Onze werkwijze
Men zegt wel eens “fokken is gokken”
Deze stelling is deels waar.

Voor elke nest proberen we een goede combinatie van de ouderdieren te vormen. We kijken naar de
bouw en bloedlijnen van onze honden en zoeken een gepaste partner voor hen.
Onze honden hebben allemaal een goed karakter en hebben gezonde genen, ze zijn namelijk getest
op erfelijke afwijkingen die regelmatig voorkomen bij het ras. In onze zoektocht naar een geschikte
partner staat het karakter en de gezondheid voorop. Een mooie hond met een aangenaam karakter en
een goede bloedlijn die niet getest werd op erfelijke aandoeningen zullen we nooit gebruiken. We
willen een positieve bijdrage leveren aan het ras en willen zoveel mogelijk aandoeningen uitsluiten
voor de toekomstige pups en hen een goede basis meegeven om op deze manier hun kansen op een
gezond leven te vergroten.
Hoe hard we ons best ook doen om gezonde pups te fokken, we hebben het niet voor 100% in de hand.
Door de ouderdieren van onze pups te testen kunnen we een hoop zaken uitsluiten maar toch bestaat
de kans nog steeds dat er eens een pup problemen heeft met de gezondheid.

Fokken is gokken….
…. Pups uit niet geteste ouders → volledig akkoord
… Pups uit geteste ouders

→ deels akkoord, we kennen de erfelijke achtergrond van de
ouderdieren en dus ook van de pups waardoor het een heel stuk
minder gokken is, wij noemen het eerder een gecontroleerde gok,
met een hoop uitsluitingen

Wanneer beslissen we om een nest te fokken?
We zijn een kleinschalige hondenfokkerij met maar enkele nestjes per jaar. We houden het bewust
klein omdat we voor elk nest voldoende tijd willen vrijmaken. We steken heel veel tijd in de pups,
nemen de tijd voor de kennismaking van toekomstige puppy-eigenaren en de momenten dat er
mensen naar onze pups komen kijken.
Verder zijn onze honden in eerste plaats onze levensgezellen en leven we dagelijks met hen samen,
het zijn geen fokfabrieken. Of we al dan niet fokken met een teef hangt af van verschillende factoren.
De belangrijkste factor is haar conditie. Een teef moet lichamelijk (en geestelijk) klaar zijn voor een
nest.

Wettelijk mag men met een teef 3 nesten op 2 jaar fokken, voor 2019 was dit zelfs 2 nesten per jaar
en dus 4 nesten per 2 jaar dit was dus elke loopsheid!!! Wanneer men honden met stamboom fokt zijn
de regels strenger en mag men slechts jaarlijks een nestje fokken. Wij fokken niet jaarlijks met dezelfde
teef. Wij willen dat onze teef in topconditie is alvorens we haar dekken.

•

Heeft u interesse om bij ons een pup te kopen?

Potentiële puppy-eigenaren ontmoeten we, indien mogelijk, graag voor een gesprek. Zo kunnen zij
rustig kennismaken met ons en onze honden. Het gesprek is geen examen maar het is voor ons een
manier om uw gezinssituatie, verwachtingen en bedoelingen van een hond te leren kennen en om
informatie over het ras en onze honden uit te wisselen.
We willen dat een pup/hond in huis nemen een weloverwogen keuze is en geen impulsaankoop!
Het is voor ons erg belangrijk dat onze pups bij goede en liefdevolle baasjes terecht komen en een
“forever home” vinden. We willen dat ze samen met u leven, dat jullie samen vele mooie momenten
mogen beleven en dat jullie een vriend voor het leven hebben.
Heeft u een goed gevoel bij ons en onze werkwijze en overweegt u, nadat u goed nagedacht heeft, om
een pup bij ons te kopen dan kan u geheel vrijblijvend op onze wachtlijst geplaatst worden. Wij houden
u dan op de hoogte van de gebeurtenissen. Zo zullen wij u laten weten wanneer onze teef pups
verwacht, wanneer de pups geboren zijn etc.

Echo (dag 28) meervoudige zwangerschap bevestigd

Röntgenfoto (dag 55), telling pups

•

Van geboorte tot dat de pups het nest verlaten

De pups worden in huis geboren en de eerste weken grootgebracht. We volgen hen goed op zodat
alle pups een ze goed mogelijke start maken.
Nadat de pups geboren zijn krijgen de moeder en haar pups rust. Vanaf de 5de week mogen de
toekomstige puppy-eigenaars kennis komen maken met de pups.
Gedurende de eerste 8 weken socialiseren we de pups zo goed mogelijk om ze een goede start te
geven. De pups maken kennis met allerlei verschillende dingen, de alledaagse dingen van het leven
(leefgeluiden, volwassenen, kinderen, andere honden, paarden). Als het weer het toelaat spelen ze
buiten. Dit alles zal een gezonde basis zijn voor de ontwikkeling van een evenwichtig en stabiel
karakter. Als de pups 8 weken oud zijn mogen ze mee met hun nieuwe baasjes gaan.
Onze pups worden meermaals ontwormd (2 – 4 – 6 – 8 weken), onze dierenarts zal hen minstens
twee controlebezoeken brengen. Rond hun 6de levensweek krijgen de pups hun eerste vaccinatie en
worden ze gechipt. Verder wordt er bij de Rhodesian Ridgeback pups een DNA-afname gedaan.
Als de pups het nest verlaten krijgen ze hun Europees paspoort (blauwe boekje met chipnummer en
vaccinaties) meteen mee, de stamboom wordt later opgestuurd. Alle pups krijgen een dekentje mee
waar de nestgeur in zit en een kwalitatieve puppybrok die ze hier altijd gegeten hebben.
Nadat de pups vertrokken zijn naar hun nieuwe huisje willen we graag in contact blijven met de
nieuwe eigenaars. Als er vragen zijn of wanneer er hulp nodig is denken we mee en bieden we graag
hulp waar we kunnen.
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