Aandachtspunten bij het kopen van een pup

Een pup aanschaffen? Waar moet een pupkoper op letten?
U overweegt een Appenzeller-, Entlebucher- of Grote Zwitserse Sennenhond pup aan te schaffen:
 Ga dan eerst goed bij u zelf na of het karakter van het ras bij u past. Lees daarvoor de
informatie over het karakter en de rasstandaard op de website van de vereniging.
 Past een pup in uw woon- en werksituatie ?
 Zijn uw medebewoners het er ook mee eens?
 Via de website www.sennenweb.nl kunt u fokkers vinden, die bij de vereniging zijn
aangesloten. Ook kunt u de Commissaris vragen om informatie.
Dan ter overdenking: U dient zich bij het aanschaffen van een pup bewust te zijn van het feit dat deze
nog aan het begin staat in de ontwikkeling van zijn gedrag en dat dit zich niet vanzelf in goede banen
leidt. U moet dat samen met de pup, vanaf de dag van aankoop, ontwikkelen en neerzetten! Dat
moet ook de uitdaging zijn bij de aanschaf van een hond en in het bijzonder van een Sennenhond.
Het is heel nuttig om een goede puppy- en jonge hondencursus te volgen, maar dan wel bij een
instructeur die het ras kent en daarmee weet om te gaan!!!

Aanschaf
Er wordt niet zo erg veel gefokt met deze toch kleine rassen. Het is dus mogelijk, dat op het moment
dat u er een wilt, er geen pups zijn. Vaak is er wel bekend wanneer er een nestje wordt verwacht.
De op internet en in advertenties aangeboden pups zijn lang niet altijd gefokt met inachtneming van
de eisen die onze vereniging aan een verantwoorde fokkerij stelt met betrekking tot gedrag,
gezondheid en uiterlijk.
Informatie over deze minimale eisen staan op de website van de NVAEGZ en u kunt hierover ook
contact opnemen met de Commissaris, die ook weet waar en wanneer goede pups beschikbaar zijn.
Bovendien kunt u altijd rekenen op hulp en advies van de vereniging bij de opvoeding van uw pup.
Verder hebben alle binnen onze vereniging geboren pups een stamboom, die u ook wordt
overhandigd.

Punten om op te letten bij de fokker:






Ziet de omgeving waar de pups zich bevinden er schoon en helder uit.
Is er voldoende ruimte en contact met hun omgeving en ook voldoende licht.
Zijn er voldoende speelattributen.
De vacht van de pups moet glanzen en zij moeten beweeglijk en onbevangen zijn.
Hoe ziet de moeder er uit. Attent ?

Veel nuttige informatie vindt u in de Nederlandstalige boekjes: De Appenzeller Sennenhond en De
Entlebucher Sennenhond. Deze boekjes zijn te koop via onze Sennenshop.
Belangrijke punten
Enkele zaken om goed te onthouden: een stamboom is geen gezondheidsverklaring, maar een
afstammingsbewijs. Voor raszuivere fok is het niet alleen nodig om zeker te weten wie de ouders en
de voorouders zijn, maar ook dat gezondheid, karakter en andere voor de fok belangrijke zaken
geregistreerd zijn. Dan kan er bij de keuze van de ouders rekening mee worden gehouden. Deze
werkwijze helpt natuurlijk om de kans op gezonde pups te vergroten.
Verder is het belangrijk om uw ogen goed de kost te geven als u bij de fokker bent. Let u vooral op
de omgeving waarin de pups verblijven, hoe ze eruit zien en de aanwezigheid van de moeder.
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Informeer ook wat de fokker al doet aan socialisatie, bijvoorbeeld kennis maken met allerlei grote en
kleine mensen, geluiden, aangeraakt worden, kleine stukjes aan de lijn, kort autoritje e.d..
Met een goede socialisatie in een vroeg stadium beginnen is erg belangrijk!!!
Verder is het goed te bedenken dat het misschien aanlokkelijk is de pup al zo snel mogelijk mee te
nemen, maar het is niet aan te bevelen dat de pup voor de 8-9 weken uit het nest gaat. De
opvoeding van de moeder en het contact met broers en zusjes in het nest is voor de pup van zeer
groot belang.
De fokker heeft het laatste woord en bepaalt tenslotte welke pup naar wie gaat.

