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Dit e-book word je aangeboden door 
UwBrokkenPiloot 

 
Gefeliciteerd met je pup, 
   
Of je de pup nu binnenkort krijgt of net hebt, wij wensen 
jullie samen een heel plezierige tijd toe en hopen dat jullie 
lang van elkaar mogen genieten.  
 
Naast dit e-book hebben we nog een aantal andere 
cadeautjes voor je:  
 
Korting op EcoVit en/of Cenaturio 
Met de code Pup1806 ontvang je 10% korting op je eerste 
bestelling puppybrokken op www.voervitaal.nl.  
 
Tips en Voordelen 
Wordt RoedelCentraal-Fan en ontvang gratis interessante e-
books en meer. (www.roedelcentraal.nl/fan).  
 
Meld je aan op www.DierenCentraal.nl en ontvang gratis 
het E-magazine met tips, adviezen, weetjes, nieuws, 
verhalen, mooie foto’s en meer, over dieren en Honden en 
Katten in het bijzonder; 
 
Ontdek op www.hondenverzekeren.nl of het voor interessant 
is om uw pup tegen ziektekosten te verzekeren en hoe u dit 
kunt doen. 
 
Mocht je vragen hebben, horen wij dat uiteraard ook graag. 
 
Plezier voor Mens en Dier! 
UwBrokkenPiloot.nl 
  

http://www.voervitaal.nl/
http://www.roedelcentraal.nl/fan
http://www.dierencentraal.nl/
http://www.hondenverzekeren.nl/
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Inleiding Hoi Hoi een Pup! 
 

Wanneer je binnenkort een puppy krijgt of net een puppy hebt, verandert 

er veel voor je. Een pup in huis is een uitbreiding van je gezin. Je krijgt 

met heel veel dingen te maken. In dit e-book heb ik een aantal 
uiteenlopende zaken op een rij gezet om je voor te bereiden op de nieuwe 

situatie en je handvatten te geven voor wat je allemaal tegen kunt 
komen.  

 
Dit e-book helpt je om samen met je pup een prachtig samen zijn op te 

bouwen. Het behandelt vragen over voeding, socialisatie en 
verzekeringen. Maar ook praktische vragen als wat te doen bij vermissing 

of hoe je hond uit te laten.  
 

Loop je nog tegen andere zaken aan, waar je graag antwoord op zou 
hebben. Mail je vraag dan gewoon even naar 

support@uwbrokkenpiloot.nl. Je krijgt dan 
antwoord van mij of iemand van ons team. 

 

Plezier voor Mens en Dier! 

Bert Tijhoff 
 

Colofon 

Titel: Hoi Hoi een Pup! 

Uitgever: EcoVitaal, Oosteinde 194, Vriezenveen 

Auteur: Bert Tijhoff 

 

Disclaimer 

Bij het samenstellen van dit e-book is de grootste zorg besteed aan de juistheid 

van de hierin opgenomen informatie. Alles is gebaseerd op eigen ervaringen en 

in de loop der jaren opgedane kennis. 

 

Uitgever en redactie hebben de inhoud van deze uitgave met grote 

zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Uitgever en redactie 

aanvaarden evenwel geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn 

op informatie uit deze uitgave.  

 

© Copyright 

Niets uit deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, worden overgenomen, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

digitalisering of anders, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever. 

 

Mei 2021. 

DierenCentraal Gratis 

in uw Mailbox! 

DierenCentraal is het 

maandelijkse e-magazine 

van UwBrokkenPiloot.nl 

met interessante weetjes, 

tips, artikelen en meer 

over uw huisdier. U kunt 

dit e-magazine gratis 

ontvangen, wanneer u 

zich hiervoor even 

aanmeldt op 

www.dierencentraal.nl.  

mailto:support@uwbrokkenpiloot.nl
http://www.dierencentraal.nl/
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Voeding 

Het is natuurlijk logisch dat een pup ander voer krijgt dan een volwassen 

hond of als een oude hond. Ook bij de wolven gaat dat zo. De pups 

krijgen na de moedermelkfase meestal het beste van de prooi. Maar per 

levensstadium kan ook de voerbehoefte per dier verschillen. Zo heeft een 

actieve hond ander of meer voer nodig dan een inactieve hond en een pup 

van een groot ras ook ander voer dan een pup van een kleinere soort. 

Voeding van de pup 

De hond is het snelst groeiende zoogdier en bereikt, afhankelijk van de 

uiteindelijke grootte, in 7 tot 18 maanden zijn volwassen gewicht. Het is 

belangrijk dat deze snelle groei ondersteund wordt met een goed voer.  

 

Voor alle pups is het belangrijk om ze de eerste 6 maanden puppyvoer te 

geven. Puppyvoer bevat alle voedingsstoffen in een ideale verhouding, 

zodat de groei op de juiste manier kan verlopen.  

 

Een goed puppyvoer zorgt natuurlijk voor een gezonde groei en draagt bij 

aan een gezond bottenstelsel. Gezonde voeding geeft een stevige 

ontlasting en zorgt voor een mooie glanzende vacht. Bovendien zit een 

pup dat een goed voeder krijgt gewoon veel beter in zijn vel, is attenter 

en levendiger.  
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Omdat een pup in het begin relatief heel hard groeit, heeft hij in het begin 

ook veel voedingen nodig. De eerste weken krijgt hij moedermelk. Na een 

week of 6 krijgt hij zijn eerste brokjes om aan te wennen. Vanaf een week 

of acht kan hij geheel overschakelen op droogvoer. Wel heeft hij nog 

meerdere voedingen per dag nodig. 

 

Voerschema puppyvoeding 

 

8-12 weken leeftijd: 4 maaltijden per dag  

12-24 weken leeftijd: 3 maaltijden per dag  

> 24 weken 2 maaltijden per dag 

 

Pups hebben een intensief leven. Volop spelen en de wereld ontdekken tot 
ze er letterlijk bij neervallen. En natuurlijk een enorme groei. Daarom 

heeft een pup regelmatig voer nodig, te beginnen met 4 keer per dag. 
 

Vanaf week 12 kan dit terug gebracht worden tot 3 keer per dag. En vanaf 

een maand of 4 à 6 tot 2 keer per dag. Dit laatste hangt af van de tijd dat 

een pup nog in de groei is.  

Overstappen naar 2 keer per dag voeren kan vanaf het moment dat de 

pup tegen volwassen worden aan zit. Bij grotere rassen kan het wel meer 

dan een jaar duren voor een pup volwassen is en bij een klein ras kan dat 

met een maand of 5 al het geval zijn. 

Starten met puppyvoer 

Vanaf week 4 zie je dat de moeder de pup minder gaat zogen of zelfs al 

helemaal stopt. Dit noemt men spenen. (Normaal is dat na 6 tot 8 
weken.) De pup is dan toe aan vaste voeding. 

 
In het begin zijn de puppybrokken vaak nog te hard. Zeker voor de 

kleinere rassen. Het is dan verstandig om de puppybrokken voor te weken 
in lauw water. Dit kan men afbouwen door steeds minder en uiteindelijk 

geen water meer toe te voegen. Uiteraard dient er wel volop drinkwater 
voor de pup beschikbaar te zijn. 

 

Wisselen van Puppyvoer 

Wanneer je over wilt stappen op een ander voer, raad ik altijd aan om 

ineens over te stappen. Er zijn mensen die adviseren om de oude met de 

nieuwe brok te mengen. Maar dan weet je nooit hoe de brokken op elkaar 

reageren. 
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Overschakelen op andere voer gaat vaak gepaard met dunnere ontlasting. 

De darmflora moet zich immers nog instellen op het nieuwe voer. Dit kan 

bij pups wel 10 dagen duren. Afwijkende ontlasting in de periode is dus 

ook niet zo erg, tenzij er echt sprake is van diarree. Want dan loop je het 

gevaar op uitdroging van de pup.  

Bij het overschakelen op een ander voer moet er dus altijd extra goed op 

worden toegezien dat de pups voldoende drinken en in geval van dunnere 

ontlasting zelfs meer dan normaal. 

Let er bij het overschakelen op ander voer goed op wat de juiste 

hoeveelheid van het nieuwe voer is. De betere voersoorten zijn heel erg 

goed verteerbaar, daar kan vaak een aanzienlijk lagere hoeveelheid van 

gegeven worden.  

Puppyvoer voor grote honden 

Voor de grote rassen kan na 6 maanden worden overgeschakeld op een 

tussenvorm, die minder energie bevat dan een pupvoer, maar nog wel 

een ideale verhouding voedingsstoffen om een goede, evenwichtige 

botgroei te bewerkstelligen.  

 

Ik adviseer EcoVit of Cenaturio brokken. In het hoofdstuk EcoVit 
ontdek je waarom! 

 

Voeding van de volwassen hond 

Wanneer de hond is uitgegroeid, kan 

worden overgegaan op een volwassen 

voer. Voor de meeste honden is dit vanaf 

een leeftijd van 11 à 12 maanden. Voor de 

grotere honden zo rond de 16 maanden. Bij 

de goede voeders kun je ook al iets eerder 

overstappen en dan circa 10% boven de 

voernorm gaan voeren. 

 

Gezonde voeding zorgt voor stevige 

ontlasting en een mooie glanzende vacht. 

Een hond die een goed voer krijgt, zit beter 

in zijn vel, is attenter en levendiger.  

 

Over het algemeen kunnen we stellen dat 2 

maaltijden per dag voldoende zijn. Bij 
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sommige honden is het verstandig de hoeveelheid te verdelen over 3 of 4 

porties. Bijvoorbeeld wanneer een hond erg gulzig eet.  

