ALGEMENE INFO
Waar u op moet letten bij het aanschaffen van een pup
Voordat een lid van de Vereniging voor de Hollandse Herder met een hond mag fokken moet
deze hond aan een aantal kwaliteitseisen hebben voldaan. Deze eisen op het gebied van de
gezondheid, het gedrag en het (rastypisch) uiterlijk gelden voor de beide te gebruiken
ouderdieren. We proberen daarmee zo goed mogelijk te waarborgen dat de door ‘onze’fokkers
gefokte pups beschikken over een goede erfelijke aanleg.
Toch is een goede erfelijke aanleg niet het enige dat van belang is om een hond tot een gezonde
en plezierige huisgenoot uit te laten groeien. Goede voeding en huisvesting, voldoende en
verantwoorde beweging, op tijd de nodige inentingen en vooral ook het goed socialiseren en
opvoeden van de hond horen er allemaal bij. Hoe goed een hondje in aanleg ook is, wordt aan
één van deze zaken onvoldoende aandacht besteed, dan zal deze hond niet uitgroeien tot wat
hij in aanleg had kunnen worden.
De goede begeleiding van de pups moet al beginnen bij de fokker want juist de eerste maanden
in het hondenleven zijn heel erg belangrijk. Is de begeleiding in die eerste maanden niet goed
geweest, dan laat zich dat naderhand vaak niet goed meer bijsturen. Probeer daarom, voordat u
tot aanschaf van een pup besluit, in te schatten of de fokker voldoende aandacht aan zijn hondjes
heeft besteed. In het volgende geven wij u wat zaken aan waar u op moet letten. Daarnaast geven
wij u nog wat praktische tips.

Huisvesting
Of een nestje pups het best in huis of buitenshuis kan worden grootgebracht, daarover lopen de
menigen uiteen. Beide oplossingen hebben een aantal voor- en nadelen. Uit praktisch oogpunt
kiezen de meeste fokkers ervoor om een nestje hondjes in een eigen onderkomen te huisvesten,
een speciale puppykennel met een binnenruimte en een liefst ruime buitenloop.
Gaat u bij een fokker kijken, let er dan allereerst op waar de pups ondergebracht zijn. Zitten ze
dicht bij huis, zodanig dat ze wat huiselijk verkeer meebeleven, of zitten ze ergens achteraf waar
ze niets meemaken?
Zitten ze niet midden tussen de grote honden, zodat ze daar mogelijk ongewenst gedrag van
overnemen? Hebben de pups voldoende ruimte om te spelen en hebben ze wat speeltjes in hun

kennel om zich mee uit te leven? Ziet hun onderkomen er verzorgd en vooral schoon uit? Bevalt
de huisvesting van de pups u niet, vraag u dan af of u bij deze fokker wel een hondje wilt kopen.
Aanblik nestje
Kijkt u vervolgens hoe de pups er uit zien. Zien ze er vrolijk, gezond en fris uit? Zijn ze niet vuil,
sloom, hebben ze opgezette buikjes of een doffe vacht? Komen ze vrolijk naar u toe of kruipen
ze weg en zijn ze schuw? Vraag of de pups zijn ontwormd (met 3 à 4 weken en vervolgens om de
3 weken) en ingeënt (met 6 weken).
Bevalt de aanblik van het nestje u niet, kies dan voor een andere fokker, zelfs als dat betekent
dat u dan moet wachten.
Socialisatie/inprenting
Heel bepalend voor de ontwikkeling van het gedrag van een hond is de periode van 3 tot
ongeveer 12 weken. Deze periode noemen we de socialisatiefase, waarbij de periode van 3 tot 8
weken de vroege socialisatie- of inprentingsfase wordt genoemd. In deze periode moeten de
pups met heel veel zaken die ze later normaal moeten vinden in contact worden gebracht. De
pups moeten vooral goed vertrouwd raken met mensen, niet alleen met de fokker en zijn
huisgenoten maar liefst met zoveel mogelijk verschillende mannen, vrouwen en ook kinderen.
Verder moeten ze wennen aan allerhande dingen in en om het huis: de radio, de televisie, de
stofzuiger, het kletteren van de pannen op het aanrecht, het wasgoed aan de droogmolen, de
grasmaaier enz. Heel plezierig is het als de pups ook gewend worden aan een halsband en aan
het lopen aan een riempje, aan het zitten en liefst ook rijden in een auto, aan het verkeer enz.
Allemaal dingen waarvan de pup moet leren dat die er gewoon bij horen.
Informeer wat de fokker doet aan het socialiseren van de pups.
•

Komen ze veel in contact met mensen?

