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Nu, veertien honden verder, maak ik nog steeds wel
eens een fout. Alleen weet ik nu meer dan in het begin
en bereid ik me beter voor. Een hond is echter een le-
vend wezen en dus niet helemaal voorspelbaar, net zo-
min als het fokken van honden. 

Wat is goed?
Wanneer je gevallen bent voor de charmes van een
Duitse herder, dan is de eerste stap het uitzoeken van
een goede fokker. Over wat ‘goed’ is kunnen we blad-
zijden vol schrijven. Als rasvereniging raden we u aan
een fokker uit te kiezen die met aangekeurde honden
fokt. Van deze fokkers wordt iedere maand een lijst
met beschikbare pups op de site van de VDH gepubli-
ceerd. Iedere fokker hanteert z’n eigen doelstellingen
(uiterlijk en karakter van z’n honden) en uw uiteindelij-
ke keuze hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Ga
eens kijken bij verschillende evenementen van de VDH,
u komt uw type hond daar vast en zeker tegen. Het is
ook verstandig om bij verschillende fokkers te gaan kij-
ken, zo kunt u het een en ander met elkaar vergelijken.

Socialisatie 
Niet alleen de ouderdieren zijn belangrijk bij het kiezen
van een pup, ook de manier waarop de pup de eerste
acht weken van z’n leven opgroeit zijn bepalend voor
z’n verdere leven. Natuurlijk dienen de teef met haar
pups goed gehuisvest te zijn, dat spreekt vanzelf. De
ruimte moet schoon zijn en de pups goed gevoed en
gezond. Daarnaast heeft een goede fokker oog voor
een goede socialisatie van z’n pups. Dat betekent dat
de pups met zo veel mogelijk verschillende mensen
kennis moeten kunnen maken. Grote, kleine, dikke,
dunne mensen met verschillende haar- en huidskleur

en allerlei verschillende soorten stemmen. Ook dienen
er mogelijkheden voor de pups te zijn om de omgeving
te ontdekken en onderzoeken. Ze moeten kennismaken
met de geluiden van een gewoon huishouden; binnen
en buiten verschillende geluiden kunnen horen. Als
pups in deze periode uitsluitend in de kennel verblijven
zullen ze angstig blijven in vreemde omgevingen.

Mijn eerste Duitse herder was een pracht van een beest; groot, langharig met een imposante kop.

Natuurlijk werd ik meteen lid van de rasvereniging en ging trainen bij een kringgroep. Achteraf

kan ik concluderen dat ik een paar verkeerde keuzes had gemaakt, zowel bij het uitzoeken van de

pup als bij de opvoeding ervan...

Kiezen is moeilijk

Het opvoeden van een Duitse herderpup

Welke fokker?
Wanneer je besluit om een Duitse herder te kopen, kun je
op verschillende manieren te werk gaan. Pups van uiteenlo-
pende prijzen worden door allerlei fokkers aangeboden.
Waar zit nu het verschil in? Grofweg kun je fokkers van hon-
den in drie groepen verdelen:
- Fokkers die pups aanbieden zonder stamboom. Vaak heb-

ben de ouderdieren (soms beiden in bezit van de fokker)
wel een stamboom. De ouderdieren zien er uit als een
Duitse herder, maar voldoen niet aan de rasstandaard van
de rasvereniging. Zowel vader- als moederhond zijn niet
geröntgend en hebben geen africhtingscertificaat. Over
het karakter van de honden is alleen datgene bekend wat
de fokker mededeelt. De pups worden ingeënt en ont-
wormd afgeleverd, compleet met gezondheidsverklaring
van de dierenarts. De fokker geeft aan dat ‘zo’n papiertje’
(stamboom) niet nodig is en de prijs alleen maar onnodig
hoog maakt.

- Fokkers die pups aanbieden met stamboom. De ouderdie-
ren hebben een stamboom en zijn met goed gevolg
geröntgend. Zowel vader- als moederhond zijn nooit naar
een tentoonstelling geweest en niet afgericht. Door de
fokker is geen stamboomonderzoek gedaan. Hij/zij wil een
keer een nestje fokken en vindt beide honden er goed uit-
zien. De pups worden gechipt, ontwormd en ingeënt aan-
geboden. Ook deze pups zijn in het bezit van een gezond-
heidsverklaring van de dierenarts. 

