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Inleiding
Als je besluit een hond aan te schaffen, heb je ongetwijfeld
veel vragen. Zo zijn er veel manieren om een hond aan te
schaffen: via een fokker, via internet, een asiel of via een
buitenlandse stichting. Wat is een goed adres om een hond
aan te schaffen? Welk ras past bij me? Hoe zit het met de
gezondheid? Wat kost een hond bij aanschaf, maar ook in
onderhoud? Hoe voed je hem goed op?

Fairfok
Veel vragen dus! In deze brochure vind je informatie van een
aantal samenwerkende organisaties in Nederland om je te
helpen bij de keuze van een gezonde en sociale hond die goed
bij je past en bij het vinden van een betrouwbaar en legaal
adres voor je toekomstige huisgenoot. Zo is de naam ‘Fairfok’
ontstaan, oftewel ‘eerlijke fokkerij’.
Dierenbeschermers en hondenliefhebbers, rasverenigingen
en fokkers, wetenschappers en dierenspeciaalzaken, voorlichters en opleiders, ze werken allemaal aan hetzelfde doel:
een gezonde en sociale hond.
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Leeswijzer
De informatie die de Fairfok-betrokkenen aanbieden, hebben we in deze brochure gebundeld rondom drie belangrijke
vragen en onderwerpen waar je tegenaan loopt als je overweegt een hond aan te schaffen:

OVER FAIRFOK
LEESWIJZER

Past de hond die ik op het oog heb ook echt bij mij,
oftewel is er een goede match?

DEELNEMERS FAIRFOK

Waar moet ik op letten om een gezonde hond te kiezen?

COLOFON

Koop ik een hond van een betrouwbare fokker die zich aan
de regels houdt (legaal) en die zijn best doet om zo gezond
mogelijke honden te fokken?
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EEN GEZONDE HOND
EEN LEGALE HOND

Op deze en
andere vragen
geeft deze brochure
een antwoord!

Deelnemers Fairfok
De volgende organisaties zetten zich actief in voor
de gezonde en sociale hond in Nederland:
OVER FAIRFOK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)
Koninklijke Hondenbescherming
Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren,
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Wageningen University & Research
Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
Hogeschool Van Hall Larenstein
Has Hogeschool Den Bosch
Citaverde College

Betrokken maar geen deelnemer Fairfok:
• Dierenbescherming
• Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)
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Hondenrassen
Welk ras?
Kies voor een hond die bij je past. Hondenrassen zijn vaak
gefokt en geselecteerd op bepaalde eigenschappen. Zo weet
je vooraf welke eigenschappen je bij een bepaald ras kunt
verwachten. Uiterlijk, groot of klein formaat, lange of korte vacht,
karakter, veel of weinig werklust, aanleg voor sport of spel, waaks
of niet waaks, actief of juist heel rustig. De eigenschappen van
elk ras zijn bekend en staan beschreven.

Wist je dat?
In Nederland zijn er in totaal zo’n 1.5 miljoen honden. Er bestaan
meer dan 340 verschillende ‘erkende’ hondenrassen, die ontstaan zijn door gericht fokken op bepaalde eigenschappen.
Nederland telt zo’n 400.000 rashonden in alle soorten en maten.
De gemiddelde levensduur van een rashond is ruim tien jaar.
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Stamboomhonden
Wil je een stamboomhond, op de website van de Raad van
Beheer vind je informatie over alle ruim 300 hondenrassen én
de bijbehorende rasverenigingen. Als je een ras hebt gevonden
dat je leuk lijkt, kun je contact opnemen met de bij de Raad van
Beheer aangesloten rasvereniging. Bij de rasvereniging kun je
terecht voor informatie over het ras, pupinformatie en fokkers
die aangesloten zijn bij de rasvereniging.
Voordelen van een stamboomhond zijn onder andere dat je weet
waar je voor kiest en dat je zekerheid hebt over de grootte en
vacht van de hond. Wil je meer weten over de verschillen tussen
een stamboomhond en een ‘lookalike’, doe dan deze check aan
de hand van 12 punten.
Bekijk de Raad van Beheer video’s ‘Weten waar je voor kiest’
en ‘Zekerheid over grootte en vacht van je hond’

