is dat

het thuis maar eens uit: eerst de kat roepen zónder rammelbakje (en

zijn drijfveer. Frans bepaalt wat er in zijn voedingen zit, wie die

heel lang wachten tot-ie komt). En vervolgens zijn naam roepen ter-

voedingen verkopen, en dat er bij de productie rekening gehouden

wijl je rammelt met deze snacks. Zeker weten dat hij dan opeens wél

wordt met mens, dier en milieu. Zo is er nu ook een biologische

oortjes heeft. Hetzelfde geldt voor de hond, ook die zal zeer gemoti-

hondenvoeding van Greenheart Premiums, met ei. Ook zijn stand

veerd zijn om te doen wat de baas vraagt, als hij verleid wordt door

bepaalde Frans helemaal zelf, die timmerde hij namelijk eigen-

zo’n heerlijk snackje van Sanal. Bij konijnen werkt dat even anders:

handig in elkaar. “Dat was inderdaad een hele klus”, vertelt hij.

de opdracht ‘kom voor’ of ‘blijf’ zullen ze zomaar niet uitvoeren,

“We werkten met balken van vijf meter lang, daar word je best een

maar wel worden ze gelukkig van de heerlijke sugar free Drops met

beetje moe van. Maar zo werd de stand wel precies zoals ik hem

yoghurt, wilde bessen of peterselie.

voor ogen had.”
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Makkelijk knuffelen
Ferplast presenteerde letterlijk honderden noviteiten, waarvan de Barn zeker noemenswaardig is. Deze serie knaagdierkooien is geïnspireerd op de bekende schuren in Amerika.
De Barn is verkrijgbaar in drie uitvoeringen en per uitvoering in verschillende kleuren. De konijnenwoningen van 1
meter en 1 meter 20 hebben een extra groot plateau dat het
leefoppervlak met ongeveer twee derde vergroot. De Barn
is aan de bovenzijde te openen, zodat het schoonmaken,
verzorgen en knuffelen extra makkelijk wordt. Verder presenteerde Ferplast nieuwe kussens, maar ook reismanden,
kammen en borstels, kattenspeelgoed, kattentoiletten en
nieuwe benches. Ook komt Ferplast met een nieuwe premiumserie kammen en borstels. Alsof dat nog niet genoeg
is komt er een nieuw sluitingssyteem voor halsbanden. In
plaats van het traditionele clipsysteem introduceert Ferplast
een nieuwe Magenetic Buckle-sluiting met een automatisch
sluitsysteem. Onder andere de Cricket, Ergoflex, Club Reflex,
Freetime worden op korte termijn uitgerust met deze sluiting en er zullen nog andere modellen gaan volgen.

WEL BLIJVEN ADEMEN
Deze nieuwe kattenvoeding van Johnson Petfoods International is in het trotse bezit van een bijzondere koolhydratenbron: gele erwt. Dat is een linzensoort die er
onder andere toe bijdraagt dat de glucosespiegel op peil
blijft. Large Breed is een variant voor grote kattenrassen.
Feitelijk is die gelijk aan de ‘gewone’ Riverwood-kattenvoeding. Dus met natuurlijke ingrediënten, ultra premium,
gemaakt van vers vlees en in een prachtige verpakking.
Alleen zijn de brokken wat groter. Dat zorgt ervoor dat de
grote jongens rustig eten en niet de kans krijgen om bij
wijze van spreken hun bakje in één keer leeg te zuigen.
Ze doen langer over hun brokje, zodat de tanden gereinigd worden. Er zijn ook eigenaren van katten van gemiddeld formaat die deze Large Breed-kattenbrok voeren.
Omdat nogal wat katten deze voeding zó lekker vinden
dat ze één keer lucht happen, en dan zonder kauwen of
ademen hun bakje legen.

