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Zomer! 

Terwijl ik dit schrijf, valt de regen met bakken uit de lucht en 

lijkt het wel herfst. Het is koud en guur. Maar toch is gisteren 

de zomer begonnen en ik hoop en wens dat we de zomer ook 

echt zullen ontmoeten dit jaar. Ik wens u samen met uw 

trouwe viervoeters een fantastische zomer toe. Of u dat nu 

samen doet of wellicht een poosje gescheiden. 

 

In deze uitgave van DierenCentraal gaan we in op onder 

andere vakantie met je hond of waar je juist aan moet denken 

wanneer de hond niet mee kan. 

 

Verder weer een aantal interessante items als dieren in het 

nieuws, weetjes en meer. Ik hoop dat u ons e-magazine met 

plezier zult lezen. Mocht u reacties hebben, of tips of ideetjes voor een volgende 

uitgave, mag u ze mij altijd mailen. 

 

Plezier voor Mens en Dier! 

 

Bert Tijhoff (berttijhoff@uwbrokkenpiloot.nl)  

 

  

DierenCentraal 

Maandelijks Gratis 

in uw Mailbox! 

DierenCentraal is het 

e-magazine van 

UwBrokkenPiloot.nl 

met interessante 

weetjes, tips, artikelen 

en meer over uw 

huisdier. U kunt dit e-

magazine gratis 

ontvangen, wanneer u 

zich hiervoor even 

aanmeldt op 

www.dierencentraal.nl.  

“Dieren praten met de ogen vaak 

verstandiger dan mensen met de mond.!” 

Ludovic Halévy 

mailto:berttijhoff@uwbrokkenpiloot.nl
http://www.dierencentraal.nl/
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More Than PuppyLove voor Slechts € 4,95 
 
Na het lezen van dit E-book kunt u een goede keuze kan maken bij de aanschaf 

van een hond. Zo kunt u eigenschappen van de rassen e.d. vergelijken en 
uitzoeken welk ras het beste bij uw situatie past. Meermaals wordt een 
(ras)hond aangekocht en ziet men pas wanneer de mooie lieve pup volgroeid is 
dat het toch niet de beste keuze was, waardoor er jammer genoeg vele dieren 
in de asielen terecht komen.  
 
Meer info of bestellen: www.morethanpuppylove.nl 

 
Op zoek naar volledig graanvrij of speciaal dieetvoer? 

 

Vraag Uw BrokkenPiloot naar de speciaal voeders die wij kunnen 

leveren, zoals: 

                   

http://www.morethanpuppylove.nl/
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Op vakantie! 

Wanneer u een huisdier heeft, dan moet u hier met uw vakantieplanning rekening 

houden. Het maakt niet uit of uw huisdier mee gaat of thuisblijft. In beide gevallen 

moet er van alles geregeld worden. Dit artikel gaat specifiek over de hond en 

vakantie, maar voor veel anderen dieren geldt in de basis hetzelfde. 

Hond gaat mee op vakantie! 

De meeste honden zullen als roedeldier graag met de roedel mee op reis gaan. En 

dat bent u met uw gezin. Vakantie betekent voor uw hond vaak extra aandacht, 

meer spelen en veel plezier. Maar aan de andere kant betekent het ook een (lange) 

reis, een nieuwe omgeving en veranderingen in ritme. Deze kunnen een (tijdelijke) 

weerslag hebben op hoe uw hond in zijn vel zit. Om deze stress zo veel mogelijk te 

voorkomen is het aan te raden om in ieder geval eigen spullen mee te nemen en ook 

het eigen voer te blijven voeren. Want wanneer ook nog ander voer verstrekt wordt, 

kan dat zijn weerslag hebben op de darmen van uw hond en op een hond met de 

darmen van streek zit u waarschijnlijk niet te wachten. Al zeker niet op vakantie. 

Gaat de hond mee op vakantie, dan is allereerst van belang dat honden zijn 

toegestaan op de locatie waar u heen wilt. En wanneer u naar het buitenland gaat 

dient uw hond een paspoort te hebben en de juiste entingen. Het is verstandig deze 

entingen ruim van te voren te halen, omdat sommige entingen pas na een maand 

werkzaam zijn. 

Net als voor u zelf zult u voor uw 

hond ook de nodige spullen mee 

moeten nemen. Het voer is al 

even genoemd. Zorg er voor dat u 

ruim voldoende meeneemt. 

Daarnaast zijn de eigen mand 

en/of deken en eigen speelgoed 

natuurlijk prettig voor uw hond om 

te mee te hebben. Dat geeft iets 

vertrouwds in een nieuwe 

omgeving. Zeker wanneer er ook 

momenten zullen zijn wanneer uw 

hond een keer niet mee kan en op 

de vakantielocatie moet blijven.  