Alle hondenrassen op een rij
Rasverenigingen
Waarom een stamboomhond?
Zoek de verschillen

ALGEMEEN

Aan het goudzegel herken je de officiële ‘Raad
van Beheer’-stamboom

EEN LEGALE HOND

Huisdierenbijsluiters
Honden zijn geweldige huisdieren, maar een beslissing om
een hond te nemen is er een om goed over na te denken.
Waar moet je zoal aan denken?
• Een hond kost tijd, hij wil minstens vier keer per dag naar
buiten;
• Een hond kost geld, niet alleen in aanschaf maar vooral ook
in onderhoud: denk o.a. aan voer, vaccinaties, parasieten
bestrijding, hondenbelasting en cursussen.
• Heb je voldoende ruimte beschikbaar?
• Wat vinden je huisgenoten ervan, staan zij hiervoor open?
• Ben jij of is een huisgenoot mogelijk allergisch voor bepaalde
huisdieren?
• Wat vinden de buren ervan, elke hond blaft weleens!

Huisdierenbijsluiter
In de huisdierenbijsluiter hond en rassenbijsluiters van 39 popu
laire rassen kun je meer lezen over uiterlijk, karakter, verzorging,
beweging, activiteit en opvoeding van deze rassen, en benodigde
ervaring. Ook als je geen rashond neemt, maar een kruising of
een lookalike, dan is het de moeite waard om de bijsluiters te
raadplegen. Hiermee krijg je een goed beeld van de eigenschappen van de hond.

Goede praktijken
Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit geeft op zijn website
voorlichting over het verantwoord houden van huisdieren, waaronder uiteraard de hond. Relevante beslissingen en resultaten
uit Fairfok publiceert men eveneens op deze website.

Huisdierenbijsluiter hond
Gidsen voor Goede Praktijken
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Woefwijzer
De Woefwijzer van de Hondenbescherming helpt je om
inzicht te krijgen in welke hond bij je past. Zie het als een
leidraad en blijf goed kijken naar de hond die je voor je
hebt. Of naar de ouders van je puppy. Deze test geeft geen
garanties, maar helpt je op weg.

Welk type hond past het best bij jou?
• Lijf: wat vraagt het uiterlijk van de hond van je?
• Omgeving: wat vraagt de omgeving waar je woont van
je hond?
• Type: welke type past bij je?

Een hond is een lifestyle
Naast de Woefwijzer vind je op Eenhondvoormij.nl kennisvragen,
filmpjes en doe-tips om je te helpen een bewuste keuze te maken
voor een hond die bij je past.
Bekijk de ludieke voorlichtingsfilm: “Oh, sorry...” met als boodschap: Een hond is een lifestyle.

Doe-tips!
• Schrijf op een memo: “Wat lijkt me leuk aan een hond? Wat
niet?” en plak die op je koelkast. Pak de memo er weer bij als
je op pad gaat om je hond te kiezen. Past een hond wel echt
bij je? En deze hond ook?
• Ben je niet op zoek naar een bepaald type hond? Of wil je een
kruising? Ga dan eens bij een hondenschool/vereniging in de
buurt kijken. Welke honden vind je leuk?

Woefwijzer, welke hond past bij jou?
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Cursussen en opvoeding
LICG
Een cursus volgen met je hond is een goede manier om
hem op te voeden, oefeningen aan te leren, samen bezig
te zijn en de band te versterken. Dat geldt zowel voor een
pup als voor een volwassen hond. Welke cursus het meest
geschikt is voor jou en je hond, is voor iedereen verschillend. Het LICG geeft veel informatie over dit onderwerp.

Cursussen voor uw pup
Er bestaan speciale puppycursussen voor pups in de leeftijd van
8 - 12 weken. Deze helpen bij de socialisatie waardoor je pup in
aanraking komt met nieuwe dingen, de juiste reacties aanleert
en niet angstig wordt in bepaalde situaties. Na een ‘socialisatie
cursus’ kan de pup naar een echte puppycursus waar je leert
hoe je invloed kunt uitoefenen op zijn gedrag.
Cursussen voor uw pup

Hoe vind ik een goede hondenschool?
De wereld van de hondentraining is groot en iedereen die dat
leuk vindt, kan een hondenschool starten. Om dan een goede
hondenschool te vinden die bij je past en waar goed les wordt
gegeven, is niet makkelijk. Het LICG heeft een lijst van organi
saties waar gediplomeerde hondentrainers bij zijn aangesloten.
Hoe vind ik een goede hondenschool?