  

Voeren doe je met het oog. De hoeveelheid voer die je moet geven is 

onder afhankelijk van de samenstelling en de activiteit van de hond. De 

op de verpakking aangegeven hoeveelheid is een goede leidraad. Maar 

kijk echter goed naar de ontlasting. Is deze te dun, dan voer je over het 

algemeen te veel. Is hij te dik, dan voer je meestal te weinig.  

 

Overstappen op volwassen voer 

Wanneer een pup volgroeit is, kan worden overgestapt op een 

volwassenbrok en heeft men de keuze tussen de EcoVit Premium en de 

EcoVit Geperste Wafel.  

Deze laatste heeft de voorkeur, omdat deze het meeste een vleesmaaltijd 

benaderd. Maar de Geperste Wafel is voor sommige honden te zwaar om 

te verteren en in dat geval is de Premium een verstandige keuze. 

Zoals al aangegeven zit er een groot verschil in het moment waarop een 

pup overgaat naar volwassen. Bij kleine rassen is dat veel eerder dan bij 

grote honden. Het beste is om in ieder geval tot 6 maanden Puppybrokken 

te voeren! En bij grotere rassen zelfs tot 11 à 12 maanden. Zo lang een 

pup in de groei is hebben ze immers extra energie en vitaminen en 

mineralen nodig! 

Ook voor het overstappen op volwassen voer adviseer ik altijd om dit 

ineens te doen en niet te mengen. Zeker wanneer er ook nog eens een 

wissel van merk voer plaats vindt. Maar wanneer men van de EcoVit Pup 

overstapt op de EcoVit Premium bijvoorbeeld, is het mengen op zich geen 

probleem. 

Mengen kan handig zijn om de pup te laten wennen aan het nieuwe voer. 

De Premium heeft natuurlijk een andere smaak en is veel groter dan de 

puppybrok. Wanneer een pup niet direct Premium wil eten, mag je dus 

tijdelijk mengen. 
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Pup met dunne ontlasting 

 

Een pup met dunne ontlasting kan diverse oorzaken hebben. Wanneer de 
pup ook een zieke indruk geeft en/of bloed in de ontlasting heeft, dien je 

direct contact met de dierenarts op te nemen.  
 

Is je pup verder goed actief en heb je het idee dat je pup verder gezond 

is, dan zijn er verschillende redenen waarom de pup dunne ontlasting kan 
hebben. 

Als gevolg van ontworming of vaccinatie 

Na een ontworming en/of vaccinatie kan de pup daarop reageren en een 

of twee dagen wat dunnere ontlasting hebben. Daarna moet het eigenlijk 
over zijn. 

De pup schrokt 

De pup schrokt zijn voer naar binnen. Dit kan de vertering verstoren. Wat 

je in eerste instantie kunt doen is proberen om het schrokken wat te 
verminderen door bijvoorbeeld een steen in de voerbak te leggen. 

Hierdoor moet hij meer moeite doen om het voer uit de bak te halen en 
worden de hoeveelheden die doorgeslikt worden al kleiner. Een pup hoeft 

niet te kauwen op zijn voer. Bij de mens is speeksel van belang voor de 
vertering. Bij honden niet.  

 

Wel kan de hoeveelheid voer die ineens in de maag komt een problemen 
bij de vertering geven. Zeker wanneer het om grote hoeveelheden gaat. 4 

keer per dag voeren is dan vaak beter dan 3 keer. 
 

Wat je verder kunt doen is een minuut of 10 voor het voeren al vast een 
beetje brokken geven. Daarmee zet je de maag vast aan het werk om 

maagsap aan te maken. Het voer dat daarna wordt gegeten wordt dan 
meestal beter verteerd, wat je terug moet zien in betere ontlasting.  

 
Wat je ook nog kunt proberen is om het voer voor te weken, zodat het 

een papje wordt. Dit zal hij ook minder snel opschrokken waarschijnlijk. 
Daarnaast hoeft de brok niet meer in de maag uit elkaar te vallen, want 

dat is dan al vast gebeurd.  

Intolerantie voor voedingsmiddelen 

Wat ook kan, maar gelukkig niet zo heel vaak voorkomt is dat je pup 

intolerant is voor bepaalde stoffen in het voer. EcoVit is een natuurlijk 
voer zonder chemische toevoegingen. Chemische toevoegingen kunnen 

een oorzaak zijn van dunne ontlasting. Zijn die er niet en is voeding wel 
het probleem, dan kan het de intolerantie voor bijvoorbeeld bepaalde 

eiwitten of voor gluten zijn. 
Om dat te onderzoeken zou je ook de overstap kunnen maken naar een 

graanvrije puppybrok. Op voervitaal.nl staan er wel een aantal. 
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Levensfasen van de pup 

Afhankelijk van de soort en grote van je hond is een pup in 6 tot 18 
maanden volwassen. In de periode tot volwassenheid zijn er een aantal 

belangrijke perioden in de ontwikkeling. Wanneer je dit weet, kun je daar 

gebruik van maken bij de opvoeding van je pup.  

Onderstaande levensfasen zijn zeer belangrijk. Een overgeslagen fase kan 

later nooit worden ingehaald. 

Eten, slapen, groeien: week 1 tot 4 

Deze periode zal je als nieuwe eigenaar niet meekrijgen omdat deze 
plaatsvindt bij de fokker. In deze periode heeft een pup heeft veel rust 

nodig. In het begin doet een pup ook nog niet veel. Pas na ongeveer 2 
weken gaan de oogjes open. Pas na dag 18 gaat de pup pas echt de 

wereld zien. Rond deze tijd ontwikkelt zich ook het reukvermogen van de 

pup en gaat de pup ook horen. Tot die tijd is een pup eigenlijk blind en 

doof en gaat alles op gevoel. 

Inprentingsperiode: week 3 tot 8 

De inprentingsperiode is de periode waarin de pup alle indrukken die hij 

opdoet onthoudt voor de rest van zijn leven. Deze periode is dus zeer 
belangrijk om de pup vertrouwd te maken met van alles en nog wat wat 

van belang is voor de pup in zijn verdere leven. Hier ligt een belangrijke 
rol voor de fokker en voor de nieuwe eigenaar die de pup tussen de 6 en 8 

weken zal krijgen.  

De pup moet dan vertrouwd raken met bijvoorbeeld de trein, de bus, 
overig verkeer, lawaai van verkeer en geschreeuw van mensen en 

kinderen, de stad, de winkel, etc. Hoe meer de pup vertrouwd raakt met 
al geluiden en omstandigheden, hoe stabieler je pup later als hond zal 

zijn.  

Deze periode is niet meer in te halen. Een pup van 12 weken die is 
opgegroeid bij een fokker die onvoldoende aandacht aan de pup heeft 

besteed, kan deze periode niet meer inhalen! 

Socialiseringsperiode: week 8 tot 12 

In de socialiseringsperiode staat de pup heel erg open voor indrukken en 

leert heel snel. In deze levensperiode zijn de eerste indrukken zeer 
bepalend voor het toekomstige gedrag van je hond. Daarbij gaat het 

zowel om goede als slechte indrukken. Deze laatste moet je zien te 

vermijden omdat deze slechte indrukken kunnen leiden tot angst.  

Deze periode is belangrijk om je pup kennis te laten maken met andere 

honden en dieren en natuurlijk met mensen en kinderen. 

Rangordeperiode: week 12 tot 16 

Tijdens de rangordeperiode wordt de toekomstige plaats van de pup 
binnen de "roedel" bepaald. Deze periode is te vergelijken met de 
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puberteit bij kinderen. Je pup zal je uitdagen kijken hoever hij kan gaan 

om hogerop te komen binnen "de roedel".  

Zo is het belangrijk dat je bij bijvoorbeeld sjorspelletjes je je pup niet als 

laatste mag laten winnen.  

In deze periode leert de pup ook dat je gezin een hogere positie heeft dan 

hij. Bij thuiskomt begroet je eerst je gezin en dan pas de pup. Bij vertrek 

ga jij en je familie eerst en dan de pup. Zo krijg je een volgzame hond. 

Kleine kinderen staan voor een hond lager in rang. Zeker wanner ze 

kruipen, dan ziet de pup ook als pup. Het is dan ook belangrijk kleine 

kinderen nooit alleen te laten met de hond.  

Voor de hond is het ook belangrijk dat één persoon de duidelijke leiding 
heeft (net zoals in de natuur de roedel één vaste leider heeft). Honden 

kennen geen democratie. Hoe streng u als leider moet zijn hangt mede af 
van het ras hond. In deze periode wordt wel bepaald hoe de pup u ziet. 

Belangrijk dus om in ieder geval in deze periode duidelijk en consequent 

te zijn.  

 

Meer tips kunt je lezen in mijn e-book “De ThuisRoedel!”. Achter in 

dit e-book vind je een aantrekkelijke aanbieding voor dit e-book. 
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Een puppy of jonge hond zindelijk maken 

 

Wanneer je een puppy in huis neemt, komt er heel wat bij kijken. Een 

puppy is niet alleen maar eten geven en veel knuffelen, je moet een pup 

ook opvoeden. Het opvoeden en zindelijk maken kost veel tijd, werk en 

vooral geduld.  

Veel mensen zitten ook met vragen over hoe ze een puppy kunnen 

opvoeden. Eén van de eerste stappen die je moet nemen tijdens de 

opvoeding van een puppy is het zindelijk maken van de hond.  