Vergeet natuurlijk niet de riem. Op 

veel plekken is het verplicht om 

uw hond aangelijnd te houden. 

Maar ook wanneer uw hond vrij 

mag lopen, is het zeker de eerste  

Hond mee op vakantie Check! 
Zet een finkje wanneer is geregeld JA N.V.T. 

Van te voren 

 

  

Mag de hond mee naar deze locatie     

Paspoort     

Entingen     

  
 

  

Mee nemen (in de koffer) 
 

  

Eigen Mand en/of deken     

Eigen Speelgoed     

Voldoende eigen voer     

Voerbak     

Waterbak     

Eventuele snacks     

Medicijnen     

  
 

  

Mee nemen voor onderweg 
 

  

Water en waterbak     

Beetje voer + een snack     

Eventuele medicijnen     

Riem     

EHBO-doos voor de hond     

Bench     

Hondengordel voor in de auto      

(verplicht in Duitsland)     
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dagen op de nieuwe locatie aan te raden uw hond 

ook aangelijnd te houden. Uw hond kent immers 

de omgeving niet. Een lange loopriem is dan wel 

handig en ook een pin in de grond om de 

loopriem aan vast te zetten. 

Gebruikt uw hond medicijnen, zorg er dan voor 

dat u voldoende medicijnen meeneemt. Verder is 

het belangrijk om ook een speciale EHBO doos 

voor uw hond mee te nemen (zie kader).  

Neem altijd water mee voor onderweg. Zowel 

voor een autorit als voor een wandeling. Wat 

verder van belang is, is dat uw hond niet los in 

de auto zit. Heeft u een bench in de auto, dan is dat prima. Maar zit uw hond 

gewoon in de auto, gebruik dan een speciale hondengordel. In Duitsland bent u zelfs 

verplicht deze te gebruiken.  

 

De hond blijft thuis! 

Wanneer u zonder uw hond op vakantie gaat, moet er natuurlijk ook iets voor hem 

geregeld worden. Blijft er iemand van het gezin thuis, dan is het snel geregeld. En 

dat geldt ook wanneer er iemand in uw woning komt om op te passen of wanneer er 

een uitlaat(service) uw hond verzorgd. Het handigste is om voor hen even een 

briefje te maken met daarop instructies over: 

 de tijden waarop de hond wordt uitgelaten; 

 de tijden dat uw hond normaal gesproken voer krijgt; 

 de voerhoeveelheden en het geven van eventuele tussendoortjes; 

 eventueel medicijngebruik; 

 de plek waar de EHBO doos ligt; 

 eventuele bijzondere gewoontes van uw hond; 

 ontvlooien, mocht dit in uw vakantie vallen; 

 belangrijke telefoonnummers van uwbrokkenpiloot, uw dierenarts en uw eigen 

nummer of waar u bereikbaar bent. 

  

 Een Warm Welkom Thuis?! 

Wacht u een warm welkom bij 

thuiskomst? Heeft u voor vertrek 

vlooien geconstateerd bij uw hond, 

dan is de kans groot dat er in uw 

huis een groot aantal neten verstopt 

zit. Om bij thuiskomst na vakantie 

niet overvallen te worden door een 

hongerige groep vlooien, is het aan 

te raden om vooral de ligplaatsen 

van uw hond voor vertrek nog even 

te behandelen tegen vlooien met 

een omgevingsmiddel.  

. 

  

Uw Hond of Kat Verzekeren? Of Niet? 
 
Lees op www.hondenverzekeren.nl welke afwegingen 
u kunt maken en hoe het zit met de kosten. Onder 
aan het artikel kunt u vrijblijvend een advies 
aanvragen. 
 
Meer info of bestellen: www.hondenverzekeren.nl  

 

http://www.hondenverzekeren.nl/
http://www.hondenverzekeren.nl/
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Uit logeren 

Een andere optie is dat uw hond uit logeren gaat naar een 

familielid, kennis, de fokker waar hij vandaan komt, een 

pleeggezin of naar een kennel of pension. Indien het om 

een bekende gaat, weet u wel wat u kunt verwachten. 