Actuele Pupinformatie
Op de website staat de actuele online-informatie over pups. U kunt per mail contact opnemen met
een fokker en u ontvangt dan bericht terug over wat er eventueel nog vrij is. Er zullen u ook een
aantal vragen gesteld worden. De fokker zal namelijk een aantal dingen graag willen weten: hoe u
gehuisvest bent, werksituatie en verder zal hij een aantal dingen over uw persoonlijkheid willen
weten.
Aan de hand van de gegevens over de koper en de zogenaamde puppytest die rond de 7e week bij de
pup wordt gedaan, kan de fokker dan zien welke pup het beste naar welke baas kan. De fokker(s), die
op de website staan zijn door ons erkend en de nestjes zijn dus volgens onze regels gefokt.
Voor algemene informatie over pups kunt u contact opnemen met de Commissaris van het ras van
uw keuze.
Wat zijn de voordelen om lid te worden/zijn van een officiële rasvereniging?
De NVAEGZ is onderdeel van een internationaal verband van erkende verenigingen, genaamd
Federation Cynologique Internationale (F.C.I.), waarin Nederland wordt vertegenwoordigd door de
Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. Een individuele fokker kan hiervan geen lid
zijn, het is een vereniging van verenigingen.
De NVAEGZ bepaalt de rasspecifieke, gedetailleerde fokregels onder toezicht van deze Raad van
Beheer. Die regelgeving wordt dus extern en intern democratisch gecontroleerd.
De Fok Informatie Commissies (FIC’s) controleren deze regels bij de verenigingsfokkers. Volledig
transparant, dus van willekeur of eigenrichting is geen sprake .
De vereniging en de FIC’s bieden de leden en aangesloten fokkers diverse diensten aan en geven de
zekerheid van geautoriseerde (erkende) en gecontroleerde fokkerij. De leden betalen daarvoor
contributie.
Leden hebben daarmee recht op de volgende gratis service van de vereniging:
 Hulp bij import van buitenlandse pups (pupinformatie)
 Hulp bij het zoeken naar een geschikte dekreu
 Hulp bij het zoeken naar pupkopers
 Hulp bij koopovereenkomsten
 Voor pupkopers het gratis informatieve blad: “Ha, die pup”
 Hulp bij probleemgedrag van honden door de Gedragsbegeleidingscommissie
 Herplaatsing van honden
 Toegang tot het besloten gedeelte van de website “Sennenweb.nl”
 Jaarlijks 5 edities van het verenigingsblad “Sennenpost”
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Voor een aantal services van de vereniging wordt een bijdrage gevraagd van de leden indien ze
daaraan deelnemen:
 Nestbezoek met puppytest(en) bij de fokker
 Deelname aan het servicepakket door de pupkoper
Sommige activiteiten staan ook open voor niet-leden, maar de leden krijgen korting op de volgende
activiteiten:
 De jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch
 De gedragstest en exterieurkeuring tijdens de rasinventarisatiedag
 Gezamenlijke gezondheidsonderzoeken
 Wandelingen
 Jongehondendagen
 Een jaarlijks account voor de fokkersdatabase “ZooEasy”

Tot slot
De NVAEGZ wil niet geassocieerd worden met en gelinkt worden aan de zwartfokkerij, die zich
kenmerkt door: ongeautoriseerd (niet-erkend) fokken zonder externe controle. Daarom heeft de
Algemene Ledenvergadering van de NVAEGZ besloten dat het aan verenigingsfokkers niet
geoorloofd is om gegevens van dekkingen en nesten te (laten) publiceren in geschriften en/of op
websites van niet aangesloten fokkers of groeperingen/clubs.
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