
Royal Canin rasspecifieke voeding 
•  voor Jack Russell Terriër pups tot 10 maanden
•  voor de volwassen Jack Russell Terriër 
 vanaf 10 maanden

Jack Russell 
Terriër
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De Jack Russell Terriër: Verzorging van de Jack Russell Terriër

Korte geschiedenis...
De Jack Russell Terriër werd voor 
het eerst gefokt in Engeland door de 
dominee John Russell in het begin van 
de 19e eeuw. Hij wilde een voorna-
melijk witte, moedige Terriër fokken 
met een hoog uithoudingsvermogen 
die geschikt was om vossen uit holen 
te jagen. Rond het jaar 1850 is de 
Jack Russell Terriër een gevestigd ras 
geworden waarvan de eerste geregi-
streerde stamboom terug gaat naar 
1862. Het ras werd door de Kennel Club 
en de FCI pas in 1990 erkend.

Een onverschrokken en 
uitbundige hond vol temperament
De Jack Russell Terriër staat bekend om zijn levendige temperament en intelligentie. 
Deze karakteristieken maken de Jack Russell Terriër een zeer geliefde en 
populaire hond. Zijn baasje zal voor voldoende uitlaatkleppen moeten zorgen om 
zijn intelligentie en energie te kunnen uiten. Activiteiten als Agility en Flyball lijken 
bijna uitgevonden voor de Jack Russell Terriër. 
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De Jack Russell Terriër: Verzorging van de Jack Russell Terriër
De Jack Russell Terriër heeft, met een levensverwachting van 16 jaar, een specifieke 
voedingsbehoefte. Royal Canin heeft twee voedingen ontwikkeld om tegemoet te 
komen aan de specifieke voedingsbehoeften van de Jack Russell Terriër: Jack 
Russell Terriër Junior en Jack Russell Terriër Adult.

Fit en vitaal
Met een hoogte van ongeveer 30 cm en een gewicht van 6-8kg lijkt de Jack Russell 
Terriër een grote hond in een klein lichaam. Door de grenzeloze energie van de 
Jack Russell Terriër heeft hij de juiste brandstof nodig om zijn leven lang fit en 
vitaal te blijven.

Ondersteuning van de huid
Een glanzende vacht en een gezonde huid zijn een afspiegeling van de gezondheid 
van de hond. Tevens heeft de huid een beschermende functie die essentieel is voor 
de actieve levensstijl van de Jack Russell Terriër.

Het belang van een gezond gebit 
Zoals veel kleine honden is de Jack Russell Terriër gevoelig voor tandsteenvorming. 
Goede mondhygiëne is essentieel om tandsteenvorming en serieuze tand- en 
gezondheidsproblemen te voorkomen.

Het karakter
Actief, atletisch, intelligent, onverschrokken en bovenal een vasthoudende hond 
met veel temperament. Hij is uiterst toegewijd en vriendelijk waardoor de Jack 
Russell een aangename en energieke gezelschapshond is.
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Groei: in 10 maanden volwassen

De groeifase is cruciaal voor een pup, omdat hier de basis wordt gelegd voor 
zijn toekomstige gezondheid. In een paar maanden tijd maakt een jonge Jack 
Russell Terriër enkele ingrijpende veranderingen door: overschakelen op vast 
voedsel (spenen), een zeer snelle fysieke ontwikkeling, een nieuwe eigenaar 
in een andere omgeving, enzovoort. 

Van spenen tot 5 maanden
Een intensieve en snelle ontwikkeling

De ontwikkeling van het skelet
De Jack Russell Terriër groeit snel en is binnen 10 maanden volwassen. Het skelet 
heeft daarom de juiste hoeveelheden eiwitten en mineralen nodig voor een goede 
ontwikkeling. 

Aandacht voor de spijsvertering
De overschakeling van melk naar vaste voeding moet voorzichtig en langzaam 
gebeuren. De pup kan namelijk nog geen grote hoeveelheden voeding opnemen 
en nog nauwelijks zetmeel verteren. Het gewicht moet op beheerste wijze blijven 
toenemen, zodat de pup niet te zwaar wordt.

Nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem
In de eerste weken van zijn leven profiteert de pup van de afweerstoffen die 
hij met de moedermelk binnenkrijgt. Tussen de 4e en 12e week doorloopt het 
immuunsysteem (afweersysteem) van de pup een kritische periode. De immuniteit 
die via de moedermelk werd doorgegeven neemt namelijk geleidelijk af terwijl zijn 
eigen immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Dit is pas compleet enkele 
weken nadat het gehele vaccinatieprogramma is doorlopen. Goede voeding is 
vanzelfsprekend belangrijk tijdens het overbruggen van dit ‘immuniteitsgat’. 
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De groei van de jonge Jack Russell Terriër 
•  In 10 maanden neemt het gewicht van de jonge Jack Russell Terriër toe tot 

30 keer zijn geboortegewicht.
• De melktanden komen soms laat door en wisselen soms niet mee als het 

volwassen gebit verschijnt. Een goede mondhygiëne is dan ook van groot 
belang.

Van 5 maanden tot 10 maanden

De basis verder ontwikkelen

Spierontwikkeling
In deze periode neemt het gewicht van de Jack Russell Terriër pup minder snel toe, 
terwijl zijn skelet steeds sterker wordt. Een belangrijk onderdeel in deze groeifase is de 
spieropbouw. De spieropbouw vindt voornamelijk in de laatste paar maanden plaats. Het 
is daarom uiterst belangrijk dat de pup dan een aangepaste voeding krijgt.

Langzaam volwassen
De pup is steeds beter in staat grotere hoeveelheden voeding te verteren. Ook 
de mogelijkheid tot het verteren van zetmeel groeit. In deze belangrijke fase van 
de groei, is het van belang uw pup ’slank’ te laten opgroeien wat bijdraagt tot het 
behoud van gezonde gewrichten. 

Tanden en gebit
De melktanden die de pup kreeg toen hij zo’n 3 weken oud was, worden vervangen 
door volwassen tanden. Wanneer hij de leeftijd van 7 maanden bereikt, heeft hij 
een volledig volwassen gebit. Na het wisselen van zijn gebit is het belangrijk de 
pup te stimuleren zijn eten te kauwen voor hij het doorslikt. Zo wordt niet alleen de 
opname van zijn voedsel vertraagd, wat de spijsvertering minder belast, maar ook 
zijn mondhygiëne verbeterd. 
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Jack Russell Terrier Junior

Voor Jack Russell Terriër pups tot 10 maanden

Ingrediënten: 
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, isolaat van plantaardige eiwitten*, tarwe, 
dierlijke vetten, maïs, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, maïsgluten, 
mineralen, visolie, sojaolie, gist, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist 
(bron van Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract 
(bron van luteïne). 

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

Verkrijgbaar in 500g, 1,5kg, 3kg

W

a r e  g r o o tt
e
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Jack Russell Terrier Junior

Gezonde groei
De Jack Russell Terriër pup heeft een intense korte groei gecombineerd met een 
levendig temperament. Deze voeding helpt een harmonieuze groei te ondersteunen 
dankzij een aangepaste inname van energie, eiwit, calcium en fosfor. L-carnitine 
ondersteunt het metabolisme van vetten. 

Ondersteuning van de spijsvertering
Een optimale spijsvertering is essentieel tijdens de groeifase van de pup: het 
spijsverteringsysteem is nog niet volledig ontwikkeld en is nog niet in staat om 
alle voedingsstoffen te verwerken zoals volwassen honden dat doen. Jack Russell 
Terrier Junior draagt bij aan een optimale spijsvertering en een gunstige darmflora. 

Ondersteuning weerstand
Het afweersysteem van een pup is nog niet optimaal ontwikkeld. Deze voeding helpt 
bij de ondersteuning van de natuurlijke weerstand van de Jack Russell Terriër pup. 

Exclusieve brok
De vorm, textuur, samenstelling en het formaat van de brok zijn afgestemd op de 
Jack Russell Terriër pup. 
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Jack Russell Terrier Adult

Verkrijgbaar in 500g, 1,5kg, 3kg en 7,5kg

Voor de volwassen Jack Russell Terriër  
vanaf 10 maanden

Ingrediënten: 
Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, maïs, isolaat van plantaardige eiwitten*, 
tarwe, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïsgluten, bietenpulp, 
mineralen, visolie, sojaolie, gist, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist 
(bron van Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie (0,1%), Tagetes (Afrikaan) extract 
(bron van luteïne), extracten uit groene thee en druiven (bron van polyfenolen), 
hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen 
(bron van chondroïtine). 

