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2. Een pup kiezen
De beste pup bestaat niet, de juiste wel.
De juiste pup vinden wordt een stuk eenvoudiger bij een fokker die te
vertrouwen is.
Welke pup wordt het? Ook voor mensen die zich uitstekend hebben voorbereid blijft dit
een groot probleem, een eenmalig probleem want het blijkt dat wanneer mensen eenmaal
een keuze gemaakt hebben ze meestal bij dit besluit blijven (mijn kind schoon kind).
Ik ken zéér veel verhalen die dit staven en haal 2 voorbeelden aan.
1. Een fokker van Mechelse herders kreeg op een bepaald moment problemen met de
oren die niet meer rechtop gingen staan, wat wel maar na een paar maanden tot uiting
komt. Een Mechelaar heeft nu eenmaal staande oren, niet alleen volgens de standaard,
het oogt ook gewoon mooier. Maar wat bleek? Deze fokker, die het echt wel goed
trachtte te doen en die ook bereid was zijn verantwoordelijkheid op te nemen wilde de
mensen die een hond hadden met hangoren een nieuwe pup aanbieden maar niemand
ging daar echt op in. Niemand wou terug ruilen, om meerder redenen uiteraard, maar
uiteindelijk blijkt na enkele weken samen te leven het uiterlijk of de standaard niet het
belangrijkste.
2. Een zo mogelijk nog straffer verhaal. Een fokker van Border collies ontdekt, nadat de
pups maar enkele weken bij de nieuwe eigenaars zijn, dat ook zijn Bergamasco reu
ontsnapt is en een avontuurtje heeft gehad met de Border collie teef die officieel door
een zéér goede Border collie reu gedekt is. Wat blijkt? Enkele pups zijn bastaards en ter
goeder trouw is de fokker bereid een DNA test te laten uitvoeren en ook wil hij zijn
verantwoordelijkheid nemen. Ook hier wil eigenlijk niemand zijn pup die nog maar 2
weken bij de eigenaar is en die dus een bastaard is nog ruilen. Blijkbaar gaat
persoonlijkheid en eigenheid boven alles en toch is op voorhand welke pup te kiezen
voor veel mensen een dilemma.
Waarschijnlijk daarom zijn er zoveel systemen die aangeraden worden om uw pup te
kiezen en of één van die systemen klopt is moeilijk te zeggen. Immers vanaf het moment
dat de pup gekozen is spreken we over een symbiose en niemand zal ooit zeker weten wat
met een bepaalde pup zou gebeurt zijn wanneer hij bij iemand anders (en dus in een heel
andere situatie) terecht gekomen was.
Wat wel vaststaat is het feit dat zelfs iemand met veel kennis en ervaring om de tuin geleid
kan worden door de fokker. Hij kent de pups het beste en hij weet, tenminste wanneer hij
zijn taak goed heeft gedaan, welke pup het meest dominant is bij bvb:
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het eten
bij de beste ligplaats
wie haantje de voorste is bij het ontdekken van nieuwe dingen
of zelfs bang bij nieuwe dingen
het meest timide
of een beetje teruggetrokken

Het enige wat we zeker weten is dat al de pups moeten verkocht worden en dat de fokker
niet kan weten hoe met de pups zal worden omgegaan. Hij weet in het beste geval
datgene wat de nieuwe eigenaars vertellen wat ze gaan doen. Maar ook de meest ervaren
fokker heeft geen glazen bol waarin hij kan zien of al de nieuwe eigenaars wel gaan
waarmaken wat ze beloven. Dus uw lot volledig in zijn handen leggen houd ook een risico
in. Hij zou u verkeerd kunnen inschatten.
Ik beschrijf hier een verhaal dat ik lang geleden meemaakte bij een fokker die gelukkig
enkele jaren na dit gebeurde gestopt is. Hij had een nest pups van 8 en verkocht ze
allemaal als eerste keuze. Wat dus wou zeggen dat je steeds uit 8 pups kon kiezen. De
mensen aan wie hij een pup verkocht had wisten dit van elkaar niet, ik wel. Ik was
instructeur op de club waarvan deze man lid was en uiteraard was ik benieuwd hoe dit
ging aflopen.