 

 
 

Een puppy zindelijk maken 

Zeker als je voor de eerste keer een puppy in huis neemt, zal je veel 

vragen hebben rondom het zindelijk maken van het jonge hondje. De 

zindelijkheidstraining, het proces naar volledige zindelijkheid toe, zal 

zeker niet zonder problemen verlopen. Dit moet je ook niet verwachten.  

Het zindelijk maken van een puppy kan weken tot zelfs enkele maanden 

duren, voordat er binnen in huis geen ‘ongelukjes’ meer gebeuren. De 

manier waarop je de zindelijkheidstraining aanpakt is erg belangrijk. Bij 

een foutieve aanpak loop je namelijk de kans dat je pup nooit zindelijk zal 

worden.  

 

Het is bewezen dat puppy’s een aangeboren nestzindelijkheid hebben. Als 

de puppy’s nog erg jong zijn, zal de moeder de puppy’s helpen om te 

poepen en te plassen. Dit doet ze door na de voeding het kruis van de 

puppy’s te wassen. De moederhond likt de urine en ontlasting op. Na een 

periode van ongeveer vier weken, stopt de moeder met het stimuleren 
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van de stoelgang. De pup zal zijn behoefte nu dus op andere plaatsen 

gaan doen.  

Een hond zal van nature niet graag zijn slaapplaats bevuilen met zijn 

eigen urine en ontlasting. Hij zal dus altijd een plekje zoeken om zijn 

behoefte te doen die buiten zijn slaapplaats ligt.  

 

Om de zindelijkheidstraining goed te laten verlopen, is het belangrijk dat 

de pup hooguit 12 weken oud is voor hij bij jou thuiskomt. Tot deze 

leeftijd kan een pup nog erg makkelijk aangeleerd worden waar hij slaapt 

en waar hij zijn behoefte behoort te doen.  

Een puppy is in theorie al zindelijk 

als hij voor het eerst bij jou in huis 

komt, alleen hebben jij en de pup 

allebei verschillende definities van 

zindelijkheid. Voor de hond geldt 

dat hij zindelijk is als hij buiten zijn 

slaapplaats zijn behoefte doet. Dit 

kan dus ook 10 centimeter van zijn 

mandje af zijn. Wij als mens vinden 

een hond pas zindelijk als hij buiten 

zijn behoefte doet op de momenten dat wij de hond uitlaten.  

 

Als baasje heb jij de taak om de hond te leren dat hij zijn behoefte buiten 

moet doen, en niet op een steenworp afstand van zijn mand of 

slaapplaats. Het is belangrijk om je puppy tijdens dit proces van 

zindelijkheidstraining zo veel mogelijk aan te moedigen. 

 

‘Ongelukjes’ voorkomen 

 

Verwacht niet dat je een puppy binnen een paar uur zindelijk hebt. 

Gemiddeld genomen hebben honden toch twee weken nodig om zindelijk 

te worden. Er zijn jonge honden bij wie dit binnen een tijdsbestek van drie 

dagen lukt, bij andere honden kan het 1,5 maand of zelfs langer duren. 

Hoe intensiever jij als baas bezig bent met de zindelijkheidstraining, hoe 

sneller je hondje ook echt zindelijk zal zijn.  

In de tijd dat je puppy bezig is om te leren zindelijk te worden, loop je 

risico’s op ongelukken. Met ongelukjes bedoelen we dat de pup toch per 

ongeluk binnen zijn behoefte doet. Om deze ongelukjes zoveel mogelijk te 

vermijden, zijn er een aantal ‘regels’ waar je je aan moet houden.  

 

Tips om je puppy zindelijk te maken 

Tijdens het zindelijk maken van een puppy zijn er een aantal regels waar 
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je rekening mee moet houden. Hoe strikter jij je houdt aan deze regels, 

hoe sneller je pup zindelijk is en hoe kleiner de kans op ‘ongelukjes’. 

 

Vaak naar buiten helpt je pup snel zindelijk maken! 

Neem de pup vaak mee naar buiten. De blaas van een puppy is nog erg 

klein en hij zal dus vaak moeten plassen.  

De momenten waarop puppy’s het meest plassen zijn:  

➢ na het slapen 

➢ na het spelen 

➢ na het eten.  

 

Als hij dus klaar is met 

spelen, slapen of eten 

is de kans groot dat hij 

moet plassen of 

poepen. Dit is het 

moment om je pup mee 

naar buiten te nemen.  

Ook als je ziet dat je 

pup verloren door het 

huis rondloopt, overal 

begint te snuffelen en soms begint te piepen, is het belangrijk om hem 

mee naar buiten te nemen. Je pup zoekt op dit moment 

hoogstwaarschijnlijk een plek waar hij kan plassen of poepen.  

 

Op de krant mag! 

Heeft je pup toch vaak ongelukjes? Dan kan je een vaste plek in huis 

uitzoeken waar hij in de eerste periode zijn behoefte mag doen. Kies 

hiervoor een vaste plek, bijvoorbeeld bij de tuindeur. Leg op de plek waar 

hij zijn behoefte mag doen een paar kranten neer.  

Tot het moment dat hij volledig zindelijk is, help je je pup op deze manier 

zijn zindelijkheid al te vergroten. Hij heeft nu een vaste plek waar hij mag 

plassen en poepen, en hoeft dit niet door het hele huis te doen.  

Wanneer je de kranten steeds een beetje verder weg legt, zal je pup ook 

steeds verder gaan om zijn behoeftes te doen. Het laatste stukje is voor 

de deur. En daarna haal je na een poosje ook daar de kranten weg. Grote 

kans dat je pup voor de deur gaat zitten op het moment dat hij nodig 

moet. Je kunt hem dan gemakkelijk naar buiten laten en belonen. 
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Zorg voor een veilig gevoel 

Als je je pup mee naar buiten neemt om hem uit te laten, moet je altijd 

bij je pup in de buurt blijven. Als hij aan het plassen of poepen is moet je 

blijven staan op een plaats waar hij je kan zien. Zo voelt hij zich niet in de 

steek gelaten en kan hij op z’n gemak zijn behoefte doen.  

Altijd belonen 

Wanneer hij buiten zijn behoefte heeft gedaan, hoe klein deze ook is, 

moet je je pup altijd belonen. Dit kan door enthousiast te gaan praten en 

hem te aaien of kriebelen. Ook kan je een hondensnoepje aan hem geven.  

Je kunt eventueel een commando geven op het moment dat jij hem gaat 

uitlaten (“plasje doen”), zodat hij de link gaat leggen tussen uitlaten en 

zindelijk worden en dat hij buiten zijn plasje moet doen.  

 

Hoe vaak je ook met hem naar buiten gaat, en ook als je kranten bij de 

deur hebt liggen, kunnen ongelukjes voorkomen. Deze ongelukjes worden 

veroorzaakt omdat de sluitspier van de blaas, bij een puppy nog niet goed 

ontwikkeld is. Bij baby’s is dit precies hetzelfde.  

 

Mocht je puppy toch een 

ongelukje hebben, mag je 

hem hier NOOIT voor straffen. 

Als je de hond voor het 

ongelukje gaat straffen, zal hij 

hier erg angstig en bang van 

worden. Hij krijgt immers 

straf voor iets waar hij niets 

aan kon doen (zijn 

sluitspieren zijn nog niet 

volledig ontwikkeld). Het 

beste is om het plasje gewoon op te ruimen en verder geen aandacht aan 

de hond te besteden (maar je mag je hond ook weer niet belonen of 

negeren).  

 

Puppy ’s nachts zindelijk maken 

Als jij in bed ligt te slapen, heb je geen tijd om je puppy regelmatig uit te 

laten. En de kans op ongelukjes is in de nacht dus groter dan overdag. 

Om de kans op ongelukjes te voorkomen kan je je pup ’s avonds vlak voor 

je gaat slapen nog even uitlaten.  

Indien mogelijk kan je ’s morgens ook iets eerder opstaan. Bij het opstaan 

moet je de pup ook gelijk gaan uitlaten.  
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Mocht je pup de nachtelijke uren toch niet ‘droog’ kunnen doorstaan, dan 

is het misschien een idee om de eerste weken ’s nachts een keertje op te 

staan om de jonge hond uit te laten. Langzaamaan kan je de tijd dat je ’s 

nachts je wekker zet opschuiven, totdat je puppy het de hele nacht 

volhoudt om zijn behoeften op te houden.  

 

Veel succes en sterkte met de zindelijkheidstraining van je pup! 
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Socialisatie Pup Belangrijk voor de Toekomst van de 

hond! 

 

De toekomst van de hond 

begint voor een groot deel bij 
de socialisatie van de pup. In 

de Nederlandse en Belgische 
maatschappij is het erg 

belangrijk dat honden zich 
goed kunnen aanpassen aan 

het leven tussen de mensen 
en in de grote stad. Hiervoor 

moet de hond zich goed 

kunnen aanpassen, kunnen 
omgaan met veel diverse 

soorten situaties en de hond 
moet vooral kalm en gehoorzaam zijn. Agressieve of angstige honden zien 

we liever niet in onze maatschappij. Maar om een hond te krijgen die zijn 
weg goed kan vinden in ons hedendaagse, drukke bestaan en die 

bovendien keurig gedrag vertoont, is een goede socialisatie pup van 

levensbelang.  

Wat is socialisatie? 

Socialisatie pup is het proces waarbij wij de hond van pups af aan leren 
omgaan met diverse situaties waar hij de rest van zijn leven mee te 

maken krijgt. Hij leert niet alleen veel nieuwe dingen kennen. Maar de pup 
zal ook juist tijdens de socialisatie pup periode leren hoe hij zich in 

bepaalde situaties moet gedragen. Zo wordt het niet geaccepteerd als hij 
zich agressief opstelt. Hij zal beloond worden wanneer hij lief is en doet 

wat er van hem gevraagd wordt.  

