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Kennel Quaondy
Mildred Ockers
Ninnesweg 123
5981 PB Panningen

Telefoon 077-3A7 90 95
Mobiel 06-50 58 66 44

E-mail: mildredockers@ziggo.nl
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Sinds veel jaren is Quaondy's Kennel een begrip op het gebied van
beagles en Engelse cocker spaniels
Al onze honden hebben een DNA-profiel en voldoen aan alle gezond-
heidseisen van de Raad van Beheer en rasverenigingen

Wij hopen dat u erg veel plezier en liefde van uw pup mag ontvangen
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Aanmelden pup
Denk eraan dat u verplicht bent om uw pup aan te melden bij een door het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voeding goedgekeurde databank. Bijvoorbeeld Raad van
Beheer of Petlook. Voor meer informatie kijk op:
. www-riiksoverhe id.nl/onderwe rnen/cl ie re n/vraao-en-antwoord/moet-i k-m i in-ho nd-

laten-ch i ppen-en-reg istreren. htm
o www.raadvanbeheer.nl
o www.petlook.nl

Behandeling van acute diarree
. Geef om de 3 tot 4 uur eten (dus laat de hond niet vasten);
o meestal kan het normale voer gebruikt worden, tijdelijk kan mager vlees (kip),

gekookt ei of kwark gebruikt worden met goed gekookte witte rijst, witbrood of
l"raenhr rif 'vvgvt tutL,

. er zijn ook speciale dieetvoeders verkrijgbaar voor honden met diarree;
o als drank kan thee, bouillon, gekookt water of een elektrolytendrank (O.R.-ACE)

gegeven worden;
o geef geen melk, bruinbrood of blikvoer;
o bij ernstige diarree geeft u het volgende recept: Brinta (of rijstmeel) met WATER

(zo dik als mogelijk, maar nog juist uit een glas drinkbaar); per halve liter wordt
een 'drievingergreep' zot-tt toegevoegd. Hiervan zo veel als mogelijk geven of
ingeven, bijvoorbeeld om de 10 minuten;

o later kan aan deze vloeistof een hard gekookt ei worden toegevoegd;
. door dit recept stopt het braken sneller, stopt de diarree sneller en het is vooral

geschikt voor jong pups!

De meest voorkomende oozaak van diarree is een infectie met virussen (er zijn erg
veel virussen die acute diarree kunnen veroozaken) of bacteriën, maar kan ook
ontstaan door veranderingen in het dieet.

Bij bloederige diarree is het zinvol ook de ontlasting te laten ondezoeken op
wormeieren. Bloedonderzoek moet plaats vinden als er al andere problemen waren
voor de diarree begon: bijvoorbeeld veel drinken, veel plassen of braken.

De eerste nacht bij u thuis
o Laat de pup nog zo laat mogelijk uit;
. daarna in de bench op een rustige plaats;
o gaat de pup huilen, geef er aan toe en laat de pup even buiten;
o daarna terug in de bench;
. niet met de pup spelen of knuffelen;
o g€ên water in de bench;
o als de pup weer gaat huilen, moet je de pup negeren;
o eventueel zachtjes de radio aan;
o eventueelwekker in een handdoek gewikkeld in/bij de bench leggen

4Versie: januari 2016



lnentingen en ontwormen
De pup krijgt met de leeftijd van 10 weken de volgende inenting. En met 14 weken
moet uw pup nogmaals ingeënt worden. Daarna eens per jaar.
Vermijdt tot dat hij volledig ingeënt is, zo veel mogelijk uitlaatveldjes en dergelijke.
Net voor de inenting kunt u de pup het best ontwormen. Hiervoor kunt u het beste
naar uw dierenarts gaan.
Uw pup is bij de fokker al 1x maal ingeënt na zes weken en minimaal 3x ontwormt
Het is het beste om uw hond 2 of 3x per jaar te ontwormen.

