10 tips om een broodfokhandelaar te herkennen.
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Op zoek naar een leuke pup?
Ben je op zoek naar een leuke pup? Nog voordat je zoektocht begint is de belangrijkste stap om goed na te
denken of een pup wel in je leven past. Het kost namelijk veel tijd en energie om te zorgen dat je hond
gesocialiseerd wordt. Een hond opvoeden vereist ook, net als bij een kind, veel geduld. Je moet een pup
bijvoorbeeld leren om zindelijk te worden en hij moet leren niet bang te zijn als hij alleen thuis achtergelaten
wordt. Als je onvoldoende tijd hebt voor het opvoeden en voor de dagelijkse lichaamsbeweging van je pup
kan een hond gestrest raken, wat zich zal uiten in bijvoorbeeld het kapotbijten van dingen in huis of in ander
afwijkend gedrag.
Heb je echter alle tijd, ruimte en geduld voor een puppy? Dan wil je natuurlijk een gezonde hond die geen
traumatische start heeft gehad. Zorg daarom dat je de pup niet bij een broodfokhandelaar koopt.

Wat is een broodfokhandelaar?
Broodfokhandelaren zijn mensen of bedrijven die pups verkopen om hun brood mee te verdienen. Het gaat
hier maar om één ding: veel winst maken. De pups moeten zo goedkoop mogelijk worden ingekocht en zo
snel mogelijk weer verkocht zijn. De meeste pups die in Nederland worden aangeboden door broodfokhandelaren zijn geïmporteerd uit landen als Hongarije en Tsjechië. Ze worden op veel te jonge leeftijd van
hun moeder gescheiden en dagenlang op transport gezet naar Nederland. Ze komen bijna altijd getraumatiseerd aan, wat tot serieuze gedragsstoornissen kan leiden in het latere leven van de hond.

Verborgen dierenleed
Duizenden moederhonden in de broodfokindustrie leven onder erbarmelijke omstandigheden, waarbij de
gezondheid van deze dieren vaak wordt verwaarloosd. Hun pups worden niet als levende wezens beschouwd,
maar als een product dat tegen een zo laag mogelijke kostprijs moet worden ‘geproduceerd’.

Koop geen pup van een broodfokhandelaar
De meeste pups die in Nederland worden aangeboden zijn afkomstig van Oost-Europese broodfokkers.
Ze worden via Nederlandse broodfokhandelaren op internetsites als Marktplaats aangeboden. Zolang er
mensen zijn die pups blijven kopen via broodfokhandelaren zal deze ellende nooit stoppen. Er zijn talloze
voorbeelden van mensen die - net als jij - een leuke pup wilden kopen, maar eindigden met een ernstig
getraumatiseerde, zieke of zelfs overleden hond. Koop dus alsjeblieft geen pup van een broodfokhandelaar!
Je riskeert niet alleen dat je een getraumatiseerd hondje koopt dat mogelijk ook nog eens doodziek is, maar
je helpt tevens mee aan instandhouding van een industrie die afgrijselijk dierenleed veroorzaakt.

Hoe herken je een broodfokhandelaar?
1.

Je krijgt de moederhond niet te zien.
Een broodfokker zal jou nooit de moederhond laten zien. Dat kan namelijk niet, want die leeft waarschijnlijk onder erbarmelijke omstandigheden in een Oost-Europees land en ziet er uitgemergeld
uit. Als je aandringt om de moederhond te willen zien laten sommige broodfokhandelaren je een
willekeurige hond zien en doen je geloven dat zij de moederhond is. Daarom is het essentieel om de
moederhond samen met de pups te zien, want anders weet je nooit zeker of de getoonde hond daadwerkelijk de moederhond is van de aangeboden pups. Vaak zegt een broodfokker dat de moederhond
net even uit is, of bij de dierenarts, maar dat is geen excuus. Als je de moederhond met nest niet te
zien krijgt, koop hier dan absoluut geen hond.
Als je wel een (vermeende) moederhond met nest te zien krijgt, let dan op de interactie tussen de
hond en de pups. Is ze niet lief tegen de pups, dan is de hond die je te zien krijgt niet de moederhond.
Kijk ook naar haar buik; honden met pups hebben een kale buik en vergrote tepels. Let daarnaast ook
op het gedrag van de hond: is ze vrolijk, vriendelijk en open, of is ze angstig en teruggetrokken?
Ook de leefomgeving van moeder en pups is belangrijk: is er gelegenheid om buiten rond te lopen?
Hebben ze afwisseling en worden ze gesocialiseerd? Tenslotte: hoe reageert de moederhond op de
eigenaar? Kruipt het dier als de eigenaar iets zegt, of vertoont ze ander angstig of agressief gedrag?
Koop hier dan geen pup.

2.