Gedragstherapie voor de hond
Het volgen van een cursus voorkomt helaas niet altijd dat er
gedragsproblemen ontstaan, zoals uitvallen naar vreemde
mensen, vechten met andere honden of niet alleen thuis
kunnen blijven. Je kunt dan de hulp inschakelen van een
hondengedragstherapeut. Kies wel voor iemand met een
gedegen opleiding! Het LICG heeft een aantal organisaties
op een rij gezet waarbij gediplomeerde hondengedrags
therapeuten zich kunnen aansluiten.
Gedragstherapie voor de hond

ALGEMEEN
EEN GOEDE MATCH
Hondenrassen
Huisdierenbijsluiters
Woefwijzer
Cursussen en opvoeding
> LICG
> Raad van Beheer
Adoptiehonden
Minder hondenbeten

EEN GEZONDE HOND
EEN LEGALE HOND

Cursussen en opvoeding
Raad van Beheer
Het opvoeden van een pup kan niet vroeg genoeg beginnen. Een goede fokker legt de basis en als de pup bij zijn
nieuwe eigenaar komt, neemt deze de opvoeding over.
Een goede opvoeding is belangrijk, want je hond moet zich
in onze dichtbevolkte samenleving goed staande kunnen
houden. Heb je geen ervaring met het opvoeden van een
pup, vraag dan je fokker of rasvereniging om meer informatie.

Hondenschool of kynologenclub
Voor de opvoeding van je pup of hond kun je onder andere
terecht bij een bij de Raad van Beheer aangesloten regionale
hondenschool of kynologenclub. Er zijn er bijna 70 door heel
Nederland. Natuurlijk vind je ook veel informatie in boeken of
op internet maar het advies is om altijd een cursus te volgen bij
een goede hondenschool en bij een deskundige gecertificeerde
kynologisch instructeur. Bij de kynologenclubs kun ook terecht
voor vervolgopleidingen zoals Gehoorzame Hond. Wist je dat je
bij de kynologenclub ook terecht kunt om actief met je hond te
sporten?
Kynologenclubs

Kwaliteit van je instructeur
Het is belangrijk dat je als hondeneigenaar een cursus met je
hond volgt bij een deskundige, gekwalificeerde instructeur. De
Raad van Beheer heeft een landelijk certificeringssysteem voor
instructeurs van hondenscholen. Met het certificeringssysteem
volgt iedere instructeur een gedegen, geaccrediteerde opleiding
en blijft hij goed geïnformeerd door het volgen van verplichte
nascholing.
Kwaliteit van je instructeur
Hoe vind ik een kynologisch instructeur?
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Adoptiehonden
Adoptiehonden (herplaatsingshonden)
Je hebt besloten een hond aan te schaffen. Omdat het goed
voelt om een dier weer een nieuw thuis te geven, kies je niet
voor een pup, maar voor een herplaatsingsdier. Je kunt een
hond adopteren via een opvang, asiel of stichting. Je moet
er goed op letten dat de herplaatsingsorganisatie gebruik
maakt van een deugdelijk adoptiecontract, waarin de afspraken over de plaatsing van het dier helder zijn vastgelegd.

Asielhonden
In de Nederlandse asielen zitten veel honden die op zoek zijn
naar een nieuw baasje. Bekijk de asielhond checklist van de
Hondenbescherming voordat je op pad gaat. Ook kun je zoeken
op ‘nieuwe hond’ in de Google Play Store of de App Store om
het Handboek Herplaatsingshonden te downloaden. Mocht je
twijfelen bij het kiezen van een hond, neem dan zeker een dag of
twee bedenktijd. Op de website dierenasiels.com kun je Nederlandse en Belgische asielhonden bekijken en ook selecteren op
bepaalde gedragskenmerken.

