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Honden fokken volgens de natuur
Hebt u een hondenprobleem of een probleemhond?
In harmonie leven met de natuur kan niet meer, respect hebben voor de
natuur bij het fokken gelukkig wel!
Niet alleen voor fokkers, want iedere hondeneigenaar heeft er mee te maken en wie een
hond wil krijgt er mee te maken. Dat het iets is waar veel mensen licht overstappen weten
we uit het feit dat er jaarlijks duizenden pups verkocht worden in dierenwinkels die
meestal afkomstig zijn van fokkers uit ex Oostblok landen waar niets van geweten is en
waar in de media regelmatig voor gewaarschuwd wordt.
Het percentage pups afkomstig van dit soort handel dat kans maakt op normaal
functioneren is onvoorstelbaar klein. Wat niet wil zeggen dat pups die hier geboren
worden automatisch een betere start hebben. Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar
bij een Belgische fokker geboren worden. Wanneer is men trouwens fokker? Gek genoeg is
een teef die men bezit laten dekken voldoende om fokker te zijn. Het gaat dus over pups
hebben of krijgen, niet over kennis bezitten. Dat is zeer spijtig, immers zeer veel
problemen die later bij de hond opduiken ontstaan bij de fokker als de hond nog pup is.
Soms zelfs al voor de geboorte.
Toch zijn er enkele zaken die fokkers zeker zouden moeten weten en uiteraard ook
toepassen, bvb: dat beide ouderdieren waar men wil mee fokken, dus ook de reu die men
wil gebruiken, in optimale conditie moeten zijn en vrij van kwetsuren of gebreken. Ook vrij
van genetische tekortkomingen of gebreken! Goed bij elkaar moeten passen qua
afstamming, dus geen directe familie van elkaar zijn. Inteelt en lijnteelt zijn achterhaalt en
bewezen schadelijk. Beide ouderdieren moeten op het moment van de dekking liefst al
langere tijd gevoed worden met natuurvoeding. Van het nut daarvan zijn door onderzoek
al vele bewijzen geleverd.
Na de dekking moet de teef zowel lichamelijk als geestelijk blijven trainen tot enkele
weken voor de geboorte. Vanaf 2 weken na de dekking moet de hoeveelheid
natuurvoeding die ze krijgt opgevoerd worden tot een stijging van 80% is bereikt boven het
normale gewicht die de teef anders als onderhoud gebruikt. Deze maximum stijging van
80% moet bereikt worden op 42 dagen na de dekking. Daarna bouwt men de hoeveelheid
voedsel weer af tot men op de 63 é dag na de dekking nog op +25% van het
onderhoudsgewicht zit.
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Voorbeeld;
 Een teef die dus normaal 1 kg of 1000 gr eet krijgt 1000 gr tot 2 weken na de dekking
 Vanaf dan stijgt men geleidelijk zodat men op 42 dagen na de dekking 1800 gt voer
verstrekt (het max. gewicht tijdens de dracht)
 Dan bouwt men dit terug af tot bij de geboorte (dus +/- 63 daggen na de dekking
zodat men eindigt op 1250 gr
Uiteraard kan het gebeuren dat teven een dag of zelfs meerdere dagen minder of zelfs
niets eten door allerlei redenen. Ze zijn zwanger, de hormonen en de pups die zich in de
baarmoeder ontwikkelen doen allerlei rare dingen met het moederdier. Dat is bij mensen
of zwangere vrouwen niet anders!
Al vanaf 2 weken voor de geboorte moeten teven de plaats waar ze gaan bevallen
regelmatig kunnen bezoeken. Deze ruimte moet rustig zijn, absoluut tochtvrij, goed van
temperatuur en niet te licht. De werpkist moet aangepast zijn aan het ras, een holle
bodem hebben, zeker niet glad zijn. Een warmtelamp boven de kist is zeer slecht voor het
gedrag van de pups wanneer ze opgegroeid zijn.
