U overweegt de aanschaf van een pup? Bezin eer u begint!
Een hond is een vriend voor het leven, geen wegwerpvoorwerp! Die koopt u dus niet zomaar en u zit
er voor jaren aan vast.
Wie graag een huisdier aanschaft, moet zich dus van tevoren goed realiseren dat een dier veel tijd,
geld, ruimte en energie kost.
Vaak ontstaan problemen doordat huisdieren impulsief of als geschenk voor iemand of de kinderen
worden gekocht. Het dier krijgt dan te weinig aandacht, geen goede opvoeding, onvoldoende
verzorging en belandt uiteindelijk in het beste geval in het asiel.
Pas als u zeker bent dat u tijd, geld, ruimte en energie heeft om een dier te houden, kunt u de aanschaf
van een huisdier overwegen.
Bij de aanschaf dient u rekening te houden met een raskeuze die het best bij uw levensstijl past. Wilt u
een huishond of eerder een werkhond waarmee u gaat werken? Er zijn mensen die voor de aanschaf
van een hond naar het asiel gaan waar heel lieve honden zitten te wachten op een tweede kans, anderen
willen liever een pup. De keuze van een goede fokker is hier dan van groot belang.
Hier volgen enkele tips die u zeker zullen helpen bij de juiste keuze en aanschaf van een pup.
1. Informeer vooraf over het ras dat u overweegt (via een rasvereniging, een hondenschool, een
tentoonstelling, een wedstrijd…)
2. Koop geen puppy in een winkel of bij een broodfokker (http://www.broodfok.be), maar kies
een goede kweker. Waaraan herkent u die?
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Hij laat puppy’s in huiselijke kring opgroeien, in een plaats dicht bij mensen en waar
veel mensen komen, niet buiten in kennels
Hij toont u spontaan de ouders van de puppy. Hij zal u zelfs aanmoedigen om om te
gaan met de ouderdieren
Hij kweekt alleen met ouderdieren die gezond zijn, sociaal en niet bang zijn om kennis
te maken met vreemden
Hij toont waar en hoe de puppies het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Het is er
proper en goed onderhouden.
Hij socialiseert de puppies zoveel mogelijk met vreemde voorwerpen, andere dieren,
geluiden, omgevingen, mensen, kinderen ….
Hij kan uitgebreid vertellen over het karakter van de verschillende puppies, wat erop
wijst dat hij intensief bezig is geweest met het grootbrengen van de puppies, een eerste
voorwaarde voor een goede socialisatie.
Hij geeft de puppy mee aan zijn nieuw baasje vanaf minimum 7 / 8 weken en niet
eerder.
Hij houdt contact met de kopers van de puppies en verwacht ook dat u hem regelmatig
informeert over de levensloop van de puppy.
Hij heeft meestal één ras, dat hij als liefhebberij houdt; hij kent het ras door en door en
kan veel vertellen over de kenmerken.
Hij heeft meestal één nest tegelijk, met uitzondering twee. Anders kan hij onvoldoende
aandacht besteden aan de puppies en de toekomstige eigenaars.
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Hij kan u alle uitleg geven over gezondheid, voeding, vaccinaties, ontworming,
opvoeding, waarom hij heeft willen fokken met een bepaalde combinatie …
Hij heeft niet altijd puppies, maar houdt een lijst van mensen die graag een puppy
zouden hebben.
De ervaren fokker zal u meestal niet zelf laten kiezen, maar een pup selecteren die bij u
past. In veel werkhondenrassen is het gebruikelijk dat de fokker de pups laat testen en
aan de hand daarvan de pups toewijst. Het is uiteraard u die beslist of de toegewezen
puppy u aanspreekt en of u hem neemt.

3. Vraag zoveel mogelijk informatie aan de fokker en eventueel aan mensen die daar al een pup
kochten. Normaal zal de fokker zelf al zoveel mogelijk vertellen over de puppies en zijn
honden.
4. Ga eerst kijken bij de kweker zonder de kinderen.
5. Aan het gedrag van de ouders kunt u ook zien hoe de pup zich als volwassen hond zal
gedragen.
6. Een hond koopt u niet jonger dan 7 weken.
7. Bezoek het hele nest! Is het verzorgd en hygiënisch?
8. Geelgroen vocht in de oogjes of neus wijst dikwijls op een ziekte. De oren dienen proper te
zijn. Stinkende oren, met bruine afscheiding kunnen duiden op oorschurft. De vacht moet
glanzend en gaaf zijn. Wanneer uitgedroogde mest in de haren rond de aars kleeft, is dat vaak
een aanwijzing van diaree. Kleine bruinzwarte korreltjes tussen de haren kunnen wijzen op de
aanwezigheid van vlooien. Zieke hondjes zijn meestal stil en kruipen in een hoekje. Kies best
een speels exemplaar!
9. Koop NOOIT een pup bij een adres uit de krant, via Internet of bij puppykennels uitgebaat
door broodfokkers. Deze zijn te herkennen aan advertenties waarin een ruime keuze pups van
verschillende rassen worden aangeboden. Vanuit Nederland en België worden ook puppies
aangeboden die bij u aan huis worden bezorgd. En in België zijn er dierenspeciaalzaken die
online puppies verkopen. De hondjes zijn meestal relatief goedkoop. Steeds weer laten mensen
zich hieraan vangen en goedkoop is bijna altijd miskoop. Geld staat bij de broodfokker steeds
voorop en werkelijke zorg en liefde voor de opgroeiende puppies is vaak niet aan de orde. En
voor elke verkochte pup wordt er meteen weer een andere ingekocht …
Meer informatie hierover vindt u op http://www.broodfok.be.
10. Ga met de pup naar een hondvriendelijke hondenschool die positieve trainingsmethodes
gebruikt om u te begeleiden bij de opvoeding en training van uw hond.
11. Bedenk:
Uw hond is uw vriend, een levensgezel!
Een goede baas-hond relatie begint met wederzijds begrip & respect!
Een hond is voor het leven, geen wegwerpvoorwerp!