Adoptie buitenlandse hond
Wanneer je een buitenlandse hond overweegt die een organisatie voor je naar Nederland haalt, kun je de buitenlandse honden
checklist erbij pakken. Een adoptie van een buitenlandse hond
is meer dan het redden van een hond. Bereid je dus goed voor.
Niet alle buitenlandse honden worden gelukkig van een leven
in ons drukke Nederland en de vraag is of het dier gezond is en
geen gedragsproblemen heeft. Is het naar Nederland halen voor
die hond een goede oplossing?
Om problemen te voorkomen, is het belangrijk dat je
daadwerkelijk eigenaar van de hond wordt. Dit verschilt
per organisatie. Lees hier meer over in het document
adoptie- en herplaatsingscontracten van het LICG.

Zo kom ik aan een hond
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Minder hondenbeten
Een goed gefokte, gesocialiseerde en opgevoede hond
verkleint de kans op bijtgedrag naar mens, hond of andere
dieren. Op de website minderhondenbeten.nl kun je
lezen wat je kunt doen om het risico op een hondenbeet
te verkleinen.

Minder risico op hondenbeten
• Lees over hondengedrag en de oorzaken van agressie bij
honden;
• Leer hondentaal begrijpen en leer kinderen de Tien Gouden
Regels voor een veilige omgang;
• Lees over wat te doen bij een bijtincident, over wetgeving en
het doen van aangifte.

ALGEMEEN
EEN GOEDE MATCH
Hondenrassen
Huisdierenbijsluiters
Woefwijzer
Cursussen en opvoeding
> LICG
> Raad van Beheer
Adoptiehonden
Minder hondenbeten

EEN GEZONDE HOND
EEN LEGALE HOND

Tien Gouden Regels
Laat je kind kennismaken met de Tien Gouden Regels voor
het veilig omgaan met honden. Bij elke regel kan je kind kiezen
tussen twee plaatjes: eentje van hoe het niet moet en eentje van
hoe je het wel moet doen. Op de speciale Kids-website van het
LICG, kids.licg.nl, kun je ook de quiz doen over de Tien Gouden
Regels. Heeft je kind alle vragen goed, dan kan daar ook een
eigen oorkonde geprint worden.

Minder hondenbeten

Waarom een stamboomhond?
Een stamboomhond is een hond met een officiële stamboom.
Een stamboom is een document met daarop informatie over
de voorouders van de hond. Dat is belangrijk om te weten,
want een groot deel van de eigenschappen van je hond krijgt
hij van zijn ouders. Een hond met een officiële stamboom is
altijd geregistreerd bij de Raad van Beheer in het Nederlands
Honden Stamboek (NHSB).

Honden uit een goed nest
De Raad van Beheer stelt regels voor verantwoord fokken waaraan
elke fokker van stamboomhonden moet voldoen. Zo is er bijvoorbeeld een maximaal aantal nesten dat een moederhond mag krijgen en gelden er regels om inteelt te beperken. Een overzicht van
alle regels voor stamboomhonden vind je in het Basisreglement
Welzijn & Gezondheid.
Ruim 90% van de fokkers van stamboomhonden is lid van een
rasvereniging. De rasvereniging stelt vaak nog aanvullende regels
voor het fokken van pups van een specifiek ras. Zo stellen veel
rasverenigingen bepaalde gezondheidsonderzoeken verplicht.
Deze regels zijn vastgelegd in een verenigingsfokreglement (VFR).
Informatie over de regels per ras vind je bij de rasinformatie.
Wil je meer weten over de afstamming en gezondheidsuitslagen van
stamboomhonden, kijk dan op Generaties & Gezondheid Online.

Gezond is ook sociaal
Veel stamboomfokkers zorgen ervoor dat de pasgeboren puppy’s
opgroeien in een huiselijke omgeving. Zo doen ze allerlei indrukken op die nodig zijn om later uit te kunnen groeien tot een sociale
hond.