DAT DOEN TEVREDEN KLANTEN
“Deze foto kregen we opgestuurd van een tevreden klant”,
vertelt Arjan Coenen van Petlando. “Hij fotografeerde zijn
twee honden op hun orthopedische Petlando-matras.”
Van origine is Petlando specialist op het gebied van hondenmanden en kussens. Onder de naam Vetlando is er
daarnaast een ruim assortiment probleemoplossende
producten op de markt. Denk daarbij onder andere aan
een pillenschieter, pillenmaler, incontinentieproducten of
diervriendelijke kragen. Op Interzoo toonde Petlando onder
andere orthopedische kussens met hoezen die op zestig
graden gewassen kunnen worden, hondenligplaatsen van
supercomfortabel en hoogwaardig foam dat honden op elementaire punten ondersteunt. “En einde van dit jaar komen
we met een zwaar matras voor honden vanaf zestig kilo. Dat
wordt echt een product uit het topsegment met hoogwaardig memory foam.” Het zit er dus in dat ze binnenkort bij
Petlando nog veel meer foto’s tegemoet kunnen zien.
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nOgal wat bEEstJEs
in zO’n brOk
“Consumenten zijn voor hun dieren op zoek naar
voeding die aansluit bij hetgeen ze zelf op hun bord
leggen”, horen we op de stand van Jonker. “Enkele
jaren geleden moest voor een grote categorie huisdierenbezitters de voeding vooral niet te duur zijn,
maar vandaag de dag is dat anders. Nu de portemonnee het toelaat, willen mensen ook voor hun
dier een voeding die natuurlijk en gezond is. Die
bieden wij, als private label.” Jonker was het eerste
bedrijf dat een voeding op basis van insecten op
de markt bracht: twee jaar geleden stonden ze er al
mee op Interzoo. “Wij waren de eerste”, horen we.
“Het product is inmiddels wel zo’n beetje uit de kinderschoenen en er is veel vraag naar. Maar helaas
kunnen producenten van insecten de vraag niet aan.
Er gaan namelijk nogal wat beestjes in zo’n brok.”

Perfecte imitatie van een
levend bloedwormpje
Aquadistri exposeerde niet op Interzoo als zijnde ‘Aquadistri’ maar was mede-exposant op de stand van Hikari:
een voedingslijn die Aquadistri op de markt brengt. Het
assortiment van Hikari is enorm, maar deze Vibra Bites
waren een van de noviteiten op Interzoo. Vibra Bites zijn
bloedwormsticks die kleurbevorderende ingrediënten
bevatten en daarnaast een uitstekende voeding zijn. Het
schijnt dat je het moet zien om het te geloven. Met deze
sticks biedt Aquadistri een compleet veilig alternatief voor
levend visvoer. De sticks bewegen zich langzaam omlaag
door het water, eigenlijk precies zoals levende bloedwormen zouden doen. Vissen zijn er dermate dol op, dat ze
direct de aanval inzetten zodra ze deze perfecte imitatie
van een levend bloedwormpje waarnemen.

Poepleuk
Natural Fresh Meat en Jarco hadden
net als op de Dibevo-Vakbeurs ook
op Interzoo een stand die nogal
wat monden deed openvallen. Een
kant met de producten van Natural
Fresh Meat, aan de andere zijde de
voeders van Jarco. Natural Fresh
Meat toonde onder andere een
nieuwe hondenworst met eend; aan
de Jarco-zijde vielen onder andere
de poepleuke verpakkingen van
de nieuwe kattenvoeding op. We
hadden alles wel op de foto willen
zetten maar helaas, daar hebben
wij in dit vakblad gaan plaats voor.
Dat is namelijk niet zo groot als de
stand van Jarco.
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stOErE spullEn
Als je rondkeek op de stand van Lex&Max
kreeg je spontaan de zomer in de bol. Deze
vrolijke leaf-kussens doen het geweldig in de
robuuste houten hondenmanden van Lex&Max, maar ook op de vloer misstaan ze niet.
Ook veel belangstelling trokken de nieuwe
kattenklimmeubelen. De grote variant won
vorig jaar nog de Best of show-award tijdens
de Dibevo-Vakbeurs. Lex&Max bracht ook een
tweetal kleine varianten naar Interzoo. Die
bieden niet alleen een fijne plek voor de kat
maar vormen daarnaast een sieraad in huis.
Daar waren de beursbezoekers het roerend
mee eens, zo bleek. Die stonden bij wijze van
spreken in de rij voor deze stoere spullen.

Geen open haard?