- Fokkers die pups aanbieden met stamboom, certificaat
van fokniveau en koopovereenkomst. De ouderdieren zijn
aangekeurd (met goed gevolg geröntgend, in bezit van
een uithoudingsvermogen diploma, africhtingkenteken en
minimaal de exterieur kwalificatie goed) en er is gekeken
naar de afstamming van beide ouderdieren. Ze moeten
‘bij elkaar passen’. Fokken is immers ’t verbeteren van het
ras, niet het vermeerderen ervan. Ook deze pups worden
gechipt, ontwormd en ingeënt aangeboden en zijn in het
bezit van een gezondheidsverklaring van de dierenarts.
Daarnaast wordt er tussen fokker en nieuwe eigenaar een
koopovereenkomst afgesloten. Deze koopovereenkomst
biedt bescherming naar zowel koper als verkoper 

Meer uitgebreide informatie over de verschillen tussen fok-
kers, zie www.duitseherders.com, klik onder de knop ‘artike-
len’ help ik zoek een pup aan.

Liefde op het eerste gezicht
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Agressie 
De moederhond is voor pups zeer belangrijk. In de eer-
ste paar weken is zij vooral degene die de pups ver-
zorgt. Wanneer de pups gaan rondlopen is het vooral
de moederhond die bepaalt wat wel en niet is toege-
staan. Pups die vanaf 4 à 5 weken zonder moeder wor-
den grootgebracht missen dit leermoment en zijn later
moeilijker te trainen. De aanwezigheid van broertjes en
zusjes is o.a. noodzakelijk om te leren met elkaar te
spelen. Door het spelen leert een hond z’n agressie te
onderdrukken. Agressie en angst kunnen ook ontstaan
als een pup te vroeg (jonger dan 7 weken) het nest
verlaat. 
Het uitzoeken van een fokker is dus een secuur werkje,
waarbij je niet zomaar over één nacht ijs gaat. Voor het
uitzoeken van een fokker en een pup heb je tijd nodig.
Andersom zal een goede fokker u niet, na een terloops
telefoontje, zo maar een pup verkopen. Ook hij/zij wil
weten of de pup goed terecht komt.

Kiezen 
Wanneer de keuze voor de fokker en het nest gemaakt
is, komt het moment dat er een bepaalde pup uitgeko-
zen moet worden. Veel mensen zijn van mening dat de
pup die het eerst op ze afkomt ook de pup is die geko-
zen moet worden. Waarom is niet duidelijk; bovendien
zou dit betekenen dat alle andere pups niet geschikt
voor hen zouden zijn. Niets is minder waar! Ook al lij-
ken alle pups op elkaar, qua karakter kunnen ze sterk
verschillen. Het is aan u (en uw familie) waar u voor
kiest. Wilt u een gezellige huishond die zich makkelijk
aanpast aan de bestaande regels in huis, wilt u een

hond die goed met de kinderen kan opschieten of wilt u
een hond waar u een bepaalde sport mee wilt gaan
doen? Net zo goed als er verschil is in karakter van
honden, is dat er ook in het karakter van mensen. Een
dominant persoon kan zich uitermate gaan ergeren aan
een zeer onderdanige hond. Terwijl dezelfde hond bij
een wat zachtere baas prima op z’n plaats is. In een
gezin met (kleine) kinderen past geen hond die snel
overal van onder de indruk is, een wat meer zelfstandig
typetje zal daar beter gedijen. Een goede fokker kan bij
deze keuze helpen. Hij heeft tenslotte de pups zeven
weken lang kunnen observeren!

Naar huis
Eindelijk is de grote dag aangebroken, u kunt uw pup
gaan halen. Probeer de pup zo vroeg mogelijk op de
dag op te halen; des te meer tijd heeft de pup om aan
de nieuwe omgeving te wennen. Neem een riempje,
halsbandje en handdoek (en wat papier van een keu-
kenrol) mee in de auto. Zo’n eerste keer in de auto kan
zeer enerverend zijn voor uw pup, er is een kans dat
hij gaat overgeven. Daarom is het handig als iemand
anders de handen vrij heeft om de pup in de auto vast
te houden. Thuisgekomen mag de pup rustig rondlopen
om alle nieuwe geurtjes opsnuiven. Laat ‘m even z’n ei-
gen gang gaan. Het is een idee om op dat moment
voor de (kleine) kinderen in huis een cadeautje te heb-
ben. Ze hebben dan daar aandacht voor en lopen niet
constant achter de pup aan.

Volgende maand gaan we het hebben over de plaats
van de hond in huis, is een bench noodzakelijk, de eer-
ste keer aan de riem mee naar buiten en de zindelijk-
heidstraining.

Marian Servaas

Vragen
Heeft u vragen over het opvoeden van uw pup? Denkt u “zo
zou ik het nooit meer doen”? Waar had u behoefte aan toen
uw hond nog een pupje was? Laat het ons weten, zodat we
uw vragen en tips in de volgende artikelen over dit onder-
werp kunnen meenemen. Leuke puppyfoto’s, die passen bij
de onderwerpen die behandeld worden, zijn natuurlijk ook
van harte welkom. 

A l g e m e e n

Leren van moeder

Kennismaken met kinderen

Wie van de twee?


