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Buiten was het herfst,
binnen scheen de zon
Er waren ooit vakbeurzen waar je rondliep met een lichte druk op je schouders. Dan kwam
er bijvoorbeeld een crisis aan, of ze wás er al, ondernemers maakten zich zorgen en/
of er werd soms wat gemopperd. Tijdens de Dibevo-Vakbeurs die begin 10 en 11 oktober
plaatsvond, voelde je geen onweerswolken, maar een spreekwoordelijk lentezonnetje.
Hoewel het buiten gewoon herfst was, voelde het binnen licht en warm. Als in blauwe lucht,
zon en koele wind. Het recept voor al die vrolijkheid? Vertrouwen in de toekomst!
Tekst: Janine Verschure | Foto’s: Norbert Waalboer e.a.
Tekst en foto’s beursreportage: Janine Verschure
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ezoekers die er zin in hadden,

knaagdierenverblijf van Ferplast Benelux. Gemaakt

exposanten die blij werden van de

van gerecyclede materialen en uit te breiden tot

enthousiaste reacties en een organi-

elke gewenste grootte. Daarmee had Ferplast in

satie die dankbaar de complimenten

één product die twee belangrijke speerpunten van

in ontvangst nam. Uit de bezoekers

deze vakbeurs, duurzaamheid én dierenwelzijn, bij

enquête bleek dat vrijwel ieder-

een deze editie van de Dibevo-Vakbeurs een

dikke voldoende gaf en ontzettend blij was dat

‘het allemaal weer kón’.

DIBEVO
VAKBEURS
and
2021 alive
kicking

Duurzaamheid en dierenwelzijn

de kladden.
De eerste runner-up werd Pro Plan LiveClear,
een revolutionaire voeding van Nestlé Purina
Petcare die de allergenen op kattenhaar ver-

mindert. De tweede runner-up was de WAW ‘shock absorber’
van eye4pets, een lijnverbinding die zowel de hond als het

3815 bezoekers, veel aandacht voor duurzaamheid en die-

baasje verlichting geeft door de trekkracht tot 40 procent te

renwelzijn, indrukwekkende noviteiten, lekker eten en drin-

reduceren. Meer over deze topproducten vind je in dit vak-

ken en een prima sfeer. Dibevo zou er voor een volgende

beursverslag, net als heel veel andere noviteiten die – zelfs

editie zó weer voor tekenen. De grote winnaar van de Best

onder het sfeervolle donkere plafond in De Broodfabriek

of show-award werd Multipla, een innovatief konijnen- en

Best of show-award: Multipla van Ferplast
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te Rijswijk – het zonnetje lieten schijnen. →

Eerste runner-up: Pro Plan LiveClear van Nestlé
Purina Petcare

Tweede runner-up: WAW ‘shock absorber’
van eye4pets
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Blijf zitten waar je zit

Voelt toch anders

Carnilove True Fresh van Trudo’s Pet Pro-

Bugs for Pets van I&I Pet Supplies is een

ducts wordt gemaakt volgens een uitge-

Nederlands familiebedrijf dat uitblinkt in

kiend procedé, waardoor het versvlees-

duurzaamheid. De snacks en voedingen

gehalte ook na bereiding gewaarborgd

van dit merk zijn niet gemaakt op basis van

blijft. Tijdens het bereidingsproces van

proteïnen van koeien, varkens, kippen of

veel hondenbrokken gaat namelijk een

meer exotische dieren, maar van insecten.

deel van het gewicht van vlees verloren,

Natuurlijk; dat zijn ook dieren, maar op de

doordat er water uit onttrokken wordt.

een of andere manier voelt dat toch anders.

True Fresh bevat 60 procent vlees en

Niet alleen qua dierenwelzijn maar vooral

40 procent overige ingrediënten, en

ook qua duurzaamheid. Wist jij bijvoorbeeld

dankzij de Thermal Twin technology blij-

dat om een kilo koeieneiwitten te produce-

ven alle voedingsstoffen die er voor de

ren, 8350 liter water nodig is? Voor een kilo

productie in gingen, ook daarna zitten

kip zijn er dat 1250, en voor een kilo black

waar ze zaten.

soldier fly: 8.

Neus voor mooie
spullen, hart
voor honden
Als kind van een dierenspeciaalzaak
ondernemer heb je sowieso een bepaald
virus. Sommige kinderen ontwikkelen
dat, krijgen een neus voor mooie spullen en gaan daar iets mee doen. Aldus
geschiedde met Bo Joosten, dochter van
Bart Joosten van Dierenspeciaalzaak
Haalboom. Bo stuitte op kleurrijke Mexicaanse hondenhalsbanden die handgemaakt worden geweven in een dorpje
in Mexico. Ze besloot – samen met haar
pa – zich op de verkoop hiervan te gaan
richten. Zo werd Boooi geboren, een
webshop met een bijzonder assortiment
en hart voor honden. Een deel van de
opbrengst gaat namelijk naar een zwerfhondenproject in Mexico.
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Voor keukenprinsen
en koekverslaafden
Met het Pet Cooking-assortiment van Dog &
Cat Supply kan de honden- of kattenbezitter,
ook degene die zichzelf niet tot de keukenprinsen of -prinsessen rekent, zelf aan het
kokkerellen voor zijn dier. Je kunt het zo gek
niet bedenken of de range biedt het: mixen
voor gezonde koekjes en taarten, bakvormpjes van honden- of kattenpootjes, eetbaar
decoratiemateriaal, cupcakevormpjes, voor
hond en kat geschikte slagroom/crème, en
speciaal voor de grote groep hieraan verslaafden: een glaceerproduct waardoor je
baksels eruit gaan zien als roze koeken.

Daadwerkelijk duurzaam

… vraagt Jorg Edelbloedt van GA Petfood Partners bezorgd,

Zoals gezegd was duurzaamheid een de belangrijkste pij-

als hij me een proefverpakking ‘My Label’-kattenvoeding

lers onder de noviteiten op deze beurs, maar als iemand

overhandigt. De private label honden- en kattenvoeding

een ecologisch verantwoord dierenproduct op de markt

van deze nieuwe vakbeursexposant schijnt namelijk

brengt, hoe weet je dat zeker dat het wel daadwerkelijk

gevaarlijk lekker te zijn. Voor degenen die ‘m niet snappen:

duurzaam is? Of het bijvoorbeeld wel echt bestaat uit gere-

Op de plaats van ‘My Label’ komt de naam die jij geeft aan

cycled plastic of composteerbaar materiaal? Bij de Minus

jouw eigen merk diervoeding. En dat van die vingers, dat

One-range van Beeztees weet je dat wel degelijk zeker. Dit

was een grapje. De voeding Petfood Partners is heus hoog-

assortiment is namelijk in het bezit van een keurmerk. Zo

waardig en supersmakelijk, maar om nou te zeggen dat-ie

waren de zachte bedden op deze foto niet ooit een geit of

gevaarlijk is, dat gaat wellicht wat ver.

een schaap, maar petflessen.