Een broodfokhandelaar biedt nestjes van meerdere rassen tegelijk aan.
Zoek altijd naar andere advertenties van dezelfde fokker. Wanneer die meerdere nestjes van verschillende rassen tegelijk aanbiedt dan heb je te maken met een broodfokhandelaar. Advertenties van
broodfokhandelaren worden echter ook vaak geplaatst onder verschillende namen, dus dit is zeker
niet het enige criterium.

3.

Een broodfokker heeft geen wachtlijst, je kunt de pups altijd direct ophalen.
Een verstandige fokker laat zijn honden meestal maar drie keer in hun leven dekken. De hond kan
daardoor goed herstellen van de zwangerschap. Afhankelijk van hoeveel honden een fokker heeft zal
er dus meestal een wachtlijst zijn. Dit is een belangrijke reden waarom heel veel mensen toch een pup
bij een broodfokhandelaar kopen; ze willen vaak niet wachten op een pup uit een goed nestje.

4.

Broodfokhandelaren bieden hun pups meestal aan via verkoopsites als Marktplaats.
Laat je niet verleiden door een mooie foto in de advertentie, waarin ook vaak vermeld wordt dat de
honden uit Nederland komen en door professionele fokkers worden aangeboden. Doorgaans is dit
een leugen. Aangezien het merendeel van de honden die op Marktplaats worden aangeboden afkomstig zijn uit de Oost-Europese broodfokindustrie, kun je verkoopsites als Marktplaats beter vermijden
als het gaat om de aanschaf van een pup.

5.

Je kan een broodfokhandelaar vaak niet per email contacteren.
Vind je een advertentie waarop je alleen telefonisch kunt reageren en niet per mail? Dan heb je
waarschijnlijk te maken met een broodfokhandelaar. Ook als een fokker je verzoekt alleen met een
zichtbaar telefoonnummer te bellen, dus niet met een afgeschermd nummer, koop hier dan geen pup.

6.

Een broodfokhandelaar is niet geïnteresseerd in jouw leefsituatie.
Terwijl een verstandige fokker wil weten waar zijn pup naartoe gaat en daarom geïnteresseerd zal zijn
om meer over jou en je leefsituatie te weten, is dit bij een broodfokhandelaar niet het geval.
Een broodfokker is alleen geïnteresseerd in het zo snel mogelijk verkopen van zijn pups. Want hoe
ouder de pup, hoe moeilijk het is om de hond überhaupt nog te kunnen verkopen.

7.

Een broodfokhandelaar heeft slechts beperkte kennis van een bepaald ras.
Een bonafide fokker fokt maximaal met 2 rassen en doet dit mogelijk al heel lang. Hierdoor kent hij
zijn rassen als geen ander en wil jou daar ook graag over vertellen. Dus stel al je vragen over het ras
dat je wilt kopen. Als je merkt dat de verkoper geen of halfbakken antwoorden geeft, koop daar dan
geen hond!

8.

Pups van broodfokhandelaren zijn meestal niet uit Nederland afkomstig.
Honden moeten gechipt en ingeënt worden, waarna de pup een paspoort krijgt waar de afkomst van
de hond in vermeld staat. Als je merkt dat de pup uit het buitenland komt en via een zogenaamde
‘professionele fokker’ wordt aangeboden, dan heb je met een broodfokhandelaar te maken. Vraag ook
naar de papieren van de moeder- en vaderhond, het paspoort en een vaccinatieboekje. Alle Nederlandse honden worden gechipt met nummer 528.

9.

Broodfokhandelaren creëren schaarste en urgentie.
Broodfokhandelaren weten dat de aanschaf van een pup vaak een impulskoop is en spelen daar
feilloos op in. Terwijl het voor een bonafide fokker belangrijk is dat zijn pup bij een goede familie
terechtkomt, doet de broodfokhandelaar jou liever geloven dat als je de pup niet nu komt halen, je net
de laatste hond misloopt en dan misschien wel maanden moet wachten. Je moet ook altijd de gelegenheid krijgen om moeder en pups meerdere malen te bezoeken. Indien het de bedoeling is dat je bij het
eerste bezoek de pup meteen moet meenemen, koop hier dan geen hondje.

10.

De grootste brookdfokhandelaren zijn actief in Diessen, Hilvarenbeek, Biest-Houtakker,
omgeving Heijen, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven, Sommeren, Eersel, Hapert, Sint-Oedenrode,
Reusel, Duizel, Waarle en Waalwijk.
Vind je een fokker die zich in één van deze plaatsen bevindt, wees dan extra alert dat je niet te maken
hebt met een broodfokhandelaar.

Volg het schema op de volgende
pagina om een broodfokhandelaar
te herkennen.

Wij kunnen nooit 100% uitsluiten dat als je deze tips opvolgt dat je dan niet bij een malafide fokker terecht komt. Echter de kans dat dit gebeurt, is aanzienlijk lager.
Heb je een broodfok hondje gekocht neem dan contact met ons op om deze vreselijke handel tegen te gaan. E-mail: hondenhandel@houseofanimals.nl
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