Liefde in een sausje

Inderdaad: we zitten nu in de periode dat het gemakkelijk nog

‘Poésie Déli Sauce: dat is pas liefde geven!’, zo luidt de adver-

dertig graden kan worden. Reken echter toch maar dat klanten

tentie van Vitakraft. Naast de bekende Poésie-blikjes en hart-

komende winter de deur platlopen voor deze pantoffels van Plenty

vormige kuipjes is er nu ook een Poésie Déli Sauce in pouchver-

Gifts. Ze zijn er in allerlei soorten dieren en rassen en vormen een

pakking. Deze gezonde kattenmaaltijd bevat alles wat een kat

leuk cadeau-item, bijvoorbeeld voor de feestdagen. Dat geldt ook

nodig heeft en zit boordevol vlees of vis in heerlijke saus. Déli

voor de cadeausokken voor boven de open haard. ‘I have been a

Sauce is gemaakt volgens suikervrije receptuur, zonder conser-

very good dog’, dat geldt toch in principe voor elke hond? En als je

veringsmiddelen of kleurstoffen en is graanvrij. De volwassen

nou geen open haard hebt, dan hang je ze gezellig boven de ver-

katten kunnen kiezen uit zes smaken, voor kittens zij er twee

warming. De Kerstman weet lieve hondjes vast wel te vinden.

variëteiten.

klEin pOtJE, grOtE gEvOlgEn
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Als je hoort dat deze CBD Oil van Holland Animal

gebruikt als legaal voedingssupplement waar

Care (de ‘buitenlandse’ naam van Hofman Animal

je niet high van wordt, en je hond dus ook niet.

Care) gemaakt wordt van hennep, zou je kunnen

Inderdaad bestaat er ook wietolie (marihuana),

vrezen voor honden die onder invloed van soft

die bevat THC en daarvan kun je – in tegenstel-

drugs liedjes van de Beatles zingen. Gelukkig zal

ling dus tot CBD – wel degelijk liedjes van de

het met dit product zo’n vaart niet lopen. Deze

Beatles gaan zingen. Deze compleet veilige en

CBD Oil bevat de werkzame stof cannabidoil (CBD)

drugsvrije CBD Oil van Holland Animal Care kan

die gewonnen wordt uit industriële hennep. Deze

helpen bij honden met angst, maar ook vermin-

hennep wordt legaal geteeld en de olie wordt

dert het pijnklachten.

Dit kikkertje van Antos kún je natuurlijk – compleet met
zijn Delfts blauwe doosje – op de schoorsteenmantel
zetten. Echter: feitelijk is deze Cerea een hondensnack.
Compleet natuurlijk, vegetarisch, tandreinigend en …
lekker! Deze snacks zijn er in verschillende vormen. Ze
zijn gemaakt van plantaardige vezels, met natuurlijke
kleurstoffen; vet zit er nauwelijks in. Eigenlijk kleeft er
dus maar één nadeel aan dit coole kikkertje: het is te
mooi om op te eten.

Gebroederlijk naast elkaar
De gloednieuwe biologische voeding van Renske Natural Petfood is,
zoals elke echt biologische diervoeding, gecertificeerd en geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. Dat is iets waar steeds
meer consumenten prijs op stellen. Bijzonder aan deze nieuwe
Renske-producten is dat de Bio Chicken voor honden er is in een
koudgeperste én een geëxtrudeerde brok. Waar veel kopers van hondenvoeding kiezen voor het een óf het ander en hun keuze met hand
en tand verdedigen en aanprijzen doet Renske iets anders: die zet
beide soorten gebroederlijk naast elkaar. Renske biedt de consument
de keuze, tussen een honderd procent natuurlijke, glutenvrije, biologische, koudgeperste óf een geëxtrudeerde hondenbrok. “Omdat
de ene hond beter gedijt op geperste brokken, en een ander liever
geëxtrudeerd eet.”

Via de cloud,
op rolletjes
De stand van Oase stond barstensvol noviteiten.
Zo zagen we flexibele aquarium-achterwanden,
decoratiematerialen van imitatiesteen en worden
de HighLine-aquaria uitgebreid met een superstrak 125L- en 175L-model. Verder breidt Oase het
assortiment uit met producten die je via je smartphone kunt bedienen. Zo kun je de nieuwe High
Line Premium LED-aquariumverlichting aan- en
uitzetten met een ‘gewone’ afstandbediening, of
aansluiten op de aquariumcontroller voor bediening via je smartphone. Dat kan ook in de cloud
en steeds opnieuw verbinding maken is niet nodig.
De nieuwe aquarium-wave-pompen StreamMax
Premium kun je ook bedienen via de cloud, met
de aquariumcontroller. Mocht er een storing zijn,
krijg je een e-mail met instructies. Maar er staan
nog meer innovaties op stapel. Zo wordt er hard
gewerkt om in de toekomst ook andere aquariumtechniek aan de controller te kunnen koppelen. Zo
kan de klant er altijd voor zorgen dat in zijn aquarium – via de cloud – alles op rolletjes verloopt.
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Cool kikkertje