Bijna de bak weg

Bij Bricks&Lemons houden
ze van opschieten

Ik kreeg een zakje mee, van de Crunchy Beetroot &
Pumpkin voeding van Edgard Cooper. Zonder vlees, met
groenten, en ik heb een Saarlooswolfhond. Voor degenen
die dat ras niet kennen: het is ontstaan door wolven en
Duitse Herders te kruisen. Vindt zichzelf bovengemiddeld
stoer, dol op vers gevangen konijnen, kippen, slachtafval
of desnoods een muis. Ik waarschuwde nog dat ik niet
dacht dat Wolfgang het zou lusten, maar: hij lust het. Nee
dat is niet waar: hij at bijna zijn bak mee op. “Je kunt het
ook combineren met vlees, dan verklein je toch zijn ecologische pootafdruk”, zeiden ze op de stand. Ze hebben
gelijk. Ik ga het er even met Wolfgang over hebben.
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“Pas je op voor je vingers?”…

Wanneer je sinds 1 september fysiek bestaat en op
10 oktober op de Dibevo-Vakbeurs staat, dan houd je
van opschieten. Oké, eerlijk is eerlijk: Bricks&Lemons
bestond online al langer, maar geloof maar dat er hard
gewerkt is om hun drie merken zo mooi te presenteren.
De basis van de merken van Bricks&Lemons is ‘puur
natuur’. Zo is de voeding van Clydach heel erg Engels en
gemaakt van dieren die altijd buiten leven. “Dus dieren
die een mooi leven hadden totdat ze geslacht werden,
én van dieren met mooi spiervlees.”

Dibevo
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Goed voor je
district

Verboden voor
honden!

District70 van Warmako staat voor ons
huis: de plaats waar honden en katten
70 procent van hun tijd doorbrengen.
Een deel van de kattenproducten
op deze foto is gemaakt van karton,
of in het geval van het kattenhuis
linksonder, zelfs van eierdozen. Als
de consument ze in de winkel koopt
zijn ze heel compact in veel gevallen
ingevouwen. Dat scheelt laadmeters en
verpakkingsmateriaal. Daarmee is deze
collectie goed voor ons milieu, en ook
voor ons eigen District70. Dat wordt
namelijk een heel stuk gezelliger van

Bij Hoeboer kun je dierenpenningen, die

Al dan niet met kat
Er schijnen mensen te zijn die na het
zien van deze nieuwe producten in de
‘Designed by Lotte’-collectie van Beeztees,
spontaan een kat hebben aangeschaft. Dit
prachtige krabtoestel kun je echter ook
gewoon in je woonkamer zetten zonder
dat eraan gekrabd wordt. En stel nou dat
je écht geen kat wilt, en dit meubel niet
werkeloos wilt laten? Dan zet je er toch af
en toe gewoon zelf je nagels in?

deze mooie artikelen.

Zeg maar nee,
dan krijg je er…
De nieuwste lief!-collectie van Gebr. de Boon is
weer net zo vrolijk en uitgebreid als voorheen, en
nog steeds zijn er artikelen voor jongens, meisjes
en een uniseks-lijn. In het nieuwe assortiment zijn
de kleuren net wat minder uitgesproken, zodat
de artikelen gemakkelijker te matchen zijn in het
interieur. De collectie werd uitgebreid met onder
andere deze heerlijk zachte fluffy hondenspeeltjes,
en diverse kussens, huisjes en andere leuke accessoires. Ook is een aantal van de hondenbedden
multifunctioneel: omdat ze aan beide kanten een
mooie print hebben, is er eigenlijk geen voor of
achterzijde. Zo haal je met één kussen, er eigenlijk
twee in huis.
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de dierenspeciaalzaakklant kiest voor
aan de halsband van zijn hond, laten
graveren. Bij iMarc Benelux by Hoeboer
kun je een graveermachine aanschaffen,
waarmee je de penningen zelf kunt graveren. De nieuwste graveermachine van
iMarc zie je links achter deze vrolijke
hond. Over die hond moeten we het
ook nog even hebben. Dat is namelijk
niet zomaar een hond, in dat pak zit de
dochter van de standhouders. Dat liep
zomaar los op de vakbeurs, die nota
bene verboden was voor niet-hulphonden. Gelukkig had ze een penning om.
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In stijl blaffen
De artikelen van Dog with a mission (Bark in style) zou je alleen

nieuw assortiment hondenmanden. Ze zijn heerlijk zacht, passen

al vanwege de naam in je winkel willen hebben. Mooie lijnen en

bij elk interieur en van de cirkelvormige afbeeldingen zijn ook

halsbanden die speels, chic of grappig zijn, bijvoorbeeld met vlin-

buttons verkrijgbaar. Die kun je bijvoorbeeld op de halsband of

derstrikjes. Dog with a mission toonde op de vakbeurs ook een

lijn van je hond bevestigen. Dan blaft-ie met recht in stijl.

Hapje?
Er waren een heleboel redenen waarom bezoekers graag even langs

Tóch voor vogels
De producten van CJ Wildbird Foods zijn inmiddels welbekend op de

gingen bij de stand van Van Pom. Een hele belangrijke zie je op de

Dibevo-Vakbeurs. Deze specialist in producten voor in het wild leven-

foto. Geweldig toch dat er in onze branche jonge mensen actief

de dieren, werkt samen met onder andere de Vogelbescherming en

zijn, die vol passie hun producten lanceren? Maar er was nog wat:

Natuurmonumenten. Nou denk je bij ‘in het wild levende dieren’

de dames van Van Pom stonden naast de ijswagen, en dat was een

vaak direct aan vogels, en inderdaad: producten voor tuinvogels

beetje misleidend. Zeker ook omdat Van Pom, naast een mooie range

vormen een belangrijk deel van het gamma. Maar deze kunstwerkjes

groenten- en fruitsnacks voor de hond, ook hondenijsjes-ijsjes bij

voor in de tuin, zijn toch echt hotels voor insecten, daar past geen

zich had. Die zijn in principe bedoeld voor de hond, maar het baasje

vogel in. Terwijl aan de andere kant de vogels wel weer welvaren bij

kan er met een gerust hart een hapje van nemen.

veel insecten in de tuin.

Dibevo

25

↓ Dibevo vakbeurs 2021

’t Zijn net paarden
Jopack is een grote speler op de markt
van bodembedekkers en ruwvoer voor
paarden. Die zie je niet vaak in de gemiddelde dierenspeciaalzaak, maar net als
paarden eten ook konijnen en kleine
knagers graag hooi en ook zij hebben
graag een zacht bedje in hun verblijf. Als
je met paarden werkt, dan denk je groot,
dus piepkleine verpakkingen, die heeft
Jopack niet. Wel handzame in plastic
verpakte producten die prima passen in
de dierenspeciaalzaak; met of van hout
of stro, of verpakt hooi. Voor mensen die
(zoals het hoort) niet één maar meerdere
konijnen hebben, en die weten dat een
konijn niet een beetje, maar veel ruwvoer
nodig heeft. Net als een paard.