Maar naast het feit dat we tijdens de socialisatie pup periode de hond 
gedrag aanleren dat we graag van hem willen zien, is de 

socialisatieperiode ook om een andere reden erg belangrijk. Het 
socialiseren laat een hond van jongs af aan kennismaken met diverse 

situaties, waardoor hij zelfvertrouwen krijgt en zo min mogelijk angst 
ontwikkeld. Een hond die van jongs af aan met veel dingen en diverse 

situaties in aanraking is geweest, zal hier op latere leeftijd profijt van 

hebben omdat hij dan nieuwe dingen makkelijker aankan.  

Socialisatie pup bij de moeder 

Het eerste proces van socialisatie bij de hond start als de pup nog bij zijn 
moeder verblijft. De eerste drie tot vier weken zal zijn leven volledig 

beheerst worden door zijn moeder. Moeders bepaalt wanneer er gegeten, 

gedronken, geslapen, gespeeld en gewassen wordt.  



Hoi Hoi een Pup! 
Auteur: Bert Tijhoff 

 

http://www.hoihoieenpup.nl   Pagina 20 
 

Daarnaast leert moeder de pups 
welke hondendingen 

geaccepteerd worden en welke 
streken moeders niet meer wil 

zien.  

Na deze periode beginnen pups 

het nest te verkennen. 

Vervolgens de omgeving buiten 
het nest. Vanaf dit moment komt 

de mens ook om de hoek kijken 
bij een goede socialisatie pup. Nu 

zal niet alleen de moederhond 

bepalen hoe een pup zich moet gedragen, de mens zal hier ook bij helpen.  

Socialisatie bij de fokker 

Zo zal er vanaf de leeftijd dat ze het nest af en toe verlaten, gestart 
worden met het omdoen van een halsband. Leren pups dat ze uitgelaten 

worden aan een riem. En leren ze waar ze hun behoefte moeten doen.  

Aangezien puppy’s de eerste 12 weken van hun leven het meest leren en 

de meeste indrukken opdoen, is het belangrijk dat pups al bij de fokker 
een goede start krijgen. Zo zullen ze meegenomen worden naar de 

dierenarts en – afhankelijk van het ras – zullen ze ook al een bezoek 

brengen aan de trimsalon om die ervaring op te doen.  

Daarnaast maken de meeste puppy’s in deze periode kennis met het 

drukke stadsleven, gaan ze mee in de auto, mogen ze in de trein, bus 
enzovoort. Ze gaan de stad in en worden in allerlei situaties gebracht waar 

de hond in de rest van zijn leven mogelijk ook in terecht kan komen.  

Socialisatie pup bij de nieuwe baas 

Vanaf een week of 8 zijn pups oud genoeg om hun moeder te verlaten en 

een nieuw leven te beginnen bij hun nieuwe baasje. De mensen waar de 
pup terecht komt, zullen verder moeten gaan met de socialisatie van het 

hondje. Hij zal moeten wennen aan nieuwe situaties. En hij zal ook 

moeten leren wat de mens van hem verlangt – en wat de mens niet wil.  

Zo zal het niet geaccepteerd worden als de hond gaat bijten, grommen of 

andere vormen van agressief gedrag vertoont. Dit gedrag zal 
consequenties hebben en gestraft 

worden (maar wel met zachte 
hand). Gedrag dat het baasje graag 

wil zien, zal juist uitbundig beloond 

worden.  

Op deze manier wordt er een hond 

gevormd die zich gedraagt en die 
goed deel kan nemen aan de 

hedendaagse, gehaaste 

maatschappij.  
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Een goede socialisatie is het echt waard 

Wanneer een hond geen goede socialisatie pup periode heeft gehad, kan 

hier een angstige, bange of juist agressieve hond uit voortkomen. Als de 
hond al ouder is, is het erg moeilijk om bepaalde gedragingen die wij niet 

willen zien, af te leren. Daarom is het ook zo belangrijk om van zeer jonge 
leeftijd af al te starten met een goede opvoeding en socialisatie. Daardoor 

kan eventueel afwijkend gedrag dat wij niet willen zien, direct gestopt 

worden en omgebogen naar goed gedrag.  

Puppycursus 

Een goede manier om de 
socialisatie van de hond in goede 

banen te leiden, is het volgen van 
puppycursussen (en eventueel 

vervolgcursussen).  

Bij een puppycursus leren jonge 
honden onder andere de 

basiscommando’s. Ook leren ze 
bijvoorbeeld te apporteren en hoe 

ze netjes naast de baas moeten 

lopen. Bovendien leert de hond hoe hij de baas moet gehoorzamen.  

Deze cursus is erg fijn. Puppy’s hebben hier de mogelijkheid om met 

andere honden om te gaan. Ze krijgen ‘regels’ (commando’s) en zullen 
hierdoor veranderen in een hond die goed luistert naar commando’s en 

netjes aan de lijn loopt.  

Problemen met het socialiseren van je hond? 

Ervaar je problemen met het socialiseren van je hond, of weet je niet 

precies hoe je het aan moet pakken? Door heel Nederland en België zijn 
hondenscholen te vinden waar je terecht kan voor advies en training. Een 

hondendeskundige kan eventueel ook bij jou thuiskomen om naar de 

situatie te kijken en je eventueel te helpen waar dit nodig is.  

 

Verder zijn er veel boeken te vinden over het socialiseren van honden, 

met tips en trucs en veel informatie waar je zeker wat aan hebt.  

 

Interessant zijn bijvoorbeeld: 

www.puppycursusvolgjemij.nl 

www.grotepuppyboek.nl 

 

 

  

  

http://www.puppycursusvolgjemij.nl/
http://www.grotepuppyboek.nl/
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Je hond uitlaten, hoe moet dat? 

Als je een hond hebt, ben je ook verplicht om te gaan wandelen met je 

hond zodat hij buiten zijn behoefte kan doen, voldoende beweging krijgt 

en lekker kan spelen. Bovendien kan hij ook snuffelen, en daarmee zijn 

wereld verkennen, en socialiseren met andere honden. Maar hoe moet je 

nu je hond uitlaten?  

Een puppy uitlaten 

Net als kleine kinderen zijn puppy’s vaak onvermoeibaar en gaan ze door 

tot ze er letterlijk bij neervallen en heerlijk liggen te slapen. Zolang er iets 

interessants is of iets leuks te doen, blijft een puppy erg actief en geeft 

zichzelf geen rust. Daarom is het belangrijk dat jij als baasje 

rustmomenten inlast, waarop jouw pup verplicht rust moet nemen.  

Een puppy is in staat om een uur heerlijk buiten te wandelen, te spelen en 

te rennen, zonder dat je merkt dat hij moe is. Maar hij is dan zeker wél 

moe.  

Een langere periode actief bezig zijn is voor een pup ook ongezond: de 

botten en gewrichten van je trouwe viervoeter zijn nog niet volgroeid, 

waardoor ze snel overbelast kunnen raken. Overbelasting van gewrichten 

kan op latere leeftijd tot ernstige problemen leiden, zoals 

elleboogdysplasie, heupdysplasie, artrose en slijtage van de gewrichten.  

Een goede stelregel voor het uitlaten van je pup is dat je elke maand 5 

minuten tijd erbij krijgt voor het uitlaten. Een pup van 8 weken (2 

maanden) mag dus per keer 10 minuten uitgelaten worden, een pup van 

12 weken (3 maanden) 15 minuten, enzovoort.  

Een puppy los laten lopen 

Een puppy hecht zich erg snel aan jou als baasje. Dit omdat ze plotseling 

bij hun moeder zijn weggehaald, en jij er als enige bent voor de pup. Een 

puppy is van jou afhankelijk voor zijn voeding, water, aandacht en liefde, 

maar jij bent ook de aangewezen persoon om hem uit te laten en hem 

veiligheid te bieden wanneer hij dit nodig heeft. Zeker als een puppy nog 

erg jong is, ben jij het middelpunt van zijn leven, en dit zorgt ervoor dat 

je puppy niet snel ver weg zal lopen.  

Zelfs als je een puppy nog maar een paar dagen in huis hebt, kan je hem 

op een veilige plaats al laten loslopen, bijvoorbeeld op het strand, in het 

bos of in het park. Wil je je pup toch liever niet gelijk los laten lopen? Dan 

kan je kiezen voor een lange vaste lijn, waarmee de pup toch vrijheid 

heeft en los kan lopen, zonder dat hij daadwerkelijk los is. Op deze manier 

kan je je pup al van jongs af aan leren om los te lopen.  
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Loslopen is een goede socialisatie! 

Puppy’s kennen de buitenwereld nog niet goed, maar al spelenderwijs 

ontdekken ze de wereld. Je kan je pup van jongs af aan los laten lopen, al 

vanaf het moment dat hij 8 weken oud is. Op dat moment zit hij midden 

in zijn eerste socialisatiefase.  

Het is in deze fase van socialiseren belangrijk om je puppy met zoveel 

mogelijk dingen kennis te laten maken en laat hem van alles zien.  

Is je puppy een keer bang, til hem dan vooral niet op, daarmee bevestig 

je dat hetgeen waar hij bang voor is ook daadwerkelijk eng is. Het beste is 

om geen aandacht te besteden aan hetgeen waar hij bang voor is, maar 

gewoon door te gaan met wat je aan het doen was.  

