
Stamboompups zijn een 
verantwoorde aanschaf
In de meerjarige campagne ‘Waarom een stamboomhond?’ legt de Raad van Beheer 
aan het grote publiek uit waarom het goed is een rashond met stamboom aan te 
schaffen. Zo heeft men elf voordelen van stamboomhonden geformuleerd, die in een 
mooie reeks 1-minuutvideo’s uit de doeken worden gedaan. In dit artikel zetten we 
alle elf video’s op een rij, maar u kunt ze natuurlijk ook bekijken op www.youtube.
com/raadvanbeheer.  

In elf video’s vastgelegd:

42

RAADAR XL Tekst: Jan Dobbe



gehad. Een fokker van stamboomhonden voldoet aan alle 
regels voor verantwoord fokken. Zo gelden er regels voor 
de minimum- en maximumleeftijd die een moederhond 
mag hebben, hoeveel nestjes zij in haar leven mag krijgen, 
en hoeveel tijd er tussen de nestjes in moet zitten. Door de 
DNA-controle en het bezoek van onze buitendienst weet u 
ook altijd zeker dat de aanwezige moederhond, ook echt de 
moeder is van het nestje pups.  

Voordeel 4: gegevens pup zijn openbaar
Een stamboompup wordt met veel zorg gefokt. Er blijft niets 
verborgen voor de aspirant-koper: afstamming, voorouders, 
resultaten van gezondheidsonderzoeken – al deze informa-
tie over de pup is online te vinden. Zo weet u of een pup uit 
een goed nest komt. Bij een niet-stamboomhond zijn deze 
gegevens doorgaans niet bekend en openbaar.

Voordeel 5: weten waar je voor kiest
Bij een stamboomhond weet u waar u aan toe bent. U kunt 
zorgvuldig een hond kiezen die bij u past, omdat u vooraf 

Voordeel 1: een goede start
De eerste acht weken van zijn leven bepalen goeddeels of 
een pup zal opgroeien tot een gezonde, sociale hond. Een 
verantwoorde, toegewijde fokker van stamboomhonden 
zet zich hier intensief voor in. Zo zorgt hij voor een 
prettige, huiselijke omgeving. Ook begint hij alvast met de 
socialisatie en met zindelijkheidstraining. Als u kiest voor 
een stamboompup, dan weet u dat hij uit een goed nest 
komt en dat er veel aandacht is geweest voor zijn eerste, o 
zo belangrijke weken.

Voordeel 2: met passie gefokt
Het is belangrijk om zorgvuldig een fokker te kiezen. Een 
goede fokker kiest de ouders van de pup met zorg uit en 
begeleidt de moederhond intensief tijdens haar dracht. Ook 

zijn goede fokkers kritisch over waar hun pups terechtko-
men – ze verkopen niet zomaar een pup. Andersom moet 
een pupkoper ook kritisch zijn naar de fokker. Als pupko-
per moet je veel kritische vragen stellen en neem geen 
genoegen met een onduidelijk antwoord. Een verantwoor-
de fokker heeft passie voor zijn honden: hij kan je goed 
helpen bij het maken van een goede keuze van een pup, en 
kan je een hondenleven lang tot steun zijn.  

Voordeel 3: een gelukkige moederhond
Een gelukkige moederhond zorgt voor gelukkige puppy’s. 
Daarom steken fokkers van stamboomhonden veel zorg in 
het welzijn van de moederhond. Bij een niet-stamboom-
hond weet je vaak niet of er op verantwoorde wijze met de 
moederhond is omgegaan – en hoeveel nestjes zij al heeft 
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Voordeel 8: zekerheid door DNA-controle
Bij alle stamboompups wordt verplicht DNA afgenomen. 
Daarmee wordt in het lab het DNA-profiel van een pup 
vastgesteld. Dit wordt vervolgens vergeleken met het DNA-
profiel van zijn ouders, om zo te controleren of de afstam-
ming klopt. Daarnaast wordt de identiteit van de moeder-
hond nog eens extra gecontroleerd aan de hand van haar 
chipnummer. Zo kan er geen twijfel bestaan over de moeder 
van het nest. Kennis over afstamming is belangrijk om te 
weten of de pup die je koopt verantwoord is gefokt en gezond 
is. Deze zekerheid heeft u niet bij honden zonder officiële 
stamboom, wel bij stamboompups.

Voordeel 9: investeren in een gezondere toekomst 
De Raad van Beheer, rasverenigingen en fokkers investeren 
veel in gezondheidsonderzoeken om zo gezond mogelijke 
honden te fokken. De meeste van deze onderzoeken worden 
gedaan met DNA van stamboomhonden. Dat betekent dat u 
als koper van een stamboompup mee-investeert in een 
gezondere toekomst voor honden. Bij alle stamboompups in 
Nederland wordt DNA afgenomen. Dit kan worden getest op 
erfelijke ziektes en aandoeningen. Ook kunt u aan het 
DNA-profiel zien of de ouders van de pup daadwerkelijk de 
echte ouders zijn.  Met het DNA-materiaal zoeken weten-
schappers samen met fokkers en rasverenigingen naar 
oplossingen van gezondheidsproblemen bij honden. Ze 
kunnen bij bepaalde ziekten achterhalen welke fout in het 
DNA de ziekte veroorzaakt en aan de hand daarvan een test 
ontwikkelen. Daarmee kunnen fokdieren worden getest op 
erfelijke ziektes, waardoor verantwoorde fokkers pups 
kunnen fokken die deze ziekte niet krijgen.

weet welke eigenschappen u kunt verwachten: een 
sportieve, grote en sterke hond, of juist een kleine 
gezelschapshond, enzovoort. Bij een pup met een 
onduidelijke afkomst weet u nooit zeker wat u krijgt. 
Een stamboomhond biedt die zekerheid wel!