Lekker bezig

Supersmakelijk

Iedereen die weleens een kat van dichtbij heeft gezien,

Als je voeding vriesdroogt, zorg je ervoor dat het vocht

weet dat deze dieren dol zijn op karton. Geef hem de

aan de ingrediënten onttrokken wordt, waardoor het pro-

meest luxe kattenmand, en hij gaat liggen slapen in de

duct houdbaar wordt. Door het product bloot te stellen

doos waarin die mand verpakt werd. Dat gegeven inspi-

aan een lage temperatuur worden de watermoleculen

reerde gloednieuwe vakbeurssponsor Carnis tot het

opgenomen in ijskristallen die vervolgens verdampen, en

bedenken van een kartonnen verpakking (onder andere

zo houd je een droog product over dat je lange tijd kunt

voor kittenpakketten) die tevens kattenhuisje is. Zodat jij

bewaren. Maar het mooie van vriesdrogen is dat al het

zelf of je kinderen, voor je kat een leuke speel- en verstop-

vlees en met name ook: de smaak, erin blijft zitten. De

plek kunt bouwen. Lekker duurzaam want de doos hoeft

gevriesdroogde snacks en voeders van Nature’s Finest,

niet bij het oud papier, en bovendien blijven zo de kinde-

van Finest Petfoods, bevatten veel vlees, zijn natuurlijk,

ren én de katten lekker bezig.

graanvrij én: supersmakelijk.
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Ondernemers die
op safe spelen?
Er zijn, zeker in onze branche, niet veel ondernemers
die een hekel hebben aan een gokje. Wanneer je een
eigen bedrijf begint, spring je sowieso in het diepe,
maar gelukkig: met de producten van Emax speel je toch
wel degelijk op safe. Vakbeursbezoekers die bij Emax
een bestelling deden, konden kiezen voor een gratis
product óf een gokje wagen, waarbij het maar de vraag
was hoe fortuinlijk dat gokje uiteindelijk zou uitpakken.
Inderdaad: de meesten kozen voor de roulettetafel.

Leuk staan?
Als je hondenkussens maakt, dan houd je afval over. Bij
Animal Boulevard vonden ze dat toch een beetje zonde, dus
besloten ze van het restmateriaal van hun in Europa geproduceerde kussens, weer wat moois te maken. Hondenbotjes
van bij het kussen passende ribstof die niet alleen leuk
staan in het interieur, maar ook een duurzaam hondenspeeltje vormen. Dat ‘leuk staan’ is trouwens voornamelijk
voordat de hond ze onderkwijlt, maar gelukkig kunnen de
botjes – net als de kussens – gewoon in de was.

Kattenkwaad in het kwadraat
Katten houden van spelen, klimmen, van hoge zitplekken én
van kattenkwaad. Deze klimelementen van Trixie, waarmee
je de huiskamer kunt omtoveren tot een waar kattenspeelparadijs, bieden het allemaal – in het kwadraat. Het assortiment bestaat onder andere uit een loopbrug, krabelementen, ligplaatsen en spannende trappetjes; allemaal aan de
wand te monteren en eindeloos met elkaar te combineren.
Leuk voor de baasjes, nog leuker voor de katten en… kattenkwaad gegarandeerd.

Goddelijk goede eend
Er zijn een heleboel redenen waarom de producten van
Bravoer het spotlight verdienen. De naam en de ondeugende uitstraling; de slogan (‘Trots om hond te zijn’); de
verpakking (in dozen) en natuurlijk ook de kwaliteit van
deze voeding. Maar waar wij helemaal weg van zijn, zijn
omschrijvingen van de smaken. Wat dacht je van: ‘Legendarisch lekkere lam’, ‘Appetijtelijk bereid wild’, of ‘Bliksems
ondeugende kip’? Het schijnt dat er mensen waren die wat
moeite hadden met het ‘Hemels duo zalm & forel, en de
‘Goddelijk goede eend’. Wij niet. Wij vonden ze hemels.
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Dat ik daar zelf niet opgekomen ben
Iedereen die weleens in plastic verpakte versvleesvoeding voor de hond gaf,
kent het probleem. Die verpakking met vleesresten en wat bloederige stukjes die in de afvalbak met het plastic moet, dat is altijd een beetje viezig.
Als je hem erin doet, valt het nog wel mee, maar na een paar dagen als het
gaat stinken, word je daar niet vrolijk van. Vissers Petfoods heeft daar een
oplossing voor die valt binnen de categorie ‘Dat ik daar zelf niet opgekomen ben’. Diepvriesvoeding van Naturis in hapklare brokken, verpakt in een
doosje dat gewoon kan worden afgewassen en opnieuw gevuld.

Vriendelijk bedankt
Rood Diervoeding bracht een indrukwekkend aantal
versvleesvoedingen naar de vakbeurs, waaronder deze
houdbare lekkernij van Daily Meat. Hij ziet eruit als
leverworst en echt: hij ruikt er ook naar. “Dat komt
omdat hij voornamelijk uit vlees bestaat, bereid vlees”,
horen we op de stand. “Hij smaakt ook echt naar
leverworst.” Er schijnen best wat mensen geweest te
zijn die een stukje proefden, en waarom ook niet?
Hondenvoeding wordt gemaakt van hetzelfde vlees
als wij mensen eten. Naar verluidt smaakte deze
hondenworst naar meer. Wij hadden een excuus om
vriendelijk te bedanken: er kwam net een schaal met
kaassoufflés voorbij.

We waren het echt van plan…
… Om een praatje maken met de mensen van Valk Solutions. Over hun
winkelautomatiseringssystemen, en over het feit dat het zo druk was
op de stand. We wilden ze erop wijzen dat er een rij stond waar ze trots
op mochten zijn, dat er dus klaarblijkelijk veel belangstelling was voor
hun product Aspos Dier en Tuin, dat in honderden dierenspeciaalzaken
al wordt gebruikt. Maar dat wisten ze zelf waarschijnlijk ook al wel. Dus
besloten we de mensen van Valk vrij te houden om het gesprek aan te
gaan met hun klanten, in plaats van met een nieuwsgierige journalist.
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Veilig en niet kapot
te krijgen
Op de stand van Gebr. de Boon vonden we deze kat, die
niets te vrezen heeft als hij te water raakt. Baltic, een
gerenommeerd merk van zwemvesten voor de mens,
maakt nu ook zwemvesten voor hond en kat en Gebr. de
Boon is de exclusieve verdeler voor de Benelux van deze
zwemvesten voor hond en kat. De producten worden
ontwikkeld volgens de standaards van het internationale
oceaanzeilen in overeenstemming met de internationale
Offshore Special Regulations (OSR) en zijn beroemd om
hun degelijkheid en pasvorm. Met de producten van dit
Zweedse merk is het eigenlijk net als met Zweedse auto’s:
ze zijn veilig en niet kapot te krijgen. Eigenschappen die
met name voor een zwemvest, ontzettend belangrijk zijn.
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Niet per se piep
Als er in jouw winkel een klant komt voor voeding voor bijvoorbeeld konijnen of kleine knagers, hoe oud is dan in veel gevallen
de eigenaar van die dieren? Juist ja: jong. Reken maar dat die
bezitters de nieuwe uitstraling van het Country-assortiment van
Witte Molen (Laroy Group) prachtig vinden. Gelukkig hoef je niet
per se piep te zijn om te vallen voor de getekende dieren en de
vrolijke uitstraling op deze kwaliteitsvoeders. Zeker weten dat
ook de ouders van die kinderen liever zo’n zak uit het schap
pakken, dan een saaie.