Ook moet je je pup niet dwingen om iets te doen waar hij bang voor is, of 

je pup dwingen ergens heen te gaan als hij bang is. Daarmee ontwikkel je 

vaak een erg angstige hond die voor veel dingen bang is.  

Het belangrijkste is om dingen leuk te maken waardoor je puppy er geen 

angst voor ontwikkelt.  

 

Hoe vaak moet ik mijn hond uitlaten? 

Puppy’s moeten veel uitgelaten worden, zeker als ze nog zindelijk 

gemaakt moeten worden. Op het moment dat je puppy begint te ‘zeuren’, 

een plekje te zoeken of aangeeft dat hij moet plassen of poepen, moet je 

direct met je pup naar buiten gaan.  

Als hij buiten zijn behoefte heeft gedaan, beloon je hem flink. Mocht hij 

toch per ongeluk binnen een ongelukje hebben gehad, moet je hem hier 

nooit voor straffen. Als je je pup daar toch voor gaat straffen, heeft dit 

een averechts effect: hij doet het immers niet expres.  

Tijdens het zindelijk maken van je puppy kan het best eens gebeuren dat 

je 10 tot 20 keer per dag naar buiten moet.  

 

Een volwassen hond zal je minstens 3 tot 4 keer per dag moeten uitlaten. 

En dan geen ‘rondjes om de woning’ van 5 minuten. Er moet minstens één 

grote wandeling gemaakt worden van minimaal een half uur. Op die 

manier kan je hond zijn energie kwijt, zijn natuurlijke gedrag vertonen 

door te snuffelen, socialiseren met andere honden en lekker 

rondscharrelen.  

Waar laat ik mijn hond uit? 

In elke stad en in elk dorp zijn gebieden aangewezen waar je hond mag 

loslopen.  

Ook is er in alle Nederlandse steden een verplichting om hondenpoep op 

te ruimen. Op plaatsen waar veel honden worden uitgelaten, zijn speciale 

vuilnisbakken geplaatst waar je het zakje met hondenpoep in kunt gooien.  
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Buiten de gebieden waar honden los mogen lopen, is aanlijnen verplicht. 

Is je hond niet aangelijnd in die gebieden, dan kan je een boete 

verwachten die hoog kan oplopen. De ene gemeente controleert hier 

strenger op als de andere gemeente. 

 

Zowel voor jezelf als voor je hond is het leuk om afwisseling te hebben 

tijdens het uitlaten. Loop niet elke keer hetzelfde rondje, maar wissel dit 

af. Neem je hond ook een keer mee naar het strand of het bos!  

Meerdere honden tegelijk uitlaten 

Als je meer honden hebt, kan het gebeuren dat jouw honden elkaars 

gedrag gaan kopiëren. Ook kan het zijn dat de ene hond dominanter 

reageert naar andere honden als zijn maatje erbij is, dan wanneer hij 

alleen uitgelaten zou worden.  

Neem nooit een riem met één handvat die zich splitst in twee aparte 

riemen. Zo is het moeilijker om een van de honden te corrigeren als het 

nodig is. Je loopt kans om met zo’n riem de verkeerde hond (per ongeluk) 

te straffen. 
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Hond uitlaten, Help mijn hond trekt aan de riem 

 

Je hond uitlaten en dan op sleeptouw genomen worden door je hond. Dat 
is niet prettig. Wanneer je je hond de kans geeft, is de kans groot dat je 

toch zo over straat zult gaan. Dan is hij het die bepaalt en niet jij. En dat 

is niet de bedoeling. 

Je kent het beeld wel: een baasje die door zijn hond wordt uitgelaten, 

omdat zijn hond zo aan de riem trekt. Misschien is het jouw hond wel die 
jou voorttrekt tijdens een wandeling. Bij een kleine hond zal dit weinig 

problemen geven. Maar wanneer je een grotere of zwaardere hond hebt, 
zal je al snel last van je arm en schouder krijgen. En moet je letterlijk 

achter je hond aanrennen. De hond uitlaten is door een trekkende hond 

niet leuk meer.  

Toch kan je de hond uitlaten een stuk leuker en gezelliger maken, zowel 
voor jezelf als voor je hond. Het trekken aan de lijn kan door kleine 

aanpassingen makkelijk opgelost worden.  

Puppy’s 

Een puppy heeft van nature de neiging om te volgen, en niet om te 
trekken. Als je een nest puppy’s bekijkt, zie je altijd dat ze achter de 

moeder aanlopen. Dit zal hetzelfde zijn als jij een puppy gaat uitlaten. 

Wanneer je je pup van begin af aan aanleert om niet te trekken aan de 
riem, zal hij dit gedrag ook nooit gaan vertonen. Mocht je pup die wel 

doen, dien je het trekken direct te corrigeren – met zachte hand. En 
natuurlijk goed gedrag te belonen. 
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Waarom trekt de hond aan de riem? 

Een hond trekt aan de riem als hij graag ergens naartoe wil gaan. Tijdens 
het uitlaten gebeurt het dat de hond wat ziet, harder gaat lopen totdat de 

lijn ophoudt. De hond stopt echter niet en blijft harder doorlopen, 
waardoor hij aan de lijn begint te trekken. Jouw reactie zal al snel zijn dat 

je wat harder gaat lopen, of dat je je arm uitstrekt zodat de hond meer 
ruimte heeft. Dit heeft als resultaat dat de hond sneller bij hetgeen is 

waar hij zo graag heen wilde gaan. Zijn gedrag wordt dus beloond. 

Puppy trekt aan de lijn 

Als jouw puppy aan de lijn trekt, is het 
belangrijk om gelijk actie te 

ondernemen. Zo voorkom je dat je in de 
toekomst een hond hebt die constant 

aan de lijn trekt. Want jij wilt toch niet 

uitgelaten worden door jouw hond? Het 
is de bedoeling dat jij jouw hond uitlaat, 

niet andersom.  

Wanneer je puppy aan de riem trekt, sta 

dan gelijk stil zodra er spanning op de lijn staat. Zo zal de hond niet 
dichterbij zijn doel komen wanneer hij aan de riem trekt. Als de lijn stopt 

en de pup kan niet verder, zal de pup weer naar jou kijken en jou weer de 

aandacht geven.  

Je mag pas weer bewegen als de hond ontspannen is en een paar stappen 
terug doet zodat er geen spanning meer op de lijn staat. Als de lijn 

ontspannen is kan je weer verder lopen.  

Elke keer als er spanning op de lijn komt te staan, ga je stilstaan en 

beweeg je pas weer als de lijn ontspannen is. De reden hierachter is dat 
de hond leert dat trekken aan de riem hem niet sneller naar zijn doel toe 

brengt. Wanneer hij rustig naast je blijft lopen, zal hij wel bij zijn doel 

kunnen komen.  

Hou het proces van spanning, stilstaan, ontspanning, doorlopen 

consequent vol, bij elke wandeling.  

Een volwassen hond die aan de riem trekt 

Ook volwassen honden kunnen aan de riem trekken tijdens het hond 
uitlaten. En dat doen ze om dezelfde reden als bij puppy’s: ze willen naar 

een bepaald doel toe, en dit zo snel mogelijk.  

Een volwassen hond afleren om aan de riem te trekken is lastiger dan een 

puppy aanleren dat hij niet aan de riem mag trekken. Dit omdat de 
volwassen hond al een heel lange periode succes heeft gehad bij het 

trekken aan de riem.  
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Eén van de manieren om een volwassen hond af te leren dat hij aan de 
riem trekt, is hetzelfde als bij puppy’s het geval: stoppen als er spanning 

op de lijn komt, en pas doorlopen als de lijn ontspannen is.  

Je kan ook omdraaien als er spanning op de riem komt te staan, en 

weglopen. Zo raakt de hond alleen maar verder verwijderd van zijn doel. 
Je draait pas weer om, in de richting van het doel, als de hond netjes 

naast je loopt. Dit moet je consequent volhouden.  

Op een gegeven moment zal het trekken aan de riem afnemen en 

verdwijnen. Hoe lang dit duurt hangt helemaal af van de hond: de ene 
hond begrijpt het al binnen twee of drie dagen, bij de andere hond duurt 

het weken of zelfs maanden.  

Hoe moeilijk het soms ook is: blijf altijd volhouden, de aanhouder wint 

tenslotte! 

Beloon je hond bij goed gedrag 

Als je je hond het trekken aan de riem wilt afleren, moet je hem natuurlijk 

ook belonen. Denk goed na welke beloning voor jouw hond geschikt zou 
zijn. De ene hond maak je heel erg blij met een stukje kipfilet, terwijl de 

andere hond liever een speeltje heeft, of een knuffel of goed woordje van 

de baas.  

Als je hond goed met jou meeloopt, beloon je hem. Zo laat je jouw hond 
zien welk gedrag je wel graag ziet. En ben je ook positief bezig met je 

hond.  
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Help, mijn hond is vermist! Wat nu? 

 

Wanneer is een hond 

vermist? Dat weet jezelf 
het beste. Heb je een 

hond die wel eens vaker 

er even tussen uit knijpt, 
dan weet je ook dat hij 

normaal gesproken wel 
terugkomt. Toch is het 

niet prettig wanneer je 
hond weg is. Want er kan 

van alles gebeuren.  

Weglopen is dus niet 
altijd hetzelfde vermist. Is 

je hond voor de eerste keer of voor een lange tijd weg, dan spreken we 
over hond vermist! Daar gaat dit artikel over. Wat kun en moet je dan 

doen!  