Enkele dagen voor de mensen hun pup definitief kwamen ophalen liet hij die mensen op
zaterdag en zondag hun pup kiezen. Dus de mensen kwamen één voor één, 4 op zaterdag
en 4 op zondag. Ongeveer een half uur voor de eerste persoon kwam kiezen ging zijn
vrouw met de pup die hij aan die persoon wou verkopen in de zetel zitten. Met de andere
7 ging de fokker buiten spelen zodat ze moe werden. Net voor de nieuwe eigenaar kwam
gaf hij die 7 te eten en dan wachtte hij op het moment dat de eerste kiezer aanbelde en
zette de pup die heel de tijd bij zijn vrouw op de schoot geslapen had bij de rest die
allemaal na het spelen en eten in slaap vielen. Alleen de pup die hij aan persoon 1 kwijt
wilde was nog actief en die werd uiteraard gekozen. Enkele uren later deed hij hetzelfde en
daarna nog 6 maal verdeeld over de 2 dagen.
Iedereen had eerste keus, hij had extra verdiend en elke pup geplaatst waar hij dat wilde
en gek genoeg waren de bedrogen klanten in eerste instantie ook tevreden. Gelukkig is dit
een uitzonderlijk verhaal en zijn de meeste fokkers geen bedriegers maar het toont wel
aan dat de fokker niet alleen goed zijn taak moet kunnen, hij moet ook betrouwbaar zijn!
Immers iemand met veel ervaring, kennis en gevoel kan zeer moeilijk op enkel uren
uitmaken welke pup de beste is.
Trouwens de beste voor wat of wie? Wordt het een sporthond of een huishond en als het
een sporthond wordt, welke sport dan? De kwaliteiten die een hond moet hebben
verschillen enorm van de ene sport naar de andere. Om te speuren moet een hond niet
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snel zijn, voor flybal uiteraard wel. Om tentoonstelling te doen is mooi zijn belangrijker dan
bijvoorbeeld temperament. Natuurlijk ziet een kenner meer dan een leek en is 7 weken de
beste leeftijd om een pup te kiezen.
Ook is het zo dat men niet kan voortgaan op momentopnamen omdat elke pup ook leert
hoe hij zich moet gedragen in gevaarlijke situaties. Dus wanneer u het nest bezoekt en een
bepaalde pup toont zich zeer bang voor iets zou het kunnen zijn dat hij juist dat gedrag aan
het oefenen is. Ik heb weleens vastgesteld dat een pup dat gedrag vertoonde voor een
voorwerp dat er al 6 dagen lag, waar hij altijd mee gespeeld had en daarna ook weer terug
mee speelde maar op een bepaald moment gebruikte hij dat voorwerp om zijn
vluchtgedrag te trainen.
Ook dominantie en onderdanig gedrag worden geoefend. Een pup wint niet altijd anders
zouden de andere pups niet meer meespelen. Allemaal gedragingen die mensen weleens
op het verkeerde been kunnen zetten. Er is heel veel ervaring nodig om dat alles te
doorzien!
De beste manier om aan een nieuwe pup te komen is door een fokker te selecteren die het
niet alleen goed bedoelt maar het ook goed doet. Alleen hij heeft tijd genoeg met de pups
doorgebracht om al wat zij doen juist in te schatten en daar waar hij twijfelt kan hij iemand
inschakelen om het nest op details te testen, want het is zeker juist dat elke pup een
beetje anders is. De ene is timide, de ander aanvaard veel moeilijker gezag.
Als het goed is zijn de verschillen klein maar het blijft een feit dat de ene pup meer
geschikt is voor mijnheer X en zijn familie dan de andere pup. Zelf kan u dat zeer moeilijk
uitmaken. Uw lot ligt in de handen van de fokker, hij moet goed zijn.
Iemand die dus fokt volgens de wetten van de natuur. Zonder inteelt, zonder
verkrachtingen, met voldoende ruimte, natuurvoeding geeft, geschikte ouderdieren
gebruikt en die uiteraard te vertrouwen is!
Denis Steurs