Lekkere larven

Overbodige bochten

Deze nieuwe snack van Vitakraft ruikt naar-, ziet eruit en

Om de tekst ‘Aquadistri viert haar 35-jarige jubileum’

smaakt als vlees. Maar er zit geen stukje vlees of gevo-

door dit prachtige aquarium van Aquadistri heen te foto-

gelte in. Wat er wél in zit? Vliegenlarven. Dat is namelijk

graferen, moest de fotograaf zich behoorlijk in bochten

het eiwit waarvan deze Insect Stick gemaakt is. Waarom

vouwen. Plat op de grond voor het aquarium, met de

je deze snack best eens kunt proberen? Ten eerste omdat

camera net wat hoger dan comfortabel was. Maar voor

honden er dol op zijn. Ten tweede omdat de broeikasgas-

deze gerenommeerde exposant die op onze vakbeurs

sen die vrijkomen bij de productie van een kilo rundvlees

een prachtige mijlpaal viert, hadden we dat graag over.

175 kilo zijn. Voor een kilo vliegenlarven is dat 14. De

Beetje jammer dat achteraf bleek dat het aquarium heel

ammoniakafgifte voor een kilo varkensvlees is 1140 mg.

eenvoudig te verplaatsen was, waardoor die bochten niet

Voor een kilo larven: 1.

gehoeven hadden.

Wolf blijft wolf,
lynx wordt Noor
Carnis nam de verpakkingen van zijn honden- en
kattenvoeding grondig onder de loep. De wolf
bleef, want die blijft prachtig. De lynx op de kattenvoedingen van Carnis maakte plaats voor verschillende kattenrassen, waaronder deze Noorse
Boskat, die bijna net zo indrukwekkend is als de
lynx die haar voorging. Op de Carnis-stand heette
zij je welkom met een blik die een mix vormt tussen schattig- en zelfverzekerdheid.

Dibevo

29

Poepiechic

Dibevo Risk is een van de partners van Dibevo. Deze verze-

Prachtig toch, wanneer je van een product als kattenbak-

keringsspecialist biedt diensten en producten die speciaal

vulling – dat niet direct overloopt van chic-heid – zo’n

zijn gericht op ondernemers in de gezelschapsdierenbran-

opstelling kunt maken? Bij Flamingo kunnen ze dat als de

che. Een helder verhaal, polissen zonder addertjes onder

beste, maar dat is niet het enige waar deze zuiderburen

het gras, korting voor Dibevo-leden én persoonlijk contact

een kei in zijn. Wat ze ook heel goed kunnen, is katten-

met mensen die onze branche al 15 jaar kennen. Dat is

bakvulling maken. Van al dan niet klontvormende silica, of

namelijk hoe lang Dibevo Risk inmiddels alweer bestaat, en

van bentoniet, met babypoeder- of citroengrasgeur. En dat

daar mogen we best een proseccootje op nemen.

is dan weer wél behoorlijk chic.

Zitten er voordelen aan
corona?
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Doe mij maar wit

‘Gewoon’ een complete
voeding

Op de stand van het Landelijk InformatieCentrum Gezel-

Veganistische honden- en kattenvoeding; Rick Scholtes

schapsdieren (LICG) kennen ze één zo’n voordeel: je hoeft

van Veganpets vertelt dat er sceptisch op wordt gerea-

aan niemand meer uit te leggen wat een QR-code is! Het

geerd. “Maar de consument vraagt er steeds vaker om, dus

LICG heeft bijvoorbeeld kaartjes met QR-codes voor op

winkeliers gaan zich er toch in verdiepen. En dan komen

de dierverblijven in de dierenspeciaalzaak, zodat de klant

ze erachter dat er al heel veel dieren gezond oud zijn

razendsnel informatie over een dier kan opzoeken. Ook

geworden op een dieet zonder vlees.” Rick vertelt dat zijn

op de samenvatting van de huisdierenbijsluiters staat een

twee katten hun leven lang vegan voeding kregen. “Die

QR-code, waarmee de consument de complete handleiding

zijn 14 en 17 jaar geworden. Veganistische diervoeding is

kan raadplegen. En omdat je verplicht bent schriftelijke

‘gewoon’ een complete voeding. Alles wat een hond of kat

informatie mee te geven over een verkocht dier: die samen-

nodig heeft zit erin. En bestanddelen in vlees die een kat

vattingen kun je – op handig A4-formaat – uitgeprint opvra-

echt moet krijgen, denk aan taurine, kun je kunstmatig

gen bij het LICG. Handig als je geen (kleuren)printer hebt.

toevoegen.”
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Geen bed
Deze collectie van Lex&Max is dusdanig chic dat je een

‘kitsch’. Dat klinkt negatief, maar dat is het niet. De producten

hondenrustplaats eigenlijk geen ‘mand’, ‘bed’ of ‘kussen’ meer

op de foto bewijzen namelijk dat kitsch hartstikke mooi kan

mag noemen. Hij is bedoeld voor honden én hun baasje die

zijn. Wanneer een range er dusdanig indrukwekkend uitziet,

houden van exclusiviteit, van spullen die ‘anders dan anders’

dan noem je mand, bed of kussen geen bed, mand of kussen,

zijn en desnoods een beetje aanschurken tegen termen als

maar een ‘divan’.

Alles nieuw

Draakjes

Sinds ongeveer een jaar is VitalStyle de nieuwe naam van het huisdie-

Nobleza biedt een assortiment van zo’n 3000 producten; een

renassortiment van EcoStyle. Ter ere (en als gevolg van) van die naams-

totaalpallet aan benodigdheden voor hond en kat. Deze winterjas-

wijziging, werden de verpakkingen aangepakt en je begrijpt dat dat een

jes voor hondjes zijn heerlijk warm, en hebben een zachte fleece

hele klus was. En of dat nog niet genoeg was, werd er een nieuwe kitten-

binnenzijde. Zij transformeren elk hondje tot het dier dat in princi-

voeding aan het assortiment toegevoegd. Juist ja: voor nieuwe katjes.

pe elke hond diep in zijn hart is.
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Rustig slapen

Dit innovatieve konijnen- en knaagdierenverblijf van

De Jack&Vanilla-manden en -kussens van Petsolutions wor-

Ferplast was – letterlijk en figuurlijk – een grote winnaar.

den in Europa geproduceerd. Problemen met zendingen uit

Van de Best of show-award. Deze Multipla is gemaakt van

China, daar hebben zij geen last van. Hoewel winkeliers dus

gerecyclede materialen dus duurzaam. Standaard is de

over de levertijd van deze producten sowieso niet wakker

Multipla al geen kleintje, maar met extra modules is hij uit

hoeven te liggen, bouwde Petsolutions nog een extra zeker-

te breiden tot daadwerkelijk een mega-konijnenkasteel. Je

heid in. Elk seizoen wordt een nieuwe collectie op de markt

kunt het vloeroppervlak vergroten en met de zogenaamde

gebracht, en wanneer de winkelier dat wil krijgt hij vier keer

‘roof kit’ kun je ook de hoogte in bouwen. Dat doet mooie

per jaar – in september, december, maart en juni – de bed-

dingen voor het dierenwelzijn.

jes voor het komende seizoen automatisch toegestuurd.