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

W
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Antioxidantencomplex 
De Jack Russell Terriër staat bekend om zijn levendige temperament.  Spieren 
worden voor een groot deel opgebouwd uit eiwitten. Deze voeding draagt bij aan 
het behoud van de spiermassa dankzij een aangepast eiwitgehalte. L-carnitine 
ondersteunt het metabolisme van vetten. Verrijkt met een antioxidanten complex 
wat helpt de vitaliteit te ondersteunen. Jack Russell Terrier Adult bevat glucosamine 
& chondroïtine die de gewrichten helpen ondersteunen.

Ondersteunt de huid en vacht
De huid en vacht geven een goed beeld van de gezondheid van de hond. Goede 
voeding speelt een belangrijke rol in het behoud van een gezonde huid en vacht. 
Jack Russell Terrier Adult helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen (met 
behulp van specifieke voedingsstoffen) en een gezonde huid en vacht te behouden 
(EPA &DHA). Dit product is verrijkt met bernagieolie.

Ondersteunt het gebit
De Jack Russell staat bekend om zijn gevoeligheid voor het ontwikkelen van 
tandsteen. De voeding helpt tandsteenvorming te verminderen en stimuleert de 
hond te kauwen wat bijdraagt aan het behoud van een gezond gebit.

Exclusieve brok
De exclusieve vorm, textuur, samenstelling en het 
formaat van het brokje zijn afgestemd op de Jack 
Russell Terriër.
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Voedingsschema

Jack Russell Terier Junior: 
Tot 10 maanden

Volledige hondenvoeding voor pups van het ras Jack Russell Terriër - tot 10 maanden 
TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 29400 IE, Vitamine D3: 800 IE, E1 
(IJzer): 42 mg, E2 (Jodium): 4,2 mg, E4 (Koper): 5 mg, E5 (Mangaan): 55 mg, E6 (Zink): 164 mg, E8 (Selenium): 0,09 
mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 32% - Ruw vet: 18% - Ruwe as: 6,9% - Ruwe celstof: 1,4% - Per kg: 
Calcium: 11,5 g - Fosfor: 9,1 g.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar 
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge 
en koele omgeving.  

water10 maanden55 maanden2

7kg 10kg5kg

Leeftijd
in maanden

2 m
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1
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2
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148
174
185
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176
164
152
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(g) (g) (g) cupcup

cup

cup

= 240ml
(     96g)

Volwassen gewicht

24H?(g)

JACK RUSSELL Adult

Deze voedingstabel is een richtli jn. Kijk goed naar de 
lichaamsconditie van uw hond en pas de hoeveelheid voeding 
daarop aan.
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Jack Russell Terier Adult: 
Vanaf 10 maanden

Volledige voeding voor volwassen en oudere honden van het ras Jack Russell Terriër - vanaf 10 maanden
TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 29400 IE, Vitamine D3: 800 IE, E1 
(IJzer): 43 mg, E2 (Jodium): 4,3 mg, E4 (Koper): 5 mg, E5 (Mangaan): 56 mg, E6 (Zink): 168 mg, E8 (Selenium): 0,09 
mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30% - Ruw vet: 16% - Ruwe as: 5,9% - Ruwe celstof: 1,3% - Vetzuren 
EPA en DHA: 3 g/kg.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar 
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge 
en koele omgeving.

5kg

6kg

8kg

10kg

+
water

= 240ml
(   94g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht

?
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92
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7/8

1

12/8

14/8

(g) cup

105

121

150

177

11/8

12/8

15/8

17/8

(g) cup

122

140

174

206

12/8

14/8

17/8

22/8

(g) cup

Normale
activiteit

Hoge activiteit

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de 
lichaamsconditie van uw hond en pas de hoeveelheid voeding 
daarop aan.
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Gemiddelde analyse
Jack Russell Junior Jack Russell Adult