Lookalikes
Niet elke hond met een bepaald uiterlijk heeft een stamboom.
Zo zijn er bijvoorbeeld Labrador retrievers, Chihuahua’s en
Franse bulldogs met én zonder een stamboom. Rashonden
zonder stamboom noemen we lookalikes. Wist je dat maar
zo’n 6% van de Chihuahua’s, 12% van de Franse bulldogs
en 20% van de Labradors die je op straat tegenkomt een
officiële stamboom heeft?

Waarom een stamboomhond?
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De rashondengids
Met de LICG rashondengids kun je online informatie vinden
over het karakter, het gedrag, de gezondheid en de erfelijke
aandoeningen van rashonden. Hiermee kun je je zorgvuldig
oriënteren en ben je beter in staat een kritische beoordeling
te maken of je een hond van dit ras wilt aanschaffen.
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De rashondengids
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Database
Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) heeft informatie aange
leverd voor het ontwikkelen van de rashondengids door zijn
kennis op het gebied van erfelijke ziekten te koppelen aan de
meest voorkomende hondenrassen. Je kunt per ras opzoeken
welke erfelijke aandoeningen kunnen voorkomen en wat de
erfelijke aandoening precies betekent. Universiteit Utrecht werkt
hiervoor samen met Nederlandse dierenartsen die hun diag
noses in een database zetten. Deze database heet PETscan.
Door het bundelen van de diagnoses kun je meten wat de
belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor erfelijke ziekten ontwikkelt
het ECGG nieuwe DNA-testen, waardoor er minder zieke
honden komen.
Met PETscan kun je:
- Nieuwe ziekten vroeg opsporen;
- Fokken van zieke nakomelingen voorkomen;
- Honden (en katten) sneller en beter behandelen;
- Infectieziekten signaleren.

Petscan

Lees meer

De rashondengids
Samenwerken voor gezondere honden
Vers bloed
Gezondheidsproblemen bij rashonden kunnen het gevolg zijn
van een te kleine variatie in genen, waardoor inteelt ontstaat en
aandoeningen zich makkelijk verspreiden. Denk hierbij aan hartproblemen, epilepsie en het veelvuldig voorkomen van bepaalde
vormen van kanker. Een oplossing is het inbrengen van ‘nieuw’
DNA in een ras, door het inkruisen van een ander erkend
hondenras, ook wel ‘outcross’ genoemd. De Raad van Beheer
en de rasverenigingen ondersteunen deze outcross-oplossingen.

Saarlooswolfhond
Bij de Saarlooswolfhond, een Nederlands ras, is een succesvolle outcross toegepast. Uit een kruising tussen een Saarlooswolfhond en een Zwitserse witte herder werden in de nacht van
14 op 15 augustus 2014 twee reutjes en een teefje ter wereld
gebracht. Met twee pups die het meest op het originele ras
leken, is verder gefokt. Onderzoekers van Wageningen UR
hebben geholpen met het optimaliseren van deze outcross.

Ziekte opsporen
Bij pups van hondenras het Markiesje – ook een (oud) Nederlands ras – kwam een ernstige bewegingsstoornis voor (met
een moeilijk woord: paroxysmale dyskinesie).
Utrechtse onderzoekers hebben geholpen het
genetische defect op te sporen. Met succes:
de ziekte komt niet meer voor bij het Markiesje.

Wel of geen kortsnuit?
Bij sommige rassen komen overdreven raskenmerken voor,
zoals extreem korte snuiten. Deze dieren hebben bijvoorbeeld
moeite met normaal ademhalen. Denk aan de Franse en
Engelse bulldog en de Mopshond. Een oplossing is het fokken
op meer normale snuiten, zodat deze rassen
geen gezondheidsbeperkingen ondervinden
van hun uiterlijk. Het is dus van belang je goed
voor te laten lichten over deze rassen.

De rashondengids
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Gezonde hond app
Met behulp van de Gezonde hond-app kun je als hondenliefhebber naar hartenlust ‘bouwen’ aan je eigen hond. Het is daarbij
de uitdaging een zo gezond mogelijke hond te bouwen. Er kan
‘gesleuteld’ worden aan de huid, lippen, ogen, oren, poten, rug,
snuit en vacht. De gebouwde hond kan vervolgens getest worden op gezondheid. Hoe meer alles groen kleurt, hoe gezonder
de hond. Hoe meer alles rood kleurt, hoe ongezonder de hond.
In de app wordt uitgelegd waarom een keuze gezond of ongezond uitpakt. Een gezonde hond heeft geen extreme vormen.
Dus geen heel lange oren, hele diepe rimpels in zijn huid, hele
zware vacht, hele korte poten of juist een heel groot lijf. Om te
kunnen ademen is een goede snuit belangrijk. Op deze wijze leer
je dus welke eigenschappen een hond tot een gezonde hond
maken.