Als een huis

Houd ze gezond

Schot in de roos

NutriBird is een lijn die al jaren staat als een

Hupple was een van de vele nieuwe expo-

Dit Platy 70 Aquarium van HS Aqua is een

huis. Het is voer voor echte vogelliefheb-

santen op de vakbeurs. Naast de herken-

van de hardlopers van groothandel Smulders. Je zou het door alle vrolijkheid op de

bers, voor kenners. Daarom vonden ze bij

bare, in rood verpakte beloningssnacks,

Versele Laga dat het tijd was voor een meer

bracht dit Belgische bedrijf ook Pharma

vakbeurs bijna vergeten, maar we hebben

wetenschappelijke uitstraling en verpakking.

Pet naar de vakbeurs. Dat merk biedt een

een wereldwijde coronacrisis (bijna) achter

Om het de consument wat gemakkelijker te

indrukwekkende range voedingssupple-

de rug. Een tijd waarin mensen noodge-

maken besloten ze bij Versele Laga ook om

menten, multivitaminen en ‘supports’;

dwongen thuis moesten blijven en manie-

een aantal NutriBird-varianten in een grote-

middelen die de gezondheid van honden

ren zochten om het binnenshuis gezellig te

re verpakking aan te bieden. Dan hoeven die

en katten ondersteunen.

maken. Dan blijkt een veilig, gebruiks- en

echte vogelliefhebbers niet meer een doos

kindvriendelijk, en vooral ook mooi instap

vol kleine zakjes mee naar huis te sjouwen.

aquarium een schot in de roos.
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De keuken van Sjef

Wie de schoen past

Natuurlijk kun je je hond prima brokjes geven, maar net

Farm Food startte dit voorjaar met de Farm Food Aca-

als wij vinden ook onze honden het prettig om af en toe

demy. Met dit online scholingstraject kunnen winkeliers

een warme maaltijd te krijgen, met rijst, pasta of aardap-

en winkelmedewerkers hun kennis over honden en hon-

pels. Met Yamipets Sjef’s Cuisine kun je zelf een warme

denvoeding vergroten. De e-learning bestaat uit dertien

maaltijd voor je hond bereiden, gecombineerd met brok-

modules en elke module wordt afgesloten door een exa-

ken, of met (vers)vlees. Die naam Sjef komt trouwens

men. Studenten die alle examens in de pocket hebben,

allesbehalve uit de lucht vallen. Zowel het eerste hondje,

mogen zich Farm Food-productspecialist noemen. De

als de opa, als de vader van Yamipets-oprichter Remco

Farm Food-vakbeursstand was leuk schools ingericht met

Broeders heten (heetten) Sjef. Voor de laatste geldt dat

bankjes, schooltassen en schattige regenlaarsjes. Hoewel

hij uitstekend kan koken, ook voor de hond.

wij twijfelen of die de gemiddelde winkelier passen…

Veel hè?
Het nieuwe Hobby First Feline-assortiment van Arie blok biedt een lijn kattenvoedingen die de kattenbezitter opzadelt met een probleem waar ook veel
katten last van hebben: stress. In dit geval: keuzestress. Deze compleet aangepaste en van een nieuwe verpakking voorziene lijn is namelijk nogal uitgebreid. Zo is er voeding voor heel jonge; beetje jonge; bestwel oude; drachtige;
dikke; beetje luie; haarballerige of gecastreerde katten. En dan ook nog voor
katten met nier- of hypoallergene problemen én voor katten die een voorkeur
hebben voor kip dan wel zalm dan wel kalkoen. Dus mocht je nou een kat
hebben met een gevoelige maag, die gecastreerd is én eigenlijk alleen van
kalkoen houdt, dan heeft Hobby First zelfs daar een speciale voeding voor.
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Daarom

Sinds 1953
Bij het Huisdier Kennis Instituut kun je al sinds 1953 (!)

op de stand van Altranet. De honderd procent plastic-

terecht voor vakbekwame en praktijkgerichte opleidingen

vrije en verzorgingsshampoo-bars van HappySoaps raken

in de gezelschapsdierenbranche. Het moge duidelijk zijn

voor humaan gebruik al behoorlijk ingeburgerd, maar

dat twee van de bekende gezichten van het HKI, directeur

voor de hond kenden we ze nog niet. Tot deze vakbeurs.

Wilma van Meenen en secretaris Jan de Bakker lang na

Deze bars (zeepblokken) worden handgemaakt in Neder-

1953 bij het HKI betrokken raakten. Maar als je ‘HKI’ denkt,

land. Met één bar kun je net zo veel hondenhaartjes

dan denk je Wilma en Jan. Dat laatste is lekker makkelijk,

wassen als met drie petflessen vol shampoo. Mocht je

want er is nog een Jan die net zo bij het HKI hoort als de

je dus afvragen waarom dat waterflesje op de foto staat:

twee mensen op dit plaatje. Dat is HKI-voorzitter Jan van

dáárom.

Mameren, maar die had geluk: hij was te laat voor de foto.

Sexy?

Gebaseerd op ervaring

Hoe nuttig de producten van Sectolin ook zijn; een foto

Wielink Dierenbenodigdheden (sinds 1945) biedt een

van een bus omgevingsspray tegen vlooien en mijten is

groot assortiment diervoeders en -artikelen, private

nu eenmaal niet heel erg sexy. Daarom besloten we een

labelproducten én een ‘product’ waarvan het belang

overzichtsfoto te maken van de Sectolin-stand, waar de

soms wordt onderschat: advies, gebaseerd op ervaring.

heren – als het aan hen had gelegen – niet per se op

Want stel nou dat jij snacks wilt met de naam en het

hoefden. We gaan hier niks zeggen over de vraag of die

logo van je eigen winkel erop, hoe ontwerp je dan dat

heren al dan niet sexy zijn, maar ze staan er toch maar

label? Bij Wielink krijg je de hulp die je nodig hebt én

mooi op! Dat geldt ook voor de producten Sectolin. Die

ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je niet vergeet een

zorgen voor een beter leven van paard, hond of kat,

afbeelding erop te zetten van het dier waarvoor die

onder andere door sprays tegen kriebelend ongedierte.

snacks bedoeld zijn.
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Dippen

De ervaring spat ervan af

Gezelligheid is een term waarmee we met een gerust hart

Soms heeft een diervoeding een uitstraling waar als het

de Dibevo-Vakbeurs van 2021 mogen omschrijven, en als

ware de ervaring afspat. Dat geldt zeker voor de honden- en

er één product is dat daar perfect bij aansluit, zijn het de

kattenvoedingen van Farmina Pet Foods. Farmina was wel-

Doggie Dippers van Van der Basch Trading. Gezellige hon-

iswaar een nieuwe exposant op de Dibevo-Vakbeurs, maar

denkoekjes met een dipsausje, bijvoorbeeld van pindakaas

wereldwijd is dit bedrijf in zo’n zeventig landen een grote

met honing en quinoa. Koekje dippen, hondje laten happen

speler. Hoog tijd dus dat ook Nederland kennismaakt met

en vervolgens oppassen dat je er niet zelf een dipje van

de voedingen, de filosofie, en de kennis en ervaring van dit

neemt!

merk.