Wanneer jouw hond vermist is, kun je daar behoorlijk angstig van 

worden; Zal je vol met vragen zitten; En wil je het liefst zo snel mogelijk 
jouw hond terug. Naast het feit dat je zelf kan zoeken in de omgeving 

waar je jouw hond het laatst gezien hebt, zijn er nog andere stappen die 

je kunt ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw hond weer veilig thuis 

komt – en dat zo snel mogelijk.  

Dierenambulance en dierenasiel  

Vanaf het moment dat je weet dat jouw hond vermist is, moet je het 

dierenasiel en de dierenambulance uit jouw regio op de hoogte brengen. 

Meld hierbij: 

• om welk ras het gaat, of 

op welk ras de hond lijkt 

• welke kleur hij heeft 

• leeftijd 

• formaat 

• en andere kenmerken 
die ervoor kunnen 

zorgen dat jouw hond 

snel herkenbaar is.  

Heeft hij bijvoorbeeld een 

halsband om. Heeft hij lichamelijke kenmerken waar hij goed aan te 

herkennen is. Of is hij bijvoorbeeld gewond?  

Het zou handig zijn als je ook een recente foto van je hond kunt opsturen 

naar de dierenambulance en het dierenasiel.  
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Amivedi 

Amivedi is een organisatie die gevonden en vermiste 

huisdieren op een website plaatst. Plaats op deze website 
een foto van je hond, samen met alle belangrijke 

informatie en de plaats van vermissing. Mensen die een 
hond vinden of los zien lopen, kijken vaak op amivedi 

(www.amevedi.nl) om te zien of er een hond vermist is bij 

hun in de buurt.  

Waar is onze Angel? 

Dit is een vrijwilligersorganisatie die op zoek gaat naar vermiste honden. 
Waar is onze Angel (Wioa, www.wioa.nl) zit door heel Nederland en heeft 

diverse zoekteams bestaande uit vrijwilligers die naar jouw hond gaan 
zoeken. Het bericht dat jouw hond vermist is, wordt ook op facebook 

gezet Dat zorgt ervoor dat de vermissing van jouw hond door veel 

mensen gezien wordt.  

Bij Wioa kan je aangeven hoe je te bereiken bent (telefoonnummer) en 
hoe mensen jouw hond het beste kunnen benaderen. Ook kan je hier 

aangeven dat mensen jou moeten bellen in plaats van zelf de hond te 

benaderen. Bijvoorbeeld omdat de hond angstig is voor vreemden.  

Ga zelf zoeken 

Naast alle organisaties te hebben afgebeld en jouw hond overal als 
vermist te hebben opgegeven, ga je natuurlijk zelf ook nog op zoek naar 

jouw hond.  

Als de hond ontsnapt is uit de tuin of woning, kan je de poort openzetten 
en in de omgeving gaan roepen en met de voerbak gaan rammelen. Roep 

hierbij regelmatig de naam van de hond en ga op verschillende tijdstippen 

zoeken.  

De meeste honden die vermist zijn, zijn bang en zitten ergens 
weggekropen in een hoekje. Wanneer het ’s avonds op straat rustiger is, 

zal de hond sneller uit de verstopplek tevoorschijn komen.  

Weggelopen tijdens het uitlaten? 

Is jouw hond tijdens het uitlaten weggelopen of als je bijvoorbeeld in een 

vreemde plaats of stad bent? Ga dan terug naar die plek waar je jouw 
hond voor het laatst gezien hebt. Ga hier veelvuldig roepen en leg dingen 

neer die naar jou of de hond zelf ruiken. Bijvoorbeeld zijn favoriete kleed 

http://www.amevedi.nl/
http://www.wioa.nl/
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waar hij altijd op ligt. Deze geur is voor jouw hond bekend, en de kans is 

groot dat hij bij het vertrouwde object blijft als hij deze gevonden heeft. 

Een andere plek waar je hond naar toe kan gaan is de plek waar de 
wandeling is begonnen. Ga ook zeker daar regelmatig controleren of hij 

daar naar terug is gegaan.   

Laat altijd iemand thuis 

Op momenten dat je weg moet of naar je hond gaat zoeken, is het slim 

om altijd iemand thuis te laten. Het kan gebeuren dat de hond de weg 
terug naar huis weet te vinden, en opeens in de tuin of voor de deur 

staat. Dan is het altijd fijn als er iemand thuis is om de hond binnen te 
halen. Die persoon kan dan ook gelijk de andere mensen en instanties op 

de hoogte brengen dat de hond weer terug thuis is. 

Flyeren 

Maak een flyer op de computer waarin je zet 

dat jouw hond vermist is. Plaats hier ook een 
goede, duidelijke foto van jouw hond op en 

geef belangrijke informatie aan op het 

formulier.  

Doe het briefje bij mensen in de brievenbus 

en hang het aan bijvoorbeeld bomen of 
lantaarnpalen bij jou in de buurt of op de 

plek van vermissing. Zo worden buurtbewoners en voorbijgangers 
geattendeerd op het feit dat jouw hond vermist is, en zullen zij hun ogen 

en oren beter openhouden.  

Mijn hond is weer thuis, en nu?  

Het is altijd fijn als jouw vermiste hond weer thuis is. Is je hond lange tijd 

weggeweest, is het verstandig om met jouw hond een bezoek aan de 
dierenarts te brengen. Ook al lijkt jouw hond op het eerste gezicht niets te 

mankeren. Je hond kan altijd schade hebben opgelopen in de tijd dat hij 
vermist was, zoals uitdroging, ondervoeding of beschadigde voeten omdat 

hij lang gelopen heeft. Daarnaast kan de hond ook een ongeluk hebben 
gehad tijdens de vermissing en hier inwendige verwondingen aan hebben 

overgehouden.  

Wanneer je weer thuis bent van de dierenarts kan je jouw hond het beste 
een tijd rust geven en hem niet te veel storen. Jouw hond zal erg moe zijn 

van zijn avontuur en heeft tijd nodig om bij te komen.  

Als jouw hond altijd losloopt tijdens het uitlaten, is het aangeraden om 
hem de eerste twee tot drie weken na de vermissing enkel aangelijnd uit 

te laten. De schrik kan er bij jouw hond nog zo erg in zitten, dat hij bij 
onverwachte dingen uit angst weer wegrent – en je wil natuurlijk 

vermijden dat jouw hond weer vermist wordt! 
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Voorkomen dat jouw hond vermist raakt 

Er zijn een aantal dingen die je kan doen om de kans te verkleinen dat 

jouw hond vermist raakt. En als jouw hond al vermist raakt, kan je hem 

door deze tips misschien sneller terugvinden.  

 

• Chippen. Zorg ervoor dat jouw hond gechipt is en dat de juiste 

contactgegevens op de chip vermeld staan. Mocht jouw hond 
gevonden worden, dan kan de dierenambulance de chip uitlezen en 

zo herleiden waar de hond vandaan komt en contact opnemen met 

de eigenaar.  

• Maak regelmatig foto’s. Zorg ervoor dat je regelmatig foto’s van je 
hond maakt, zodat je altijd een foto in bezit hebt die up-to-date is. 

Als je hond 6 jaar oud is, heb je weinig aan een foto van toen hij 
nog een puppy was: de hond is dan zo veel veranderd dat niemand 

hem meer zal herkennen.  

• Tuigje. Het beste is om jouw hond uit te laten met een tuigje, in 
plaats van met een halsband. Een tuigje zit beter vast en de kans 

dat de hond zich uit het tuigje kan wurmen, is kleiner dan bij een 

halsband het geval is.  

• Halsband met naampenning. Hang aan de halsband of het tuigje van 

jouw hond altijd een hondenpenning. Hier zet je de naam op van de 
hond, evenals jouw telefoonnummer. Mocht jouw hond gevonden 

worden, kan iemand heel makkelijk contact met je opnemen.  

• Let op ramen en deuren. Wanneer je een tuin hebt, moet je goed 
opletten dat jouw tuin goed afgesloten is en dat er geen gaten of 

openingen zijn waar jouw hond doorheen kan glippen. Ook moet je 
oppassen met het open laten staan van deuren en ramen. Een hond 

hoeft buiten maar wat te zien, en hij kan er heel makkelijk 

achteraan rennen en zo de weg kwijt raken.  
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Wanneer moet mijn pup naar de hondentrimsalon? 

 

Misschien hoeft je pup wel nooit naar de hondentrimsalon. Dat hangt 

namelijk sterk af van wat voor soort vacht hij heeft en dat is weer ras-

afhankelijk. Alle honden (en dus ook pups) kunnen in principe terecht bij 

de hondentrimsalon, maar niet voor elke hond is het een noodzaak.  

Wel of niet naar de hondentrimsalon! 

Voor de meeste rashonden geldt dat zij nooit een bezoek aan de 

hondentrimsalon hoeven te brengen voor het verzorgen of onderhouden 

van de vacht. Maar bij sommige hondenrassen is het juist erg belangrijk 

dat de hond regelmatig een bezoek brengt aan de trimster. Anders 

kunnen er huidproblemen en problemen aan de vacht ontstaan.  

Om te weten of jouw hond ook regelmatig naar de hondentrimsalon moet, 

is het goed om je te verdiepen in het ras. Op de site van de rasvereniging 

vind je daarvoor als het goed is de juiste informatie. 

Maar ook wanneer je pup geen vacht heeft waarvoor een bezoek aan de 

hondentrimsalon nodig is, kan je daar wel terecht voor het laten wassen 

van de vacht. En een bezoek aan de hondentrimsalon kan ook bijdragen 

aan het socialiseren van je pup. 

Maar welke tijd is nu het meest geschikt om te starten met het trimmen 

van je pup. Waar moet je nog meer rekening mee houden als je met je 

hond naar de hondentrimsalon gaat of wilt gaan?  