Gezonde hond app
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Chippen en registreren
LICG
Wist je dat er een verplichte identificatie en registratie (I&R) geldt
voor honden? Elke hond die er vanaf 1 april 2013 in Nederland
bijkomt, moet een chip hebben en geregistreerd worden bij een
van de daarvoor aangewezen databanken. In de databank wordt
het unieke chipnummer opgeslagen, samen met de actuele
contactgegevens van de eigenaar van de hond. Met I&R kunnen:
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• illegale handelaren en fokkers beter worden opgespoord;
• eigenaren achterhaald worden van mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten honden;
• eigenaren van weggelopen honden sneller gevonden worden.

Juni chipmaand
Elk jaar organiseert het LICG in juni de chipmaand. Voor de
maand juni is bewust gekozen omdat deze maand voorafgaat
aan de vakantieperiode, en juist in deze periode blijken de
meeste eigenaren hun huisdier als vermist op te geven. Het
LICG adviseert huisdiereigenaren dan ook om nog voor de
zomervakantie hun huisdier te laten chippen en registreren,
of bij een al geregistreerd dier te controleren of de registratie
nog actueel is. Want ook als een huisdier wel geregistreerd
is, wordt er vaak niet aan gedacht om aan de databank een
telefoonnummer- of adreswijziging door te geven.
Op www.chipnummer.nl kun je controleren of het chipnummer
van je huisdier en de bijbehorende registratie nog kloppen.

Chip je dier
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Chippen en registreren
Raad van Beheer
Stamboomhonden: uniek chipnummer
Het is verplicht om een pup voordat deze 7 weken oud is te
laten chippen. Bij pups van stamboomhonden wordt dit altijd
gedaan door een medewerker van de Raad van Beheer. In het
geval van een stamboomhond die in Nederland is geboren zijn
de eerste vijf cijfers altijd 52814. Dit unieke nummer is speciaal
gereserveerd door de Raad van Beheer voor alle stamboom
honden die in Nederland worden geboren. Bij een pup met
een chipnummer dat begint met 52814 weet je zeker dat deze
in Nederland is geboren en door de Raad van Beheer gecontro
leerd is.

Wist je dat…
De Raad van Beheer controleert per jaar
zo’n 7.000 nesten met stamboompups.
Dat zijn gemiddeld meer dan 25 nesten
per dag.