Lichamelijke belasting bij een jonge hond
Met een pup of jonge hond kan geen lange wandelingen gemaakt worden.
Voor de duur van de wandeling is een ezelsbruggetje: 5 minuten maal het aantal
maanden dat de hond oud is. Met een pup van 3 maanden loopt u dus maximaal 5
maal 3 minuten per keer. U kunt wel meerdere keren per dag lopen.
Om de hond toch aan een andere omgeving te laten wennen dan de directe
omgeving rondom zijn huis, kunt u hem met de auto meenemen naar bijvoorbeeld
het bos en daar een kort stukje lopen. U kunt hem hier ook los laten lopen.
De pup leert dan zowel netjes aan de lijn lopen als ook dat hij-als hij los is- op de
baas te letten.

Meelopen langs de fiets kan pas als de hond volgroeit is, maar in ieder geval niet
voor hij 12 maanden oud is.
U kunt de pup wel al laten wennen aan het lopen naast de fiets zodal hij er op latere
leeftijd niet bang voor is.
Ook voor de duur van het lopen langs de fiets bestaat er een formule: 5 minuten keer
het aantal maanden dat de hond oud is, gedeeld door 4. Bij een hond van 12
maanden is dat dus: 5 keer 12 is 60 minuten, gedeeld door 4 is 15 minuten per keer.
Pas het tempo van het fietsen aan uw hond aan.
De bedoeling is dat hij in een rustige draf naast de fiets loopt.
Fiets niet met de hond als het buiten warm is, wacht dan tot het's avonds afgekoeld
is.
Fietsen is een prima manier om de hond in conditie te houden, lichamelijk zal hij
vermoeid raken. Omdat de hond echter weinig kans krijgt om te snuffelen, zal hij
geestelijk niet vermoeid raken en vaak na de fietstocht toch nog verveeld zijn.

Over het spelen vermelden we nog, dat zolang de hond nog niet volgroeid is,
voorzichtig om moet gaan met het gooien met ballen en stokken. Ballen en stokken
komen vaak anders neer dan de hond verwacht, waardoor hij geforceerde
bewegingen maakt. Hierdoor kunnen blessures ontstaan.
De groeischijven van de meeste honden zijn pas op een leeftijd van g maanden
volgroeid.

Pas ook op met het laten spelen op een gladde vloer

Laat een pup geen traplopen of uit een auto springen.
Omdat ze geen sleutelbeenderen hebben, is dit een v¡tare belasting voor pups.
Als u uw pup wilt leren traplopen, doe dat dan bijvoorbeeld in een winkelcentrum
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waar trappen zijn met brede treden, zodat u de borst van de pup kunt ondersteunen
(en zo de klappen kunt opvangen!).

Het kreupel lopen komt bijjonge honden relatief vaak voor. Bovengenoemde
oorzaken kunnen hier debet aan zijn.
Een andere oorzaak is een te snelle groei van de hond, waardoor groeipijnen
optreden. Deze groeipijnen komen bij sommige rassen relatief vaker voor dan bij
andere.
ln de literatuur wordt vaak gesproken over een relatie tussen voeding en groeipijnen.
Vooral een hoog eiwitgehalte (zoals we vaak in pupvoer zien) zou hier debet aan
zijn.
lndien uw jonge hond een aantal dagen achter elkaar kreupel loopt of pijn vertoont bij
het opstaan of gaan liggen, raadpleeg dan altijd uw dierenarts.

Een pup kauwt op alles. Hij begrijpt niet dat het een dure schoen is of een tafelpoot
waar hij zíjn kauwbehoefte op botviert. Geef de pup zijn eigen kauwspeelgoed. Geef
hem geen oude schoen, want verschil tussen oud en nieuw kent hij niet. Zodra de
pup op iets kauwt wat niet mag (handen, kleding, schoenen, meubels enzovoorts),
zegt u streng 'nee'tegen hem en pakt u het verboden voorwerp af en geeft u hem
zijn eigen speelgoed. U ruilt dus. Prijs hem als hij op zijn eigen speelgoed kauwt.

