Kwaliteit heeft zijn prijs
Het is zeker dat aan iedere fokker wel eens gevraagd wordt waarom zijn puppen duurder zijn
dan de puppen van de “handelaar” of de “fokker” om de hoek ?
Wat rechtvaardigt het prijsverschil ?
Om deze vraag te beantwoorden dient men zich een beetje in deze materie te verdiepen.
Eerst dient men te weten dat de fokker, die lid van de rasvereniging is, volgens de geldende richtlijnen
dient te fokken, maar ook volgens de voorschriften van de Raad van Beheer.
Beide verenigingen keuren de toelating van rashonden goed, indien aan alle voorschriften is voldaan.
Hiertoe behoort een omvangrijke kennis van de fokker, cq. erfelijkheidsleer, de verzorging,
het houden van honden en opvoeden en verzorgen van de puppen en moederhond.
Gecontroleerd wordt er door de rasvereniging en de Raad van Beheer om er zeker van te zijn dat
conform de voorschriften voor het fokken en houden van rashonden is voldaan. Indien hieraan
voldaan is, zullen de benodigde stambomen afgegeven worden.
Natuurlijk moet de fokker een goede gezonde fokteef hebben. Fokbaarheid wordt niet alleen gemeten
aan de schoonheid van de vertegenwoordiger van het ras. Niet iedere hond die mooi is, is geschikt
voor de fokkerij.
Via de Raad van Beheer dient eerst aangetoond te worden dat de hond gezond is. Enkele grote
rassen moeten bijv. op heupdysplasie (HD) onderzocht worden, voordat men ermee gefokt mag
worden. Andere rassen, zoals de Bedlington terrier, worden op koperstapeling onderzocht. Alleen met
geteste en goed bevonden en gezonde honden mag gefokt worden. Tevens dienen de fokdieren te
voldoen aan de rasstandaard. Hiertoe dient de hond gekeurd worden op een officiële hondenshow,
waar de hond door een keurmeester beoordeeld wordt op rasspecifieke kenmerken. Indien hieraan
voldaan is mag de fokker een nest met betreffende honden fokken.
Wie denkt dat alles slechts vanzelf gaat, heeft het mis. Hierna komt de tweede stap. De fokker zoekt
een geschikte reu uit, uiteraard moet deze ook aan het geldende fokreglement en eisen voldoen.
Meestal zijn de in de ogen van de fokker geschikte reuen niet bij de fokker om de hoek. De fokker zal
kosten nog moeite sparen om een dekking te gaan halen van een reu om, soms zelfs tot over de
landsgrenzen, een optimale combinatie te kunnen krijgen.
Is het nest geboren, dan wordt dit aangemeld bij de Raad van beheer. De Raad van Beheer zal de
gegevens controleren en zal de fokker thuis bezoeken voor de controle van puppen en moederhond.
Eveneens wordt gekeken naar de verzorging en huisvesting van de puppen en moederhond.
Op dat moment worden ook de namen van de puppen vastgelegd en worden de puppen officieel door
de Raad van Beheer gechipt.
Tussen de achtste en tiende week worden de puppen voor de tweede keer door de dierenarts geënt
en nogmaals ontwormd. Hierbij wordt elke pup grondig onderzocht. Van elke pup wordt een korte
beschrijving in het inentingsboekje genoteerd. Dan pas kan de pup afgegeven worden.
Verenigingen en fokker werken samen hand in hand. Ieder levert haar bijdrage, om aan de
toekomstige hondenbezitter zo gezond, karaktervol en optimaal verzorgde pup af te kunnen geven.
Dit alles ziet er allemaal eigenlijk zeer eenvoudig uit, maar is echter met een enorme hoeveelheid
inspanning van de betrokkenen verbonden.
Normaalgesproken wegen de kosten niet op tegen de koopprijs van de puppen. Een puppykoper is
zich vaak niet bewust, welke hoeveelheid werk nodig is, om serieus te fokken. Zeker zal er ook op een
andere manier gefokt worden, dit gaat dan meestal ten koste van de hond. Wie een rashond wil
aanschaffen doet zich er goed aan, rustig om zich heen te kijken, de fokker te bezoeken, de
aangesloten is bij de rasvereniging en volgens die richtlijnen fokt, en zich goed te laten informeren
over het ras. Een hondenleven duurt ca 10 – 14 jaar. Daarom weegt het op om een vergelijk te
maken, dat de kwaliteit heel goed de prijs rechtvaardigt.
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