Maar gaat uw hond bijvoorbeeld voor het eerst naar een 

pension of naar een pleeggezin, is het raadzaam om vooraf 

eens kennis te gaan maken en u zich er van te verzekeren 

dat ook uw hond een fijne vakantie heeft. Belangrijke 

zaken daarbij zijn bijvoorbeeld: 

 mag uw hond zijn eigen voer meenemen?; 

 hoeveel ruimte is er voor hem?; 

 hoe vaak gaat hij naar buiten/wordt hij uitgelaten?; 

 mag zijn eigen speelgoed mee?; 

Hoe meer het logeeradres tegemoet komt aan de thuissituatie hoe sneller uw hond 

zich op zijn gemak zal voelen en hoe meer plezier hij ook in de vakantie kan hebben.  

Ook voor het logeeradres is het goed dat u een lijstje maakt met belangrijke zaken 

en instructies over:  

 de voerhoeveelheden en het geven van eventuele tussendoortjes; 

 eventueel medicijngebruik; 

 eventuele bijzondere gewoontes van uw hond; 

 uw telefoonnummer of waar u bereikbaar bent. 

  

 Ontvlooien  

Houd er bij uw 

ontvlooiingsschema 

rekening mee dat u de 

behandeling voor de 

vakantie minimaal een 

week van te voren doet. 

Een eventuele reactie 

op het middel kan dan 

niet versterkt worden 

door bijvoorbeeld 

reisstress. 
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EHBO-doos  

Met een goede EHBO-doos kunt u zelf zo nodig kleinere problemen behandelen bij 

uw hond. In de EHBO-doos voor uw hond mag het volgende niet ontbreken: 

- Handschoenen (plastic) 

- Mesje 

- Middeltje tegen diarree 

- Middeltje tegen braken 

- Ontsmettingsmiddel (betadine) 

- Ontstekingremmende zalf (bv calendula) 

voor kleiner wondjes 

- Oogdruppels (van Puur) 

- Oordruppels (van Puur) 

- Pincet 

- Pijnstiller 

- Probiotica (van Puur) 

- Schaar 

- Steriele doekjes 

- Thermometer 

- Tekentang 

- Vaseline voor rauwe plekken of 

kloofjes 

- Veiligheidspelden 

- Verband en tape 

- Vergrootglas 

 

Honden Houden Niet van Warmte! 

Mensen houden van de zomerzon en 

aangename warme temperaturen. Een 

hond daarentegen kan beter tegen de 

kou dan de warmte. Met zijn bondvacht 

is het al gauw te warm. Wij mensen 

gaan dan zweten, maar dat kan de hond 

eigenlijk. Een hond kan alleen warmte 

afvoeren via zijn tong en in mindere 

mate via de voetzooltjes.  

Een hond die hijgt met de tong flink uit 

zijn bek, doet zijn best om af te koelen.  

Wilt u uw hond een handje helpen dan 

zijn dit de Do’s and Don’t’s! 

 Let Op Met Pijnstillers  

Geef uw hond of kat nooit 

pijnstillers voor mensen zoals 

Paracetamol, Ibuprofen of 

Aspirine. Deze kunnen ernstige 

problemen geven met onder 

andere maag, darm of lever. 

Ga voor pijnstillers naar uw 

Dierenarts. 

  

 DierenMop: 174 Schapen 

Komt een Belg in de Zwitserse Alpen. Hij ziet 

daar een kudde schapen lopen en pakt zijn 

verrekijker. Hij telt er 175 en loopt naar de 

herder en zegt: "Als ik raad hoeveel schapen 

hier rondlopen, mag ik er dan eentje 

uitzoeken?" "Is prima, lukt je toch niet.", 

zegt de herder. Belg: "Het zijn er 175", 

herder". "Verdorie het is goed, zoek er maar 

een uit dan." De Belg loopt de kudde in en 

komt met een beest op zijn schouders terug. 

Zegt die herder: "Als ik raad uit welk land jij 

komt, mag ik dan mijn hond terug?" 

  

 Smooty.nl 

“Alles Wat Je Moet Weten Over 

Smoothies!”, inclusief Smoothie-recepten. 

Dit e-book is gratis te downloaden op 

www.smooty.nl.  

http://www.smooty.nl/
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Do 

Zorg voor voldoende vers water, zodat uw hond goed kan blijven drinken. Houdt er 

ook rekening mee dat uw hond bij warme dagen vaak minder behoefte aan eten 

heeft en dus mogelijk (een deel van) zijn maaltijd laat staan.  

Geef uw hond toegang tot de meest koele ruimte van uw woning. Vaak is dit de 

badkamer omdat deze een stenen vloer heeft en die blijven het langst koel. 

Laat uw hond zwemmen of lekker pootjebaden. Voorkom hierbij stilstaand water 

omdat daar de kans op ziekten als botulisme aanwezig is. 