Bedenk of wat u nu leuk vindt van uw pup, over een jaar ook nog leuk is. Zo nee, leer
hem dan nu alwat niet mag. Bijvoorbeeld blijven blaffen, op bed slapen, tegen u
opspringen en bedelen. De hond begrijpt niet dat hij niet mag springen als u een
goede broek aan heeft en/of als hij net in het water heeft gelegen en wel als u een
oude broek aan heeft.

Wees dus consequent.

Gebruik voor een bepaald commando steeds hetzelfde woord en spreek dat uit op
dezelfde toon. Niet de ene keer helder en opgewekt 'kom... .' en de volgende keer op
barse toon 'hierrrr'. De pup zal niet meer weten waar hij aan toe is en waarschijnlijk
niet reageren zoals u wilt. Wees serieus en laat u niet van uw stuk brengen door
speelse dartelheid of droevige bruine ogen.
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Een goede hond gehoozaamt omdat hij zijn baas plezier wil doen, niet omdat hij
bang is voor de baas.

Leer uw pup aljong dat hij wel eens alleen thuis moet blijven. Begin met korte
periodes, beloon hem als hij braaf is en maak de periodes geleidelijk wat langer. Leer
uw hond dat hij ook wel eens alleen in de auto moet achterblijven. Doe dat 's zomers
als het warm is echter nooit!

Uw pup mag nog niet mee met een flinke wandeling, spelen in en om het huis is
voorlopig genoeg voor hem. Meer en vooral geforceerde beweging is buitengewoon
schadelijk voor zijn gewrichten en gewrichtsbanden. Spelen met andere honden in
het park is een goede vorm van bewegen. Laat uw jonge hond ook geen trap lopen
als het kan.

Ontvlooien
ln de winter: 1x per 3 maanden.
ln de zomer: 1x per maand in verband met teken.
Wij zelf gebruiken Frontline (verkrijgbaar bij de dierenarts of betere speciaalzaak).

Voedingslijst
3x per dag 50 gram puppybrokjes.
lndien nodig een beetje vlees of een eetlepel van een blikje Pedigree Pal.
Zorg altijd voor vers drinkwater.

Als de pup 5 maanden oud is, overstappen op 2x daags ongeveer 12O gram Adult-
brokken.

De pup is gewend ProPlan pup zalm-brokjes te eten

Zindelijkheid
Begin direct uw pup zindelijkheid bij te brengen. Geef hem op vaste tijden te eten en
laat hem vaak uit. Als uw pup in kringetjes loopt, bij de deur zit en u bezorgd aankijkt,
moet u onmiddellijk met hem naar buiten gaan. Beloon uw pup als hij buiten zijn
behoefte heeft gedaan. Hij zal snel het verband leggen tussen buiten zijn behoefte
doen en de beloning. Geef de pup ook een commando als hij buiten gezet is,
bijvoorbeeld 'plasje doen'. ln het begin zal als de pup buiten zijn behoefte doet een
toeval zijn, maar blijf belonen ... ... zelfs zo dat uw buren beginnen te twijfelen of het
met ú wel goed gaat.

Wanneer laat u de pup uit?
. 's morgens vroeg;
o direct nadat hij geslapen heeft;
o als hij een tijdje alleen is thuis geweest;
o direct na het eten;
o direct na het spelen;
. als hij het aangeeft;
. s avonds laat voor u naar bed gaat.
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l\atuuffi zal er wel eens een ongelukje gebeuren. Als u ontdekt dat hij ziin behoefte
in huis heeft gedaan, schreeuw dan niet tegen de pup, sla hem niet en wrijf niet zijn
neus erin. Hij zal ineenkrimpen van angst en zal niet het verband kunnen leggen
tussen uw straf en zijn 'vergrijp'. Als u hem op heterdaad betrapt, neem hem dan
mee naar buiten om daar verder te gaan. Doet hij buiten nog iets, dan beloont u hem
natuurlijk.

8Versie: januari 2016