Voordeel 6: zekerheid over grootte en vacht

Gaat u voor een klein of groot ras, of juist een leuke 
“middenmoter”? En gaat u voor een makkelijke haardos 
of intensieve vachtverzorging? Hoe u het ook wilt 
hebben: schaf een rashond met een stamboom aan, dan 
heeft u óók over deze zaken zekerheid. Bij een hond met 
een onduidelijke afkomst weet je nooit zeker wat je 
krijgt. Als u kiest voor de hond die ideaal past bij uw 
wensen en omstandigheden, hebben baas en hond 
jarenlang plezier van elkaar! 

Voordeel 7: tegengaan van inteelt

Fokkers van stamboomhonden houden rekening met 
een scala aan factoren voordat zij bepalen welke reu 
welke teef mag dekken. Zo beperken zij inteeltstijging. 
Hoge inteelt is immers slecht voor de gezondheid en het 
welzijn van een hond. Daarom zijn er regels waar alle 
fokkers van stamboomhonden zich aan moeten houden. 
Zo mag een teef niet gedekt worden door haar grootva-
der of kleinzoon. Bij een hond met een onduidelijke 
afkomst weet je nooit zeker wat je krijgt. Een stamboom-
hond biedt die zekerheid wel. 
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Voordeel 11: Uniek en herkenbaar chipnummer
Alle stamboomhonden in Nederland hebben een uniek en 
herkenbaar chipnummer, beginnend met 52814. Dit 
nummer wordt alleen door de Raad van Beheer gebruikt. 
In feite is dat de garantie dat u een stamboompup aan-
schaft die met 100 procent zekerheid in Nederland is 
gefokt. Stamboompups worden altijd binnen zeven weken 
door een medewerker van de Raad van Beheer gechipt, 
waarbij altijd tevens het chipnummer van de moederhond 
wordt gecontroleerd. Zo weet u zeker dat er geen pups uit 
de (malafide) handel uit het buitenland worden aangebo-
den. Daardoor weten we dat de pup in kwestie een 
uitstekende start heeft gehad in Nederland.

Voordeel 10:  de moederhond is aanwezig
Voor pups is het heel belangrijk dat de moederhond de eerste 
zeven weken aanwezig is. De moederhond voedt de pups en 
verzorgt ze. Ze zorgt er ook voor dat de pups zich kunnen 
ontwikkelen tot sociale honden. Koop dus nooit een pup als 
de moederhond niet aanwezig is. Stamboompups brengen 
minimaal zeven weken door met hun moeder. Om zeker te 
weten dat dit ook echt de moeder is, controleert een mede-
werker van de Raad van Beheer alle nesten van stamboom-
pups. Men neemt DNA af en controleert het chipnummer van 
de moederhond. Bij een stamboompup is de moeder dus 
altijd aanwezig. En dat zorgt voor een goede start!

FAIRFOK
In het kader van het Fairfok-programma heeft de 
Raad van Beheer de afgelopen jaren samen met aan-
gesloten verenigingen en fokkers, en ondersteund 
door wetenschap en overheid, een scala aan maatre-
gelen genomen om de gezondheid en het welzijn van 
honden (honden met een stamboom) te verbeteren. 
Om dit breed kenbaar te maken, startte de organi-
satie eind 2015 met de publiekscampagne: ‘Waarom 
een stamboomhond?’ De campagne richt zich op 
online (eigen) media en gedrukte media, onder meer 
met de voordeelvideo’s uit dit artikel en de ‘Zoek de 
verschillen’-banners. Met de campagne steunt de 
Raad van Beheer de verantwoorde fokker van stam-
boomhonden in Nederland. Onlangs is de campagne 
uitgebreid met online display advertising. De Raad 
van Beheer richt zijn boodschap daarbij op honden- 
en dierenliefhebbers vanaf 35 jaar op relevante web-
site, forums en andere online media. In totaal bijna 
1,5 miljoen vertoningen per maand, zet de Raad van 
Beheer in op de kracht van de herhaling.   

Neem een gratis abonnement op het YouTube-kanaal van de Raad van Beheer via www.youtube.com/raadvanbeheer en blijf 
op de hoogte!

deze en andere ‘Zoek de verschillen’-banners verschijnen in het 
kader van de campagne online op tal van websites en leiden de 
lezers naar de actiewebsite van de Raad van Beheer. 
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