Omega-6 vetzuren (%) 3,57 3,13
Omega-3 vetzuren (%) 0,76 0,63

EPA + DHA (%) 0,3 0,3
Linolzuur (%) 3,33 2,88

Arachidonzuur (%) 0,08 0,07
Overige koolhydraten (%) 32,2 37,3

Zetmeel (%) 26,6 31,6
Voedingsvezels (%) 7 7

Mineralen
Calcium (%) 1,15 0,89

Fosfor (%) 0,91 0,6
Magnesium (%) 0,08 0,12

Kalium (%) 0,6 0,65
Natrium (%) 0,4 0,4
Chloride (%) 0,61 0,68
Zink (mg/kg) 207 205

Mangaan (mg/kg) 71 73
Jodium (mg/kg) 4,9 4,8

Selenium (mg/kg) 0,32 0,27
IJzer (mg/kg) 213 200

Koper (mg/kg) 15 15

Vitaminen
Vitamine A (UI/kg) 31.000 31.000

Vitamine E (mg/kg) 600 600
Vitamine C (mg/kg) 300 300
Vitamine D3 (UI/kg) 800 800

Vitamine B1 (mg/kg) 27 26,9
Vitamine B2 (mg/kg) 48,5 48,5

Pathotheenzuur (mg/kg) 144,9 144,9
Vitamine B6 (mg/kg) 75,6 75,6

Vitamine B12 (mg/kg) 0,13 0,13
Niacine (mg/kg) 482 481,9
Biotine (mg/kg) 3,07 3,07

Foliumzuur (mg/kg) 13,6 13,6
Choline (mg/kg) 2.400 2.400

Overige voedingsstoffen
L-Carnitine (mg/kg) 100 150

Luteïne (mg/kg) 5 5
Taurine (mg/kg) 2.000 2.000

Polyfenolen (uit groene thee en druiven) (mg/kg) 150
L-lysine / Lysine (%) 1,1 1,15

Arginine (%) 1,72 1,54
DL-methionine (%) 0,67 0,65

Methionine Cysteïne (%) 1,16 1,15
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 500

Glucosaminechloride (mg/kg) 495

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 4.022 3.964

NRC 74 4.188 4.132

Eiwit (%)  32,0

Vet (%)  18,0

Mineralen (%)  6,9

Ruwe celstof (%)  1,4

Vocht (%)  9,5

Eiwit (%)  30

Vet (%)  16

Mineralen (%)  5,9

Ruwe celstof (%)  1,3

Vocht (%)  9,5
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Gezonde natvoeding voor kleine honden

Royal Canin natvoedingen: een compleet assortiment specifiek afgestemd 
op de voedingsbehoefte van kleine honden met een volwassen gewicht tot 
10kg. Verkrijgbaar in blikjes van 195g. 

Mini Junior Wet
Stimuleert de eetlust

Mini Adult Beauty Wet
Ondersteunt de huid en vacht

Mini Adult Light
Verlaagd energiegehalte

Mini Mature +8
Stimuleert de eetlust

100%
GEZON

DHEID
S-

VOEDI
NG
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EHBO app

De EHBO App voor kat en hond kunt 
u gratis downloaden.

Scan de QR code of:

1 Ga naar de App Store (iPhone) of 
Google Play Store (Android).

2 Zoek op ’EHBO voor kat en hond’.

3 Download de App gratis.

Royal Canin weet dat gezondheid verder gaat dan alleen voeding en heeft daarom 
een unieke EHBO App ontwikkeld. 
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Gezondheid verzekerd, alleen met Royal Canin
De grootste huisdierverzekeraar 
van Nederland, Proteq Dier & Zorg, 
vindt dat pups met Royal Canin 
gezondheidsvoeding verzekerd zijn 
van de beste start en een gezond 
leven. Geef uw pup Royal Canin 
en ontvang 25% retour op de 1e jaarpremie van uw nieuwe 
huisdierverzekering. Als u uw volwassen hond Royal Canin 
geeft, ontvangt u éénmalig €25,- retour. Voor meer informatie: 
www.gezondheidverzekerd.nl

Met Royal  Canin

bij Proteq Dier&Zorg

Royal Canin Nederland B.V.

Vragen over voeding? 
Het Royal Canin Kenniscentrum!

www.royalcanin.nl • kenniscentrum.nld@royalcanin.com
Tel.: 0413-318400 • Postbus 63, 5460 AB Veghel

: royalcanin.nl • : royalcaninnl

royalcanin
.nl