Laat uw hond door het gras lopen. Stenen en asfalt houden de warmte vast en zijn 

dus ook heet aan de poten van uw hond. Het gras daarentegen werkt verkoelend.  

Ga wandelen in de vroege ochtend. Dan zijn de temperaturen voor uw hond nog zeer 

aangenaam. De rest van de dag kan uw hond dan in rust zich het beste instellen op 

de warmte. U kunt natuurlijk ook laat in de avond gaan wandelen, wanneer het al 

weer lekker is afgekoeld. 

Don’t 

Geef uw hond geen ijs(water). Door het grote 

temperatuur verschil kan dit in de maag tot 

problemen leiden en zelfs maagverdraaiingen 

veroorzaken. Bij een maagverdraaiing kantelt de 

maag en worden de slokdarm en dunnedarm 

afgesloten, waardoor de maag geen stoffen kan 

afvoeren naar de darmen en de gassen niet kan 

afvoeren via de slokdarm. Als dit niet snel verholpen 

wordt is een maagverdraaiing dodelijk. 

Laat uw hond nooit alleen in een auto achter bij buitentemperaturen boven de 15 

graden. Wanneer de zon op de auto staat kan de temperatuur in de auto behoorlijk 

oplopen, waardoor uw hond in schock kan raken. Zelfs met het raampje open. 

Gooi geen emmer koud water over uw hond. Dit geeft een te groot 

temperatuurverschil. 

Gebruik bij warm weer geen snuitbandjes bij warm weer. Met een snuitbandje om de 

neus kan uw hond niet optimaal hijgen en dus de warmte niet maximaal kwijt. 

Beperk spelen en fietsen in de volle zon en bij hoge temperaturen. Fietsen is voor u 

zelf bij warm weer zeer aangenaam. De hond moet echter hard lopen en kan bij 

warm weer zijn warmte onvoldoende kwijt. Datzelfde geldt voor spelen. Ook al weet 

uw hond van geen ophouden. Stop tijdig zodat uw hond niet oververhit raakt. 

 

  

 Bespaarenverdien.nl 

Ontdek hoeveel ook u kunt 

besparen op gas en elektra 

door over te stappen naar een 

goedkopere energieaanbieder: 

www.bespaarenverdien.nl.  

http://www.bespaarenverdien.nl/
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Zonnebrandolie voor de hond! 

Het klinkt raar, maar ook honden lopen kans op huidkanker wanneer zij te lang in de 

zon verblijven. Een derde van alle tumoren wordt toegeschreven aan te veel zon. 

Honden met kort haar lopen daarbij meer risico dan honden met lang haar.  

De beste oplossing is om uw hond uit de zon te houden. Lukt dat niet dan is 

insmeren met een speciale zonnebrandolie aan te bevelen. Gebruik zeker geen 

zonnebrandcrème voor de mens. Want daar zitten stoffen in die voor uw hond 

schadelijk zijn. En de kans is groot dat uw hond aan deze olie of crème gaat likken.  

Er zijn speciale zonnebrandcrèmes voor honden te koop. Maar kokosolie (ook 

geschikt om mee te bakken en braden) is ook zeer geschikt om te gebruiken. 

De meest gevoelige plekken zijn de neus en oren. Je kunt een crème net als voor je 

zelf gewoon insmeren. 

 

Foto van de Maand 

 

 
Foto van Carin van Doornik uit Eindhoven 
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Uw foto hier?! 

Heeft u ook een mooie foto van uw huisdier die u graag met ons wilt delen? Mail 

deze dan naar info@ecovitaal.nl met als onderwerp “Foto DierenCentraal”. Vermeld 

ook even uw naam en adres. Bij plaatsing wordt alleen uw naam en woonplaats 

vermeld. Mocht u dit niet willen, dan kunt u ook aangeven dat u graag anoniem wilt 

blijven. 

Wanneer uw foto wordt geplaatst in dit item, ontvangt u een verrassing van ons! 

 

Wist u dat…  

 Honden emoties herkennen in uw gezicht?  

Zelfs wanneer uw hond maar een deel van uw gezicht ziet, kan hij al aan uw 

gelaatsuitdrukking zien of u boos of blij bent. 

 

 Uw hond 42 tanden heeft?  

Een volwassen hond met een gezond gebit heeft 42 tanden en kiezen.  

 

 Uw kat 30 tanden heeft?  

Een volwassen kat met een gezond gebit heeft 30 tanden en kiezen. 

 

Dieren in het Nieuws! 

Honden als speurder in het 

Ziekenhuis! 