Je moet er niet aan
denken dat-ie wegloopt

Gewoon lekker hond(je)
zijn

Myfamily; een betere naam kun je producten voor een dier

Zie je hoe dit hondje staat? Kopje hoog, staartje in de lucht,

dat als gezinslid wordt beschouwd toch niet geven? De

een en al zelfvertrouwen. Een hondje dat er zo bij staat,

hond is een vriend, hij hoort erbij en je moet er niet aan

voelt zich king of the world. Het zou ons niks verbazen als

denken dat-ie wegloopt. Deze lijnen, tuigen en halsbanden

dat komt door het tuig dat hij aanheeft. TrePonti-honden-

van Memopet bevatten een code die je met je mobiele tele-

tuigen zitten namelijk nogal lekker. Deze TrePonti Febba is

foon kunt scannen. Natuurlijk is ook de verplichte chip een

verstelbaar en biedt de hond optimale bewegingsvrijheid.

belangrijk hulpmiddel om vermiste dieren terug te vinden,

Geen druk, geen wrijving, maar gewoon lekker hondje

maar een chip kan niet iedereen uitlezen, daar heb je een

zijn. Om ook het baasje een prettig gevoel te geven bracht

chipscanner voor nodig. Op deze memopet kan de honden-

TrePonti de WAW Easy Dog Walk naar de vakbeurs. Een

bezitter heel veel informatie over zijn hond kwijt, bijvoor-

polyurethaan hulpmiddel dat je vastklikt tussen riem en

beeld over medicijngebruik, en iedereen met een mobiele

halsband. Het absorbeert schokken en zorgt ervoor dat het

telefoon die de hond vindt, kan die informatie lezen.

baasje er net zo vrolijk bij loopt als het hondje.
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Hap-slik-weg
Petstyle Living kennen we als hondensnackspecialist die onder andere sterk is
in traditionele kauwkluiven voor de hond. Op de vakbeurs pakte deze groothandel uit met de nieuwe vegetarische kauwsnacks van Veggiepet. De Veggiepet-producten zijn er als aardappelbiscuitjes, pindakaaskoekjes, groene-theetandensnacks of bijvoorbeeld gedroogde appel. Van de aardappelkauwsnacks
in de vorm van botjes zou je zweren dat het runderhuid is, maar niets is
minder waar; de snacks hebben als basis zoete aardappel, aangevuld met
bijvoorbeeld noten en fruit. Bijkomend voordeel van deze snacks is dat ze, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld runderhuid, helemaal opgegeten worden. Er
blijft geen kruimeltje over.

De introductie
van Veggiepet
wil niet zeggen
dat Petstyle
Living geen
kauwsnacks
mét vlees meer
verkoopt. Daarvan getuigt
deze donut, mét
vlees.

revolutie
De runner-up in de strijd om de Best of show-award was
LiveClear van Purina. Kattenvoer dat de allergenen op kattenhaar vermindert, en er daarom voor zorgt dat mensen
minder – of zelfs helemaal niet meer – allergisch reageren
op een kat. In theorie kan dit product er dus voor zorgen dat
mensen die geconfronteerd worden met allergische huisgenoten, geen afscheid hoeven te nemen van hun kat. Wetende
dat het merendeel van de asielkatten wordt afgestaan omdat
er iemand in het gezin allergisch is (of zegt te zijn), zou je de
stelling (of de hoop) mogen lanceren dat Proplan LiveClear
ervoor kan zorgen dat er minder asiel- en zwerfkatten komen.
Wanneer je zo’n product introduceert mag je met recht spreken
van een revolutie.

Eekhoorns leggen
geen eitjes
Deli Nature van Group Depre Petfood biedt een mooi
assortiment voeders voor tuinvogels. Sommige zijn
met name geschikt om in de winter te geven, omdat ze
ingrediënten bevatten die een vetlaagje creëren dat de
vogels in staat stelt om de kou te weerstaan. Andere
geef je in het voorjaar, omdat ze bijvoorbeeld insecten
bevatten en rijk zijn aan eiwit; fijn als je eitjes moet
leggen. Inderdaad, eekhoorns leggen geen eitjes, maar
zij kunnen met deze Nut Mix (die trouwens ook gegeten
kan worden door gaaien of spechten) een wintervoorraad aanleggen.
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Beter hergebruiken
dan weggooien
Ekoo Animal Bedding werkt vanuit de gedachte dat je afval
beter kunt hergebruiken dan weggooien. De producten van
dit bedrijf zijn gemaakt van natuurlijke of recyclingmaterialen zoals hennep, katoen, kokosvezel of katoen. Deze
bodembedekker op de foto, op basis van katoen, ziet er zo
zacht uit dat je hem bijna in je eigen bed zou leggen. Naast
een breed gamma bodembedekkers voor konijnen, kleine
knagers, vogels en reptielen is er ook de Ekoo Cat litter; een
kattenbakvulling op basis van tofu, en dat is dan weer een
restproduct uit de soja-industrie.

Een mensenleven lang
De stand van Pet-Joy products was geen stand, maar een
serie stands die er stuk voor stuk prachtig uitzagen. Het is
bijna jammer dat we uit al dat groots en moois een aantal
producten uitkiezen die qua formaat vrij klein zijn, maar
gelukkig zijn ze groots qua uitstraling, finesse en schoonheid. Deze hondenhalsbanden van Dutchiz zijn gemaakt
van tuigleer. Dat is superstevig spul waar een menner zijn
paarden mee in bedwang houdt. Dat is niet alleen mooi,
maar bovendien gaat het geen honden-, maar een mensenleven lang mee.

pláátje
Op 10 oktober werd Jan van den
Berg van Renske Natuurlijke
Diervoeding 70 jaar, en dat zou
je hem niet geven! Hij ontving
een mooie fles wijn en natuurlijk maakten we van die overhandiging een mooie foto. Overigens wel onder licht protest
van onze Janny Freriks die er
eigenlijk niet op wilde. De reden
dat we die foto hier niet afdrukken is echter niet het protest
van Janny, maar het feit dat we
deze 95 grams blikjes hondenvoeding zo’n plaatje vinden. Dat
takje duindoornbessen ligt daar
trouwens niet voor niets: die
vitaminenbommetjes zitten als
supplement in deze voeding.

Dibevo

39

↓ Dibevo vakbeurs 2021

Met rijst, erwten
en kurkuma
India is de eerste vegetarische hondenvoeding
van Happy Dog van Diervoeding Tak. Mensen die
geen vlees meer willen eten of hun vleesconsumptie drastisch beperken, is een categorie die
explosief groeit. Vaak hebben die mensen moeite
met het feit dat de hond wél volop vlees consumeert. Omdat honden nu eenmaal niet per se
vlees nodig hebben, is een (lekkere en gezonde)
vegetarische voeding – eventueel afgewisseld
met af en toe wél vlees – dan een prima idee.
Daarnaast kan een vleesloos dieet dé oplossing
zijn voor honden met voedselintolerantie.

