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BROODFOKKERS EN IMPULSKOPERS, SENSIBILISERING VOORBIJ! 

Dankzij de media mogen we stellen dat iedereen zich in zekere mate bewust is van het 
feit dat er zaken bestaan als broodfok, puppy mills, malafide puppyhandel,… en alle 
ellende die daar bij hoort. Het gros van de mensen is gevoelig voor dierenleed en slechts 

enkelingen zullen dergelijke praktijken niét resoluut verwerpen. So far, so good… 

Broodfok is een hot topic en de schrijnende beelden van stervende puppy’s en ouderdieren 

in erbarmelijke omstandigheden zijn weerzinwekkend. Alle hondenliefhebbers distantiëren 

zich van dit soort praktijken en gooien stenen naar wie ze verantwoordelijk achten. De 

buitenlandse puppyfabrieken, de importeurs, de grote winkels/handelaars,… Maar staan we 

er ooit bij stil dat net wij, hondenliefhebbers, deze wanpraktijken financieren? Dat deze pups 

voor en door ons geboren worden, en dat hun moeders voor en door ons worden 

uitgemolken? Dat deze handel groeit en bloeit doordat wij van honden houden? De ironie… 

GOEDE FOKKER VS. SLECHTE FOKKER 

Een goede hondenfokker stelt het welzijn van zijn honden en het ras op de eerste plaats. Dat 

maakt dat hij zal investeren in de juiste voeding, verzorging, training,… Dit in tegenstelling 

tot een broodfokker, die zijn winst tracht te maximaliseren door net te besparen op zaken 

die hem tijd, geld en energie kosten. Laat staan dat een broodfokker doelgericht gaat fokken 

met de bedoeling om een meerwaarde te creëren voor het ras of om elke klant van de ideale 

metgezel te voorzien. Omgekeerd geldt ook dat niet elke ‘hobbyfokker’ een ‘goede’ fokker 

is. Ben je op zoek naar een pup? Dan kan je grofweg kiezen uit 3 opties:   

1. Grote (brood)fokkers en handelaren, met alle soorten en maten pups 

 Snel en makkelijk online te vinden 

 Grote keuze en onmiddellijke beschikbaarheid; ‘one puppy fits all’ 

 Puppy’s komen hoofdzakelijk uit grote fokkerijen en kennen geen (t)huis 

 Ze gaan prat op hun officiële erkenning door de overheid 

 Na het overlopen van de verplichte formaliteiten krijg je je pup mee naar huis 

2. Gepassioneerde fokkers van rashonden met stamboom, met vaak maar 1 ras  

 Te vinden via rasclub, rasvereniging of persoonlijke website van de fokker 

 Vol lof en liefde over hún ras en de kwaliteit van hun honden 

 Met/zonder officiële erkenning, afhankelijk van het aantal nesten per jaar 

 Je kan op een wachtlijst voor een pup, mits je geschikt wordt bevonden 

 Vaak kan je niet zelf kiezen, maar krijg je door de fokker een pup toegewezen  

 

3. Een pup uit een dierenasiel (vondelingetjes, weesjes, ‘ongelukjes’,…) 

 Via de website van een erkend dierenasiel 

 Afhankelijk van het ‘aanbod’ op dat moment 

 De voorgeschiedenis van de pup is vaak onbekend of ongunstig 

 Niet zelden gaat het om kruisingen van verschillende rassen, waardoor je moeilijk 

kan voorspellen wat je in huis haalt (niet ideaal voor onervaren baasjes) 
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Er bevindt zich een enorm ‘gat’ tussen de grote broodfokkers en de gepassioneerde fokkers 

van rashonden. Toch wensen de meeste mensen net een hond te vinden in dit 

middensegment: een raszuivere pup, uit gezonde ouders, goed gesocialiseerd en liefdevol, 

binnenshuis grootgebracht. Een pup geboren in de buurt, uit een eenmalig nestje, door een 

particuliere hobbyfokker. Helaas worden particuliere fokkers door de overheid niet graag 

gezien: ze hebben er weinig controle over en zijn bang dat dergelijke fokkers financieel beter 

worden van een nestje, zonder dit aan te geven. Begrijpelijk, en deels terecht.  

Mijn grootste zorg is dat de gemiddelde fokker van een ‘gelegenheidsnestje’ over te weinig 

kennis en kunde beschikt om zijn teef, pups en pupkopers optimaal te begeleiden  Het feit 

dat je ‘maar’ een particulier of hobbyfokker bent, mag absoluut geen excuus zijn voor 

ondoordacht of amateuristisch fokken. Moeten we dan meteen het kind met het badwater 

weggooien? Volgens ons niet. Als we deze (aspirant) fokkers, enthousiast en vol goede 

bedoelingen, de juiste hulp en kennis aanreiken, kan hobbyfok een tegengewicht zijn voor 

broodfok. Broodfok en invoer van buitenlandse puppy’s is minder interessant en lucratief, 

naargelang het (plaatselijke) aanbod stijgt... 