Honden worden als hulphond al voor diverse 

klussen ingezet. Van het vinden van bommen 

of drugs, tot het vinden van slachtoffers 

onder het puin. Hun reukvermogen is een 

gave waar men nu ook in het ziekenhuis 

gebruik van gaat maken. Zo kunnen honden 

bepaalde ziekten opsporen. Aan de geur van 

de urine kunnen ze herkennen of iemand prostaatkanker heeft bijvoorbeeld. Hun 

gemiddelde score voor de juiste diagnose bedraagt 90%. Ze werken daarmee sneller 

en beter dan de meeste test tot nu toe. 

 

Mens hecht zich aan hond als aan baby! 

Dat een hond een onderdeel van het gezin vormt, is algemeen bekend. Maar recent 

onderzoek heeft aangetoond dat mensen zich aan honden hechten op een manier die 

lijkt op de binding met een baby. Dat komt doordat wanneer u uw hond in de ogen 

kijkt, u het zogenoemde knuffelhormoon oxytocine aanmaakt. En dat gebeurt ook 

wanneer u een baby aankijkt. 

 
 

Nieuw: EcoVit Lam/Rijst 

 

Van af nu beschikbaar: 

EcoVit Lam/Rijst. 

7,5 kg voor slechts € 25,- 

 

www.ecovit.nl  
Vitaal en Gezond voor Kat en Hond! 
 

EcoVit Nieuws 

mailto:info@ecovitaal.nl
http://www.ecovit.nl/
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Kat met 26 tenen! 

Onlangs zijn in Groot-Brittannië 2 kittens geboren met ieder 26 tenen. Dat zijn er 8 

meer dan normaal. Normaal heeft een kat 18 

tenen. 5 aan iedere voorpoot en 4 aan iedere 

achterpoot. Deze bijzondere kittens hebben aan 

iedere voorpoot 7 tenen en 6 aan iedere 

achterpoot. Het record staat overigens bij een 

Canadese kat op 27 tenen.   

 

 

Vraagt u maar! 

Heeft u een vraag over de voeding of verzorging 

van uw hond of kat, mail deze dan naar 

info@ecovitaal.nl met als onderwerp “Vraagt u 

maar DierenCentraal”. Wanneer de vraag 

interessant voor meer mensen is, wordt deze hier 

geplaatst. U ontvangt sowieso een reactie van ons. 

 

Vermeld ook even uw naam en adres. Bij plaatsing 

wordt alleen uw naam en woonplaats vermeld. 

Mocht u dit niet willen, dan kunt u ook aangeven 

dat u graag anoniem wilt blijven. 

 

Vitale voeding 

Onder verantwoorde vitale voeding verstaan wij producten vervaardigd uit 

hoogwaardige grondstoffen welke ook geschikt zijn voor menselijke consumptie, 

zonder geur-, kleur-, smaakstoffen, zonder soja, zonder kadavermeel, zonder 

chemische antioxidanten en zonder chemische conserveringsmiddelen.  

 

Vitale voeding is de basis voor een goede conditie van uw huisdier voor nu en in de 

toekomst! Daarom adviseren wij EcoVit want Ecovit is: 

 Vrij van chemische conserveringsmiddelen 

 Vrij van chemische geur-, kleur- en smaakstoffen 

 Vrij van soja 

 Vrij van genetisch gemodificeerde grondstoffen 

 Vrij van kadavermeel 

 

 

Geperste Wafel        Premium               Pup     Light     Lam-Rijst       3-Mix Kat 

Colofon! 

DierenCentraal is een uitgave van 

UwBrokkenPiloot.nl! Voor vragen 

kunt u contact opnemen met 

info@ecovitaal.nl.  

Wilt uw DierenCentraal ook gratis 

ontvangen, kunt u zich gratis en 

vrijblijvend aanmelden op: 

www.dierencentraal.nl.  

UwBrokkenPiloot.nl en 

DierenCentraal, zijn onderdeel 

van EcoVitaal 

Oosteinde 194 

7671 AD  Vriezenveen 

 

 
 

 Geen Gesjouw met zakken Voer! 

 Nooit meer een lege voerbak! 

 Uw bestelling gratis thuis bezorgd! 
 

www.uwbrokkenpiloot.nl 
Uw DiervoedingSpecialist aan Huis! 
 

UwBrokkenPiloot.nl 

www.ecovit.nl 

Vitaal & Gezond! 

Voor Kat en Hond! 

mailto:info@ecovitaal.nl
mailto:info@ecovitaal.nl
http://www.dierencentraal.nl/
http://www.uwbrokkenpiloot.nl/
http://www.ecovit.nl/
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Kleurplaat 

 