Klein is fijn

Ergens voor stáán

Weet je wat het is met de

Wat zou een branche zijn zonder jonge

producten van Weenect? Die

ondernemers? Jongelui die vol passie

hebben eigenlijk te weinig om

hun producten promoten, weten waar

het lijf om een mooie foto van

ze over praten, ervoor zorgen dat we

te maken. Dat klinkt oneerbie-

scherp blijven en niet vergrijzen. Jonge

dig, maar eigenlijk is het een

ondernemers houden de boel levendig en

compliment. Weenect levert

de vaart erin. Als die jonge honden dan

namelijk gps-trackers voor

ook nog eens het ondernemen met de

honden en katten. Die beves-

paplepel ingegeven kregen, dan kan een

tig je aan de halsband en je

branche toch niet meer stuk? Goood is het

begrijpt: dan geldt het motto

bedrijf van Twan Tak; zoon van Arjan Tak;

‘hoe kleiner hoe beter’. Daarom

kleinzoon van Simon Tak; van Diervoeding

maakten we deze hilarische

Tak; van Happy Dog. Voor degenen die

foto op de stand van Weenect.

het niet meer volgen: Goood is honden-

Van een dier dat veel baat zou

voeding die staat voor duurzaamheid en

hebben bij zo’n kleine, lichte,

het beschermen van onze planeet. Op de

weinig om het lijf hebbende

markt gebracht door een ondernemer die

tracker.

hetzelfde doet als zijn merk: ergens voor
stáán.

Naar de juiste plek kijken
Vrienden Diergeneeskunde zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen die het welzijn en de gezondheid van dieren verbeteren.
Zo zag je op hun stand een innovatieve eye tracker; dat is een bril die verraadt
waar jij naar kijkt, zelfs als je jezelf daar niet van bewust bent. Dat kan handig
zijn bij bijvoorbeeld kreupelheidsonderzoek van paarden en honden. Dan is het
belangrijk dat de student of arts
naar de juiste plek kijkt. Kijk jij
even naar de juiste plek op deze
foto, of op www.vriendendiergeneeskunde.nl. Deze club kan
haar werk namelijk niet doen
zonder de steun van andere dierenliefhebbers.
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Zuurstokroze uitstraling
De slogan van Vadigran ‘Think Animal’ verraadt de filosofie van dit

de blikvangers in de stand van Vadigran was dit snackassortiment

bedrijf: bij Vadigran draait het om de band tussen mens en dier.

met zijn een heerlijke nostalgische zuurstokroze uitstraling. De

Omdat liefde nu eenmaal vaak door de maag gaat, zijn snacks

snacklijn van Candy Store is een voorbeeld van producten die

belangrijk (en leuk) voor het onderhouden van die band. Een van

‘eruit springen’. Qua smaak, kleur, uitstraling én qua liefde.

Hennep voor de hond
(of de kat)

Nuchtere ondernemers

Op de stand van Goldfish Amsterdam vonden we een uitgebreide

cash. “Je merkt dat ondernemers in deze branche met een positief

range hennepproducten voor mens en dier. Oprichter Kitty Schaap
(rechts op de foto) vertelt dat Goldfish Amsterdam begon met producten op basis van hennepolie voor de mens. “Maar ook dieren kunnen er veel baat bij hebben”, vertelt ze. “Bijvoorbeeld als ze last hebben van stress, wagenziekte, artrose of allergieën.” En nog even voor
de zekerheid: de producten die Goldfish Amsterdam toonde op de
vakbeurs, zijn bedoeld voor honden en katten. Niet voor goudvissen.

Deze foto werd genomen op een vrij rustig moment, maar tijdens de
hele vakbeurs was het constant gezellig druk in de stand van Microgevoel naar de toekomst kijken”, vertelt Nills Wouterson. “Ze hebben
goede tijden achter de rug en dat zorgt ervoor dat ze serieus overwegen te investeren, bijvoorbeeld in winkelautomatisering.” Ook
Nills roemt de sfeer op deze vakbeurseditie. “Heel gezellig, we hebben goede gesprekken met leuke ondernemers. Vorige maand waren
we op een vakbeurs van een andere sector; de slijters en wijnhandelaren. Daar was de sfeer soms wat minder ‘nuchter’.”
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Niks zweverigs aan

Toch reptielen

Bij NML Health kun je terecht voor een stukje gezond-

Zwarte degoes en blauwe roborowski-hamsters: Dieren-

heid of verlichting. Dat klinkt zweveriger dan we bedoe-

groothandel Overbeek toonde op de vakbeurs een bijzonde-

len: het gaat om verlichting van bijvoorbeeld pijn en

re collectie gezelschapsdieren. Dierenspeciaalzaakonderne-

ongemak, bij dieren. De assortimenten van Puur, Vet-

mers zijn dierenliefhebbers, en die kwamen graag een kijkje

ramil, Icelandpet, Stop!, Espree en Phytonics van NML

nemen op de stand van Overbeek, waar deze degoe aan zijn

Health doen dat eigenlijk allemaal, op hun eigen manier.

conditie werkte. De collectie dieren die Overbeek bij zich

Een combinatie van een aantal van die producten vind

had, bevatte van alles dat zacht en harig was, maar geen

je in deze EHBO (Eerste Hulp Bij Ongemakken)-tasjes.

reptielen. Wel was er een mooie opstelling met de artikelen

Handig voor iedereen die weleens met de hond op pad

van GiganTerra: het eigen merk met benodigdheden voor het

gaat.

houden van reptielen.

In Japan is het merk Inaba de nummer 1-producent van

Kennis waar je ‘u’ tegen
zegt

kattensnacks. Het werd gesticht door de familie Inaba en

Bij familiebedrijf Garvo weten ze wat dieren nodig hebben.

Hard lopen
bestaat al sinds 1805. Inaba heeft ook hondensnacks, maar
met name de lekkernijen voor katten zijn hardlopers. Deze
Ciao Churu-snacks van Inaba Foods Europe schijnen daar
een belangrijke oorzaak van te zijn: van hard lopen. Voordat
je de verpakking van deze liquid treat helemaal open hebt,
komen de katten namelijk uit alle hoeken en gaten van je
huis razendsnel aangestormd.
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Dat weten ze door heel veel dierenliefde en generaties ervaring, maar ook doordat ze graag de samenwerking zoeken.
Bijvoorbeeld met houdersverenigingen. Want hoewel ze bij
Garvo veel weten: ook bij mensen die al jarenlang kippen,
cavia’s, siervogels of alpaca’s houden, daar in groepsverband
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dibevo vakbeurs 2021 ↓

Shinen
Het had nogal wat voeten in aarde om dit prachtige wagentje van

huis… Naast dat leuke blauwe wagentje (en natuurlijk de mensen

Phytotreat naar De Broodfabriek in Rijswijk te vervoeren. Ondanks

van Phytotreat) stond er nog meer te shinen op de vakbeurs: de

wat stress en overspannen spanbanden lukte het uiteindelijk om

producten van Synopet. Dat zijn vloeibare supplementen voor

hem ongeschonden op de aanhanger te krijgen en stond het voer-

paard, hond of kat die ervoor zorgen dat onder andere de gewrich-

tuig te shinen in de beurshal. Maar toen moest-ie wel nog mee naar

ten, pezen en spieren een boost krijgen.