Met een puppy naar de trimsalon 

Wanneer een puppy tussen de 3 en 12 weken oud is, zit hij midden in de 

eerste socialisatieperiode. Tijdens deze periode laat je de pup aan alles 

wennen, aangezien hij in deze leeftijdsperiode eerder nieuwsgierig dan 

bang of angstig zal zijn. Ook is het verstandig om een puppy in deze 

leeftijd in ieder geval één keer kennis te laten maken met de 

hondentrimsalon.  

Een hele behandeling om de vacht te verzorgen en te trimmen is nog niet 

belangrijk, het meest belangrijke aspect van dit bezoek aan de trimsalon 

is om de pup te laten ervaren hoe het is om op ‘de tafel’ te staan en dat 

iemand met zijn vacht bezig is. Ook kan een pup zich nog niet erg lang 

concentreren, en zal hij al gauw weer weg willen om andere dingen te 

ondernemen.  
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De belangrijkste dingen waar de pup tijdens het eerste bezoek aan de 

hondentrimsalon aan moet wennen, is het geluid van de tondeuse en de 

föhn. De meeste hondentrimmers bieden deze kennismakingsbehandeling 

gratis aan, of voor een kleine prijs.  

Ook als jij een hond hebt waarbij het niet noodzakelijk is dat hij in de 

toekomst een trimsalon bezoekt, is het verstandig om toch een bezoek 

hieraan te brengen. Het kan toch zo zijn dat je op een gegeven moment 

besluit om toch naar de trimsalon te gaan met je hond, en dan is het fijn 

als de hond gewend is aan het feit dat hij soms zijn poten moet afstaan en 

dat iemand deze vasthoudt, en dat mensen hem overal zonder problemen 

aan kunnen raken.  

Nog een reden om de eerste keer je pup in een hondentrimsalon te laten 

wassen, is dat je zelf ervaring op kunt doen met het wassen van je hond. 

Want hoe schoon een hond ook op zichzelf kan zijn. Af en toe is hij echt 

wel aan een wasbeurt toe. 

De eerste echte trim-behandeling van een puppy 

Als je puppy zo’n 5 maanden oud is, is hij oud genoeg om de eerste 

‘volledige’ behandeling te ondergaan in de trimsalon. Het uiteindelijke 

model kan er nog wel anders uitzien dan wanneer het om een volwassen 

hond gaat. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de vacht van een puppy 

een andere textuur en structuur heeft dan de vacht van volwassen 

honden.  

Afhankelijk van het ras van je hond, zal daar ook een bepaalde frequentie 

bij horen wanneer je weer naar de hondentrimsalon zult moeten. De 

trimster zal je hierover ook goed kunnen adviseren.  
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Huisdierverzekering: Zin of Onzin?! 

Is het verstandig een huisdierverzekering af te sluiten tegen 

ziektekosten?! 

Wij krijgen regelmatig de vraag of het verstandig is om een huisdier te 

verzekeren tegen ziektekosten. Of dit verstandig is, hangt af van heel veel 
zaken. In dit artikel geven wij u een aantal handvatten zodat u voor u zelf 

kunt bepalen wat in uw situatie de verstandigste keuze is om een 

huisdierverzekering af te sluiten. 

Wat wilt u verzekeren? 

Een huisdier verzekeren kan op verschillende manieren. U kunt alles wat 

met ziektekosten te maken heeft verzekeren, waarbij ook de eventuele 

entingen en ontwormingskuren worden vergoed, of ervoor kiezen om 

alleen bepaalde ziekten of operaties te verzekeren. 

Zet vooraf op een rij welke kosten uw wellicht mee te maken krijgt zoals 

bijvoorbeeld 

• Inentingen 

• Ontwormen 
• Jaarlijkse controle 

• Sterilisatie/Castratie 
• Tandsteen verwijderen 

• Röntgenfoto’s, MRI’s, bloedonderzoek, etc. 
• Botbreuken 

• Medicijnen 
• Onderzoeken 

• Erfelijke ziekten 
• Kanker 

• Oorontsteking 

• Diabetes 

• Etc. 

Grote verschillen in tarieven Dierenartsen! 

De ziektekosten voor huisdieren zijn niet gestandaardiseerd. Tussen de 

verschillende dierenartsen kunnen grote tariefverschillen zitten. Deze 

worden mede ingegeven door: 

• Waar u woont! 
• Dierenarts of Veearts 

• Specialisaties van de Dierenarts 
• Aantal medewerkers 

• Huisvesting van de praktijk 

• Aanwezige apparatuur. 
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Over het algemeen kun je stellen dat een dierenarts op het platteland 
voordeliger is dan een dierenarts in de stad, als ook dat de tarieven in de 

randstad gemiddeld hoger liggen dan in de rest van het land. Een 
plattelands dierenarts is meestal het voordeligst, wanneer deze ook 

landbouwhuisdieren verzorgt en als veearts niet volledig afhankelijk is van 

de inkomsten uit huisdieren. 

Hoe specialistischer een dierenarts hoe hoger de kosten. En dat geldt ook 

wanneer een dierenarts veel vaste lasten voor personeel, praktijk en 

apparatuur heeft. 

 

Hoe ver wilt u gaan? 

Wanneer u een jong dier in huis neemt, staat u waarschijnlijk nog niet stil 

bij de eventuele ziektes die een dier op latere leeftijd kan krijgen. Net als 

bij de mens kan er steeds meer behandeld worden. Daar hangt echter wel 
een fiks prijskaartje aan. En het is verstandig vooraf voor u zelf te bepalen 

hoe ver u daarin wilt gaan. 

Niet alleen financieel, maar ook richting uw huisdier. Een huisdier wordt 
meestal een onderdeel van het gezin en daar wilt u liever geen afstand 

van nemen. Toch weten we allemaal dat wij onze huisdieren normaliter 
zullen overleven en er dus een moment van afscheid komt. Maar hoe ver 

wilt u daarin gaan om dat moment uit te stellen? Daarbij is het erg 

belangrijk u zelf de vraag te stellen wat voor uw huisdier het beste is. 

“Verleng mijn leven, Niet mijn lijden!” 

Wanneer u dat voor u zelf bepaald heeft, kunt u ook inschatten welke 

kosten daar mogelijk aan zullen hangen. 

Wat kunt u betalen?! 

Over het algemeen is het verstandig eerst uw eigen risico’s in te schatten 
en na te gaan of u deze kosten wel of niet kunt dragen. Kunt u dit niet of 

deels, dan is verzekeren een goede optie. Kunt u dit wel, dan bent u op de 

Tip:  

Vergelijk de tarieven van de 

dierenartsen bij u in de buurt.  

Vraag gewoon een aantal prijzen 
op en vergelijk deze. U kunt ook 

vragen of zij eventueel korting 
geven. Zeker wanneer u 

meerdere huisdieren bij hen wilt 

laten behandelen als het nodig is. 

 

http://uwbrokkenpiloot.nl/wp-content/upload_folders/uwbrokkenpiloot.nl/2016/07/Dure_ziektekosten.jpg
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lange termijn vaak meer geld kwijt met een verzekering (die wil immers 
ook verdienen en gaat er vanuit dat zij meestal moeten betalen) dan 

wanneer u zelf de kosten voor uw rekening neemt. 

Het voordeel van een verzekering is dat u maandelijks dezelfde kosten 

betaalt. 

Een optie is om zelf een potje aan te leggen door maandelijks geld apart 
te zetten voor de ziektekosten. Op die manier bouwt u een reserve op 

voor de eventuele ziektekosten van uw huisdier, maar behoudt u ook het 

geld wanneer uw huisdier niet ziek wordt. 

Grote verschillen in tarieven verzekeringen 

Wanneer je verschillende dierenverzekeringen vergelijkt, zie je vaak grote 

verschillen in de tarieven. Dat komt omdat de verzekeringen ook sterk 

van elkaar verschillen en ze vaak heel verschillende voorwaarden hebben 

en dus ook verschillende zaken verzekeren, of juist niet. 

• Een verzekeringspremie hangt onder andere af van: 

• Wat u wilt verzekeren 
• De grote van uw huisdier 

• Het soort huisdier 
• Het Ras van uw huisdier 

• Eigen risico. 

Zo kan het zijn dat zelfs de premie binnen een verzekering voor het zelfde 

pakket, sterk kan verschillen als gevolg van bijvoorbeeld het ras van uw 
huisdier. Op basis van de gegevens de verzekeraars in de afgelopen jaren 

verzameld hebben weten ze bijvoorbeeld heel goed wat de gemiddelde 
leeftijd is dat een bepaald ras behaalt, maar ook welke ziekten en 

klachten er bij bepaalde rassen veel voor komen. 

De grote van een huisdier is van invloed op bijvoorbeeld de hoeveelheid 

van eventuele medicijnen, maar ook de hoeveelheid narcose in geval van 
een operatie. Hoe groter het dier, hoe hoger de kosten over het algemeen 

zullen zijn. 

En met het eigen risico dat u wilt nemen, kunt u de hoogte van de premie 
natuurlijk sterk beïnvloeden. Maar ook het maximale bedrag dat een 

verzekering per jaar uitkeert. 

Acceptatie door de verzekering 

Wanneer u een huisdier wil verzekeren, betekent dat niet automatisch dat 

dit ook kan. Een verzekeraar probeert zijn risico’s ook te beperken en zal 
dus nagaan welke risico’s hij neemt met het verzekeren van uw huisdier. 