VAN BROODFOK NAAR HOBBYFOK 

Dus we moeten allemaal gaan fokken met onze hond(en)? Nee, absoluut niet. Maar is het 

iets waar je al langer mee in je hoofd loopt en twijfel je of je aan alle voorwaarden voldoet 

om een goede fokker te worden? Dan kan onze fokkersgids een antwoord bieden. In deze 

unieke handleiding maken we je stap voor stap wegwijs in de wereld van het hondenfokken. 

Onze fokkersgids sensibiliseert hondenfokkers, zoals onze puppygids de nieuwbakken 

eigenaar sensibiliseert. 
  

VAN IMPULSAANKOOP NAAR BEWUSTE AANSCHAF 

Het is perfect te begrijpen en bijna logisch dat veel mensen bij broodfokkers of handelaars 

terecht komen, eenmaal ze hebben beslist dat ze klaar zijn voor een puppy. Het is snel, 

makkelijk en je hebt het gevoel dat je in alle vrijheid kan overwegen en kiezen welke pup het 

best bij jullie past. Een uiteenzetting van waarom het verkeerd is om op deze manier een 

pup aan te schaffen, zou ons te ver leiden (meer hierover in onze puppygids). 

 

Ga je voor een eerste hond? Laat je dan bijstaan door mensen die professioneel met honden 

bezig zijn. De beslissing die je nu gaat maken, is bepalend voor de komende (gemiddeld) 12 

jaar van jullie leven. Ga alvast een kijkje nemen in een hondenschool, steek je licht op bij 

enkele fokkers van rassen die je hart gestolen hebben en overweeg de voor- en nadelen van 

een hond, een specifiek ras, één bepaalde pup. Het leven met een pup vraagt wat, fysieke én 

mentale, voorbereiding, dus het hoeft geen probleem te zijn dat je nog enkele 

weken/maanden moet wachten op het kleine grut. 

 

Heb je al een hond (gehad)? Dan is de kans misschien nog groter dat je ondoordacht een 

tweede in huis haalt. Je hebt al een hond en de nodige toebehoren, alles gaat goed en er is 

tijd en ruimte voor een tweede… Leuk, maar: ook hier weer een hele reeks puntjes die je 
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beslist in overweging moet nemen, vooraleer je die 2de hond effectief aanschaft. Weer 

verwijzen we graag naar onze puppygids. 

 

Een bewuste aanschaf is dé ideale start voor een lang en bewust leven samen met je hond! 

Wie pas begint met zich in te lezen van zodra de puppy er is, holt de feiten achterna. Een 

goede fokker zal je, in afwachting van je pup, met plezier van het nodige leesvoer voorzien! 

Ben je goed voorbereid? Dan weet je beter wat je wil en kan je gericht vragen stellen aan de 

fokker. Zo kan hij jullie matchen aan de voor jullie ideale hond. Naarmate je meer weet over 

puppy’s en honden in het algemeen, zal je ook minder geneigd zijn een pup te kopen van 

een handelaar of broodfokker, en je zal ze van mijlenver herkennen. Zodoende gaan ook de 

grotere, professionele fokkers koers moeten wijzigen, willen ze pups blijven verkopen. Ze 

zullen verplicht zijn te investeren in de kwaliteit van hun pups, de opvoeding, socialisatie en 

dienst na verkoop, als hun cliënteel ‘slimmer’ wordt en meer vragen gaat stellen. Uiteindelijk 

wordt iedereen hier beter van; de hond in de eerste plaats!  

 

SENSIBILISERING VOORBIJ 

Sensibilisering is nuttig en nodig, maar niet voldoende om broodfok en handel in puppy’s 

aan banden te leggen. Iedereen wéét ondertussen dat het niet verstandig is om een pup te 

kopen bij een broodfokker of handelaar, maar gezien het gebrek aan alternatieven, doen we 

het toch. Waar we met onze puppygids blijven inzetten op bewustwording, gaan we met 

onze fokkersgids een stap verder. Door de kunst van het hondenfokken inzichtelijk én 

toegankelijk te maken voor een groter publiek, hopen we nieuwe perspectieven te openen. 

Als de ‘hobbyfok’ alleen kan voldoen aan de jaarlijkse vraag naar puppy’s, wordt invoer 

overbodig en fokken op grote schaal minder lucratief. Op die manier heeft de ‘klant’ ook 

keuze tussen hobbyfok en broodfok, waar nu vaak enkel broodfok voorhanden is. Het lijkt 

ons ook nuttig om hobbyfokkers in kaart te brengen en een platform te geven, zodat eerlijk 

gefokte puppy’s en baasjes hun weg naar elkaar vinden. Een hobbyfokker mag de dag van 

vandaag nog geen briefje ophangen in het portaal van de plaatselijke dierenspeciaalzaak, 

terwijl broodfokkers met mooie verkooppraatjes ellendig uitziende puppy’s adverteren.  

 

Wij werken aan een antwoord op broodfok en puppyhandel; de stap na sensibilisering. 

Denken jullie mee? Hulp, advies en feedback zijn welkom.   
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