Uniek en herkenbaar chipnummer voor stamboomhonden

Controle van ouders en stamboompups
Als het nest is geboren wordt van alle stamboompups en hun
ouders DNA afgenomen. Tijdens de DNA-afname wordt de
identiteit van de ouderdieren gecontroleerd met behulp van de
chipnummers. Dankzij deze chipcontrole en een vergelijking van
het DNA van de pups met de ouders weet je zeker wie de vader
en moeder zijn.
Bij de nestcontrole moet de moederhond altijd aanwezig zijn.
Bij de malafide hondenhandel wordt steeds vaker ook een
‘surrogaat-moederhond’ bij een nest gelegd om zo pupkopers
te misleiden. Bij stamboomhonden weet je zeker dat de aan
wezige hond de moederhond is en dat alle stamboomnesten
gecontroleerd zijn.
Zekerheid door DNA-controle van ouders en pup
Bij een nestje stamboompups is altijd de moederhond aanwezig
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Ontmasker de foute fokker
Het lijkt zo makkelijk, een puppy kopen. Genoeg aanbod
op het internet, leuke pups die je direct kunt komen halen.
Maar pas op: achter veel schattige advertenties gaan foute
fokkers en handelaren schuil.
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Waar moet je zoal op letten? Een selectie van tips van het LICG:
Tip 1 Een fokker die serieus met socialisatie bezig is, heeft
hooguit één of een beperkt aantal nestjes. Vraag wat de
fokker aan socialisatie doet!
Tip 2 Is de moederhond aanwezig? Zorg altijd dat je de
moederhond kunt ontmoeten. Let ook op dat ze niet
agressief of angstig is, want pups kunnen dit gedrag
overnemen.
Tip 3 Reageren de pups blij op je bezoek? Een jonge pup
hoort vriendelijk en nieuwsgierig te zijn en niet schrikkerig.
Tip 4 Zijn de pups gechipt? De pups moeten al bij de verkoper
gechipt en geregistreerd zijn. Vraag de fokker om het registratiebewijs van de databank en laat je niet afschepen.
Tip 5 Klopt de nationaliteit van de pup? Regelmatig komen
pups uit het buitenland en soms wordt er gesjoemeld.
Bekijk het paspoort heel goed op aantekeningen.
Nederlandse paspoortnummers beginnen met 528-NL.
Tip 6 Moet je meteen beslissen? Kijken is niet meteen kopen.
De fokker moet rustig de tijd nemen en je mag vaker
langskomen. Laat je niet onder druk zetten met het
verhaal dat de pups bijna ‘op’ zijn.
Puppy kopen? Ontmasker de foute fokker
Puppy-checklist
Waar je bij de aanschaf op moet letten is ook opgenoemd
in de puppy-checklist. Het laatste blad kun je uitprinten en
meenemen tijdens een bezoek aan een fokker.
Voorlichtingsfilmpje over de aanschaf van een hond
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Checklist foute puppyhandel
De Dierenbescherming waarschuwt voor misstanden in de
malafide hondenfokkerij en -handel. Jaarlijks worden tien
duizenden pups door malafide hondenhandelaren in koffer
bakken en kisten naar Nederland gesmokkeld om te worden
verkocht via hoofdzakelijk online handelsplaatsen. Allerlei
rassen en kruisingen, de een nog schattiger dan de ander.
Natuurlijk zijn ze volgens hun zeggen ‘zorgvuldig gefokt’ en
‘in huis opgegroeid’. Daarom is het belangrijk om kritisch te
kijken naar de omstandigheden waaronder pups worden
aangeboden. De Checklist foute puppyhandel helpt je daarbij.
Waar moet je op letten als je een advertentie voor puppy’s ziet,
zodat je een inschatting kunt maken van de betrouwbaarheid
van de verkoper?

Staat erin hoeveel pups worden aangeboden?
Staat er een overzichtsfoto van het nestje bij de advertentie?
Staan er foto’s van de ouders bij de advertentie?
Wordt de herkomst van de pups vermeld?
Staan er een unieke tekst en foto’s in de advertentie?
Controleer de reputatie van de handelaar
Bekijk overige advertenties van de handelaar
Leg eerst schriftelijk contact, in plaats van telefonisch
Maak het geld over via een bankoverboeking
Controleer of een hond gechipt is

Checklist foute puppyhandel
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Fairpup
Een pup is geen product, maar wordt door sommige
fokkers wel zo gezien. Om te voorkomen dat je een pup
koopt bij een foute fokker met alle nadelige gevolgen van
dien (ziekte, agressie, extra kosten), helpt de Honden
bescherming je met Fairpup zoeken naar een pup uit
een eerlijk (legaal) nest.
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Doe hier de fairpup-check en bekijk de video waarin hondencoach Jeroen Oomen uitleg geeft.
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Op audiëntie bij een hondenfokker
Goede fokkers voelen zich betrokken bij hun pupkopers en pups
en geven je toch een klein beetje ‘hun kindje’ mee. Zij hebben
de eerste weken van je pup dag en nacht paraat gestaan om
ze te omringen met liefde, aandacht en zorg. Sterker nog, al
voordat je pup geboren was, waren ze al bezig met je pup!
Ze zijn oprecht trots, en willen dan ook alleen maar de beste
eigenaren matchen met hun hondjes. Dit soort fokkers is dan
ook bereid om je met daad en raad bij te staan, voor zover dat
binnen hun mogelijkheden ligt.

Fairpup
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