Hierbij spelen leeftijd, aanwezige ziektes of kansen daarop (omdat ze bij 
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een bepaald ras bijvoorbeeld vaak voorkomen) en welke risico’s u wilt 

verzekeren een belangrijke rol. 

Meestal krijgt u een vragenlijst die u moet invullen. Aan de hand daarvan 

gaat de verzekeraar zijn risico inschatten en op basis daarvan u een 
aanbieding doen met de te betalen premie, maar ook met de voorwaarden 

waaronder de verzekering wordt aangeboden. Daarin kan heel goed staan 
dat bepaalde ziekten worden uitgesloten van de verzekering. Een ziek dier 

kan dus vaak nog wel verzekerd worden, maar niet voor de ziekte die hij 

al heeft. 

Verzekeren! Welke verzekering dan? 

Wanneer u besloten heeft om uw huisdier te gaan verzekeren en u weet 

wat u wel en wat u niet wilt verzekeren, komt natuurlijk de vraag welke 

verzekering dan het beste bij u past. Wanneer u een e-mail stuurt naar 

info@ecovitaal.nl met de hieronder gevraagde gegevens, ontvangt u van 

ons een gratis en vrijblijvend advies. 

 

Soort dier:  Hond / Kat 

Naam huisdier 

Geslacht huisdier 

Ras (welke) of kruising/straatras 

Gewicht 

Geboortedatum 

Uw postcode 

 

  

mailto:info@ecovitaal.nl
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EcoVit 
 
Nadat ik in 2004 de ontdekkingstocht naar Vitaal Hondenvoer ben gestart, kwam 

ik al gauw tot de conclusie dat Vitaal Hondenvoer lang niet overal verkrijgbaar 

was. Zeker het Vitale Hondenvoer dat ook nog eens gunstig geprijsd is. Daarom 

ben ik toen zelf deze brokken bij ons in de regio gaan aanbieden. En zo ontstond 

EcoVitaal en UwBrokkenPiloot (en later www.voervitaal.nl).  

 

Ik wilde echter geen winkel en ben daarom een bezorgservice gestart. Deze 

business is ondertussen uitgegroeid en de formule wordt nu landelijk uitgerold 

met onafhankelijke BrokkenPiloten van EcoVitaal (www.uwbrokkenpiloot.nl).  

 

Het doorgroeien heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om met een eigen brok 

op de markt te komen. Deze brengen we op de markt onder de naam EcoVit. 

Wat staat voor Vitale Brokken voor een gunstige prijs. Voer met een zeer goede 

prijskwaliteitsverhouding dus.  

 

EcoVit is volledig natuurlijk dus zonder kunstmatige toevoegingen: 

• Vrij van chemische conserveringsmiddelen 

• Vrij van chemische geur-, kleur- en smaakstoffen 

• Vrij van soja 

• Vrij van kadavermeel 

 

–> Natuur product waar je minder van hoeft te voeren dan van de 

gemiddelde supermarktbrok en verslaat merkbrokken op 

Prijs/Kwaliteitsverhouding. 

 

Andere Voordelen van EcoVit: 
• Natuur Product 

• Compleet Diervoeder 

• Hoogwaardige grondstoffen 

• Minder van nodig 

• Lage Voerkosten per Maand 

 

Onze EcoVit Geperste Wafel bijvoorbeeld, is een brok geschikt voor bijna ieder 

hond. Deze brok behaalt 10 punten op de Vitaal VoerScore en hangt daarmee 

precies in tussen Vitaal en Royaal Vitaal.  

 

Met een prijs van slechts € 35,- per 20 kg kunnen we nu een zeer Vitale brok 

aanbieden die betaalbaar is voor iedere hondenliefhebber. En dat geldt ook voor 

onze andere producten. 

 

EcoVit: Vitaal en Gezond voor Kat en Hond! 

 
www.ecovit.nl 

http://www.voervitaal.nl/
http://www.uwbrokkenpiloot.nl/
http://www.ecovit.nl/
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EcoVit KennisMakingsKorting en cadeau voor je pup! 

Met de code Pup1806 ontvang je 10% korting op je eerste bestelling 

puppybrokken op www.voervitaal.nl. Dit geldt voor de puppy- en junior brokken 

van de merken EcoVit en Cenaturio.  

 

€ 40,- korting op een Voedingsadvies 

Als je wilt maak ik een compleet verzorgingsadvies voor jouw hond. Dit advies 

kost normaal € 75,-. Als lezer van dit e-book ontvang je maar liefst € 40,- 

korting en betaal je slechts € 35,-!  

Stuur een mailtje naar support@uwbrokkenpiloot.nl en wij sturen je een 

uitgebreide vragenlijst om in te vullen en terug te sturen.  

 

 

 

  

http://www.voervitaal.nl/
mailto:support@uwbrokkenpiloot.nl
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Nawoord 
 

In dit e-book heb ik je geprobeerd handvatten te geven voor een goede 

start met je pup. Dit op basis van mijn kennis en ervaring. Het staat 

eenieder vrij om hier het zijne van te denken en er mee te doen 

natuurlijk. Ik hoop echter dat ik met deze tips een kleine bijdrage heb 

kunnen leveren aan een mooie toekomst van jou met jouw maatje. 

Geef dit e-book cadeau! 

Ik geef je mijn toestemming om dit e-book weg te geven. Bijvoorbeeld om 

anderen te helpen, of omdat je het leuk vindt, of om er klanten mee te 

werven. Je mag er dus mee doen wat je wilt, zolang je de inhoud maar 

niet verandert of kopieert. 

Altijd de nieuwste versie 

Of je dit e-book nu zelf gebruikt of weggeeft, iedereen kan levenslang de 

nieuwste updates van mij krijgen. Dit e-book wordt regelmatig geüpdatet. 

 

Je hoeft het e-book ook niet op je eigen server te zetten, je hoeft niet 

eens een eigen domeinnaam te hebben. Het enige wat je hoeft te doen is 

door te verwijzen naar: www.hoihoieenpup.nl en dit e-book kan direct 

worden gedownload. 

 

Zo simpel is het! 

Plezier voor Mens & Dier! 

 

Bert Tijhoff 

 

 

  

http://www.hoihoieenpup.nl/
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Cadeautjes! 

Nog meer tips met DierenCentraal 

Wil je in de toekomst meer tips ontvangen, meld je dan even aan voor het e-

magazine DierenCentraal. Je ontvangt dan regelmatig interessante weetjes, tips 

en adviezen over de verzorging van huisdieren.  

Meld je snel aan op www.dierencentraal.nl.  

 

Via deze infomails word je ook op de hoogte gehouden van mijn nog te 

verschijnen e-books.  

 

Meer Dossiers en E-books voor jou (gratis) 

Wordt ook gratis RoedelCentraal-fan (www.roedelcentraal.nl/fan). Daar 

vind je nog een aantal andere e-books en dossiers die ik heb geschreven 

en welke je gratis kunt downloaden: 

- Vitaliteit volgens de EmmerTheorie 

- 22 Leuke DierenSpreuken 

- Dossier Vlooien 

- Prettige Feestdagen voor je Hond 

- Dossier: Is mijn hond Gezond? 

- En meer … 

 

 

€ 13,- (48%) korting op mijn e-book “De ThuisRoedel!” 

Wil ook jij weten hoe jij voor je hond de optimale 

ThuisRoedel kunt creëren? Dan raad ik je aan om mijn e-

book “De ThuisRoedel!” te lezen. In dit e-book onthul ik 

hoe een hond de ThuisRoedel ervaart en hoe jij daar 

optimaal sturing aan kunt geven. 

Nu Tijdelijk (als actieperiode is verlopen, ben je helaas 

te laat) een eenmalige korting van 48% op “De 

ThuisRoedel!” en betaal je slechts € 14,- in plaats 

van € 27,-! 

Je kunt “De ThuisRoedel!” bestellen op: 

www.thuisroedel.nl    

  

http://www.dierencentraal.nl/
http://www.roedelcentraal.nl/fan
http://www.thuisroedel.nl/


Hoi Hoi een Pup! 
Auteur: Bert Tijhoff 

 

http://www.hoihoieenpup.nl   Pagina 42 
 

€ 20,- korting op mijn e-book “Voed de Hond Vitaal en Gezond!” 

Wil ook jij weten waar je bij de voeding van je hond op 

moet letten om hem vitaal te kunnen voeren? Dan raad ik 

je aan om mijn e-book “Voed de Hond Vitaal en Gezond!” 

te lezen. In dit e-book ga ik in op de verschillende soorten 

voer, de gebruikte grondstoffen en wat juist wel en juist 

niet goed is voor je hond. Je zult je verbazen hoeveel niet 

goede stofjes er toch gebruikt worden in hondenvoer. 

Omdat je dit e-book al van me hebt gekocht geef ik je nu 

een eenmalige korting van € 20,- op “Voed de Hond 

Vitaal en Gezond!” en betaal je 

slechts € 17,-! 

Je kunt “Voed de Hond Vitaal en Gezond!” bestellen op: 

www.voeddehondvitaalengezond.nl  

Gebruik bij de betaling de kortingscode VH6VBW 

Aanraders! 

 

Nog een paar echte aanraders:  

www.hondenadviezen.nl 

www.hondenverzekeren.nl  

www.grotepuppyboek.nl  

www.puppycursusvolgjemij.nl  

 

www.dierenboekwinkel.nl  

http://www.voeddehondvitaalengezond.nl/
http://www.hondenadviezen.nl/
http://www.hondenverzekeren.nl/
http://www.grotepuppyboek.nl/
http://www.puppycursusvolgjemij.nl/
http://www.dierenboekwinkel.nl/