Vanaf de 21é dag na de geboorte moeten de pups de werpkist zelfstandig kunnen verlaten
en gemakkelijk terug kunnen betreden. De ruimte naast de werpkist moet ook groot
genoeg zijn zodat de pups ver genoeg van het nest hun vaste behoefte kunnen doen.
Van zodra de pups 21 dagen oud zijn moeten ze alle dagen een zéér kleine hoeveelheid
natuurvoeding krijgen, zodat ze voorbereid zijn om vanaf het moment dat ze 28 dagen oud
zijn zelfstandig mee te eten. De teef moet minstens 5 weken bij de pups blijven en vanaf
de 3é week moeten ze ook regelmatig contact hebben met de vader of een andere reu die
deze rol kan overnemen.
We zegden reeds dat vanaf de 21é dag de pups de werpkist zelfstandig moeten kunnen
verlaten en terug betreden en dan verwijzen we naar de bouw van de werpkist omdat de
meeste juist zo ontwikkeld zijn dat dit niet mogelijk is.
Voor de fokker is het veel gemakkelijker dat de boorden van de kist zo hoog zijn dat de
pups de kist niet kunnen verlaten. Voor de pups en de toekomstige eigenaars is het echter
een drama! Men krijgt dan pups die moeilijk zindelijk te maken zijn en coprofagie is op die
manier ook zeer dikwijls aanwezig.
Vanaf de 21é dag moeten nog een aantal belangrijke zaken gebeuren. Immers tussen de 3é
en de 5é week heeft de primaire inprenting plaats. Dat wil zeggen dat pups dan hun
broertjes en zusjes, alsook hun ouders leren herkennen. Ze moeten in deze fase dus niet
alleen de fokker of fokster zien maar meerdere mensen en kinderen.
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Fokkers die zwaaien met het argument dat er geen vreemden bij de pups mogen, met het
oog op besmetting, zijn alleen bezig met het in leven houden van hun koopwaar en niet
met kwaliteit of goed functionerende pups.
 Tot de pups 21 dagen zijn hebben ze alleen rust, eten en warmte van de moeder en
mekaar nodig.
 Tussen de 3é en de 5é week moet bezoek echt
 Na de 5e week is het leuk en goed maar ook andere invloeden worden dan belangrijk
 Het is zéér goed wanneer de teef na de 5é week nog laat zuigen. Tot de 5é week
moet het!
 Vanaf de 5é week moet er regelmatig nieuw speelgoed verstrekt worden zodat de
pups ook andere dingen kunnen onderzoeken dan broers en zussen. Ook weer zaken
die bij het sociale gedrag later duidelijk tot uiting komen. Ook het zich
ontwikkelende leervermogen vaart hier wel bij
 Men noemt dat verrijkt opgroeien
 Ideaal is het wanneer de pups nu ook kennismaken met andere honden van de
roedel. Het spreekt vanzelf dat het goede honden moeten zijn, die niet bang zijn of
van alles schrikken. Op deze ouderdom nemen pups dat slecht gedrag makkelijk over
 De pups eten nu zelfstandig, drinken af en toe wat bij de moeder en hebben veel
ruimte nodig alsook een min of meer afgeschermde rustplaats. Pups die in een te
kleine ruimte zitten hebben te weinig kans om te rusten en ontwikkelen zich niet
zoals het hoort. Zich kunnen terugtrekken is dus belangrijk
 Ideaal is het om een pup op 7 weken mee naar huis te nemen. Niet altijd kan dat.
Wanneer de fokker alles goed doet is tot 8 weken geen probleem. Vanaf dan heeft
de nieuwe eigenaar nog 5 weken om de kleine pup op de rest van zijn leven voor te
bereiden en ervoor te zorgen dat het een aangepaste hond wordt
 En of men deze periode nu inprenting of socialisatie noemt of wat dan ook, feit is
dat het een zéér belangrijke periode is die onomkeerbaar is en waar de hond met uw
hulp de fundamenten legt voor zijn verdere leven.
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