Niet elke dierenspeciaalzaakondernemer is een visser…
… maar gelukkig; om het assortiment van hengelsportspecialist
Leonard Sports in je winkel aan te bieden, hoeft dat ook helemaal
niet. Leonard Sports heeft namelijk de verpakkingen van een groot
aantal producten aangepast. Op de achterkant staat – met heldere
tekeningen en een duidelijk verhaal – uitgelegd wat het product doet
en hoe je het kunt gebruiken. Het blijkt lastig om een mooie foto te
maken van uitleg op een verpakking, maar ja; niet elke journalist is
een fotograaf…

Hoe het kan lopen
Het verhaal van KennelCare begon met een ondernemend dierenpension (Papenheuvel in Afferden) dat graag een boekingssysteem
wilde voor zijn pensionklanten. De startende software-ontwikkelaars
gingen aan de slag en het product dat ze afleverden was dusdanig
naar tevredenheid dat KennelCare een vliegende start kreeg. De
mond-tot-mondreclame deed de rest en vandaag de dag is KennelCare een vakbeursexposant; een bedrijf met personeel; met tien jaar
ervaring en nog steeds met een goed product. Dat dierenpensionhouders, maar eigenlijk elk bedrijf dat regelmatig afspraken moet boeken,
veel werk uit handen neemt.
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Geen echte giraffe
Greenheart Premiums kennen we eigenlijk allemaal van de met

boxen met de hand zijn gemaakt, in Nederland. Als je een van de

zorg en passie ontwikkelde natuurlijke voedingen voor hond en kat.

bedden uit de African-collectie aanraakt, zou je zweren dat je een

Op de vakbeurs toonde dit bedrijf een assortiment dat met net zo

echte zebra, giraffe of luipaard aait. Maar dat kan niet. De mensen

veel zorg en passie op de markt wordt gebracht: Lovely Nights. Dit

achter Greenheart zijn hun bedrijf namelijk ooit begonnen vanuit

is een collectie hondenbedden en -manden waarvan de houten

oprechte dierenliefde.

Geen ontsnappen aan

Als een koekje

Deze Dogfinder hondentuigjes van ASP Pet, Care &Love

Deze Oven Baked Tradition voeding van Finest Petfoods

bieden de hond dusdanig veel comfort, dat ‘t voelt alsof

wordt – je raadt ‘t al – in de oven gebakken. Lekker lang-

hij helemaal geen tuigje aan heeft. Ze hebben een brede

zaam, als een koekje. Deze bijzondere manier van diervoe-

klittenbandsluiting die eigenlijk niet losgetrokken kan

ding bereiden zorgt ervoor dat elk stukje smaak dat je erin

worden. Maar voor alle zekerheid zit er toch een extra

stopt, behouden blijft. Datzelfde geldt voor de voedings-

‘one button quick snap closure’. Die heb jij zo los, maar de

stoffen in het lam, de kip of de vis en alle andere gezonde

hond niet! Dan kan het wel voelen alsof hij geen tuigje

ingrediënten die erin verwerkt zijn. Een ander voordeel is

draagt, maar ontsnappen; dat lukt hem met geen moge-

dat deze ovengebakken voeding heerlijk ruikt én superkro-

lijkheid.

kant is. Inderdaad: als een koekje.
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“Wat sta jíj nou te doen?”
Klonk het verbaasd toen deze foto genomen werd. Het is inderdaad ook

ondernemers kattenbakvulling kunnen testen. Door het te voelen, de

best een beetje vreemd. Om voor een showopstelling met bakjes te

korrels door hun vingers te laten glijden of door het te bevochtigen met

staan, op je tenen. Met de lens van je camera praktisch in de Linda Kat-

water. Het assortiment Linda-kattenbakvulling van Tijssen Goed voor

tenbakvulling. Ach ja; ieder zijn werk. De één maakt foto’s van Spaans

Dieren voelde prima. En als de mensen die korrels al lekker door de

bentoniet, en de ander bouwt een teststation waar dierenspeciaalzaak-

vingers vinden glijden, reken dan maar dat ook katten er dol op zijn!

Deze producten van Frama Best for Pets hebben een com-

Wij hebben wel wat met
oranje

pleet verschillende werking én oorsprong. Manuka-honingzalf

Op de stand van Affinity Petcare sprong dit assortiment van

Paarden en bijen
gebruik je voor verzorging van oppervlakkige wondjes of
eczeem. Het kalmeert de huid en bevordert de genezing. Paardenvet is een supplement dat je niet uitwendig gebruikt, maar
dat hond of kat inneemt. Het ondersteunt de algemene conditie. Paardenvet wordt geproduceerd van het vet van overleden
paarden en voor wie dat nog niet wist: honingzalf niet.
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Nature’s Variety eruit. Deze lijn biedt hoogwaardige, natuurlijke voeding voor de hond. Het zijn brokken, aangevuld met
gevriesdroogd vlees waardoor de producten uitblinken in
smakelijkheid. Ook de kleurstelling zal het goed doen in de
Nederlandse dierenspeciaalzaken. Wij schijnen namelijk wel
wat te hebben met oranje.

Nerus International bracht de superleuke
lijn Suus & Keet op de markt. In eerste
instantie om te laten zien wat er allemaal
mogelijk is met private label en hoe mooi je
dat kunt maken. Maar deze lijn met onder
andere ovengebakken hondenvoer, snacks,
shampoos en een geurlijn pakte zo prachtig
uit, dat Suus&Keet een blijverdje is. Suus is
de dochter van het ondernemersechtpaar
achter Nerus, en Keet is hun hond. Samen
stonden ze model voor deze noviteit. Leuk

Feeststemming
Zoals gezegd was er op de hele vakbeurs
sprake van een feeststemming, maar op
de stand van Van Ree klotste de sfeer
tegen de gezellige houten plinten. Deze
totaalleverancier van dierbenodigdheden
had twee stands. Eentje waar voornamelijk de producten van het eigen merk
Nobby te zien waren. In de andere vonden
we deze opstelling met kerstspeeltjes
voor de hond. En hoewel het dus al feest
was op de vakbeurs; daar werden we nóg
vrolijker van.

Bofkonten onder
de katten
De tijd dat de kat zich in leven hield door
melk te stelen en een muis of vogeltje te
vangen, ligt ver achter ons. Natuurlijk, er
zijn nog wel katten die genoegen moeten nemen met een menu dat ze zelf bij
elkaar scharrelen, maar gelukkig groeit
de groep katten die het beduidend beter
heeft nog steeds als kool. De echte bofkonten onder de katten krijgen producten
van Johnson Petfoods. Zoals de Riverwood
Kaviaar voor katten. Dat is geen katten-

detail: op de puppyvoeding is Suus nog een

voer, dat is een ‘premium artisanal but-

Suusje en Keet nog een piepklein Keetje.

cher’s product’.

Proost!
Snuffle Dog World begon ooit met Snuffle-hondenbier en in de loop
der jaren is het assortiment uitgebreid met een pallet ‘anders dan
anders’-hondensnacks. Hondenproducten een leuke twist geven, daar
zijn ze bij Snuffle een kei in. Op de vakbeurs introduceerde deze nieuwe exposant een aantal nieuwe snacks en speciale kerstproducten.
Bier in blik, een speciaal kerstbiertje of een kerstpakketje met twee
biertjes en een portie hondenfrites.

Ondernemerschap &
ondersteuning
De mensen van collectieve vereniging Discus stonden ook dit jaar
op de vakbeurs. Om informatie te geven over het lidmaatschap aan
ondernemers die zich wellicht willen aansluiten, maar ook was de
stand van Discus een gezellige ontmoetingsplek voor Discus-leden.
Voor al die Discus-winkeliers die belang hechten aan vrijheid en zelfstandig ondernemerschap én aan een stukje hulp en ondersteuning.
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Toen Keet nog een
Keetje was