•

Komen ze (liefst één voor één) regelmatig in huis?

•

Neemt de fokker ze wel eens mee in de auto?

Lopen ze wel eens aan een riempje en komen ze wel eens bij de straat?
De inprenting is ongelofelijk belangrijk voor het latere gedrag van de hond. Deze periode is
namelijk onomkeerbaar. Zijn de hondjes nu bijvoorbeeld niet vertrouwd gemaakt met mensen,
dan blijft dat later altijd een probleem.
Als u de indruk hebt dat de fokker nu bijvoorbeeld niet veel gedaan heeft aan het inprenten van
de hondjes, neem dan alleen een pup als u die niet ouder dan met 7 weken kunt meenemen en
als u de tijd hebt en bereid bent om direct zelf nog de resterende week heel zorgvuldig aan de
inprenting van uw hondje te werken.

Moederhond
Vraag de fokker naar het gedrag van de moederhond. Kijk ook zelf naar haar gedrag. Weliswaar
hebben alle fokdieren binnen onze vereniging een gedragstest met goed gevolg afgelegd maar
dat betekent niet dat u iedere hond die goedgekeurd is leuk hoeft te vinden. Daarbij heeft de
moederhond de grootste invloed op het gedrag van de pups. Zij geeft namelijk niet alleen haar
erfelijke aanleg door, zij vormt met haar gedrag ook een voorbeeld voor haar pups.
Meestal is de vaderhond niet bij de fokker aanwezig. Is dat wel het geval, vraag en kijk dan ook
naar zijn gedrag. Vraag naar het keurverslag van de beide ouderdieren en kijk of er opmerkingen
zijn gemaakt over het gedrag. Neem alleen een pup als het gedrag van de ouderdieren u
aanspreekt.
Keuze pup
Lijkt alles u tot dusver in orde, informeer dan welke keuze u hebt uit het nest. Doorgaans mogen
de afnemers van de pups een keuze uit de hondjes maken in volgorde van aankoop. Bent u de
tweede gegadigde voor een reu, dan krijgt u dus de tweede keus uit de reuen in het nest.
Staar u niet direct blind op één bepaald hondje, maar probeert u een beeld te vormen van alle
reutjes of van alle teefjes, afhankelijk van het geslacht van uw voorkeur. Bovendien, als u niet de
eerste keus hebt, is het altijd mogelijk dat een eerdere koper ‘uw’ hondje kiest. Bedenk wel:
iedere koper heeft zijn eigen voorkeur en een tweede of latere keus betekent daarom nog niet
een ‘mindere’ keus.
Meestal heeft de fokker een goed beeld van de verschillende pups in het nest en weet hij welke
de brutaaltjes zijn, welke de wat schuchtere pups en welke van de hondjes hij het meest geschikt
voor u vindt. Binnen onze vereniging worden doorgaans de pups op de leeftijd van 7 weken
getest.
Deze test is bedoeld als hulpmiddel voor de fokker voor het plaatsen van de hondjes. Vraag de
fokker ook naar het testresultaat van de pup(s) waarvoor u belangstelling hebt. Zijn er geen
hondjes (meer) die u aanspreken, zie dan van aankoop af en wacht tot een volgend nest van deze
of van een andere fokker.
Tenslotte: niet alleen u kiest
In het voorgaande hebben we u een aantal zaken aangegeven waar u op moet letten bij het
kiezen van een hondje en eigenlijk ook bij het kiezen van een fokker.
U moet zich echter realiseren dat niet alleen u kiest. Een goede fokker voelt zich verantwoordelijk
voor het plaatsen van zijn pups.
Hij zal zijn honden alleen meegeven aan die mensen waarvan hij verwacht dat ze in staat zijn om
op een goede manier met de hond om te gaan. Hij zal dus aftasten of hij u één van zijn hondjes
toevertrouwt.
Dat betekent dat hij u ook ‘nee’ kan verkopen....
Net als u kritisch mag zijn in de keuze van de fokker bij wie u een hondje wilt aanschaffen, zo mag
ook de fokker kritisch zijn op zijn pupafnemers.
Aspirant-koper en fokker moeten dat van elkaar kunnen billijken.

