
EEN HOND AANSCHAFFEN ANNO NU 

“If you can’t make a 

choice between a Shep-

perd, a Setter or a pood-

le, get them all…., adopt 

a Mutt!"    

 - ASPCA - 

Lees alles over 
aanschaf via: 

 Asiel 

 Fokker 

 Meenemen uit het 

buitenland 

 Zwerfdierenstichting  

 Broodfok 

 Internet 

 Particuliere fok 

 Via kennis/familie 

 Adoptie op afstand 

Stray Animal Foundation Platform              For the support of stray animals worldwide 

Als je op zoek gaat naar een hond dan wil je natuurlijk dat de 

hond perfect in jouw gezinssituatie past. In Nederland leven 

ongeveer 1,8 miljoen honden, keuze genoeg dus. Het is be-

langrijk om op een rijtje te zetten wat je precies verwacht van 

een hond. Bijvoorbeeld: een ras of een kruising, een teefje of 

een reu, groot of klein, jong of wat ouder. Waar je ook voor 

kiest: een hond is een gezelschapsdier en kan niet de hele 

dag alleen zijn. Als je fulltime werkt, kun je beter voor een an-

der huisdier kiezen.  

Als je een hond wilt aanschaffen zijn er verschillende opties. 

Vroeger ging je voor een hond naar een fokker of naar het 

asiel. Of je koos een pup uit het nestje bij de buren. Tegen-

woordig zijn er veel meer manieren om aan een hond te ko-

men en die zijn lang niet allemaal verantwoord. Helaas is het 

voor sommige fokkers en handelaren slechts een bron van 

inkomsten en zij zijn dan ook totaal niet bezig met het welzijn 

van hun dieren.   

Wat is het meest geschikte kanaal voor jou om een hond 

Stray-AFP helpt je een verantwoorde keuze te maken  2015 



1. Asiel 

 

Er zijn verschillende redenen waarom dieren in het asiel te-

recht komen. Ze zijn verdwaald, in beslag genomen, ge-

dumpt of mensen kunnen door omstandigheden niet meer 

voor hen zorgen. Niet zelden kampen deze dieren met ge-

dragsproblemen waardoor ze moeilijk plaatsbaar zijn. Dit is 

wel iets om rekening mee te houden. Laat je van tevoren 

goed informeren over het karakter en het verleden van de 

hond.  

Een pup is schattig en misschien heb je er nooit echt over na-

gedacht om een oudere hond uit het asiel een tweede kans 

te geven. Maar een oudere hond biedt veel voordelen. Zo 

kent hij waarschijnlijk al wat basiscommando’s, is hij zindelijk 

en knaagt hij je spullen niet kapot zoals puppy’s dat graag 

doen. Maar wat ook belangrijk is: Je kunt beter bepalen of 

de hond echt bij je past en hoe zijn lichamelijke conditie is. Bij 

een jonge pup is dit moeilijker, omdat je pas in een later sta-

dium ziet wat het karakter is. Eventuele lichamelijke klachten 

komen vaak pas later tot uiting. En is het niet fantastisch om 

een oudere asielhond te redden van een gekooid leven en 

een nieuwe kans te geven in een liefdevolle omgeving?  

Een asielhond is veel goedkoper dan een hond die je bij een 

fokker koopt. Gemiddeld kost een asielhond 100 euro. Dit is 

inclusief inentingen, medische check up en chippen.   
 

Fotobijschrift 



Wist je dat: 

Zeker 40% van de 

jonge rashonden in 

Nederland lijdt na-

melijk aan erfelijke 

ziekten of gebreken. 

Het gevolg van in-

teelt en fokken op 

een onnatuurlijk uiter-

lijk, zoals een te korte 

snuit. Zowel rashon-

den mèt als zonder 

stamboom lijden hier-

onder.  

 

Bron:  

Rashonden Wijzer.nl 

2. Fokker 

 

Ga je op zoek naar een raspup? Zorg dan dat je de pup bij 

een betrouwbare fokker koopt. Een goede fokker verkoopt 

zijn pups niet zomaar aan iedereen. Hij zal een aantal dingen 

van je willen weten, zoals je motivatie voor het ras, wat je de 

hond te bieden hebt en of je de pup kunt en wilt geven wat 

hij nodig heeft.  

 

Tenslotte wil de fokker je behoeden voor een impulsaankoop 

en zal daarom niet alle voordelen van het ras benoemen, 

maar ook de nadelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bepaal-

de aandoeningen die kenmerkend zijn voor een bepaald 

ras.  

 

Op www.rashondenwijzer.nl vind je een compleet overzicht. 

Kijk voor meer informatie ook eens op de site van Dier en 

Recht, die zich inzet om de doorgefokte rassen met lichame-

lijke problemen te verbieden: http://www.dierenrecht.nl 

 

Een fokker die van zijn dieren houdt, laat de moederhond 

nooit teveel nestjes krijgen. Overfokken komt helaas regelma-

tig voor en zegt veel over de intentie van de fokker. Hoe je 

hier achter komt? Let goed op de moederhonden. Als ze 

geen pups heeft, maar haar tepels zijn wel zichtbaar en han-

gen wat laag, dan weet je dat ze overfokt is. Als een fokker 

meerdere rassen fokt, is dat meestal geen goed teken.  

 

Op www.raadvanbeheer.nl kun je rashondenverenigingen 

vinden die op hun site de bij hen aangesloten fokkers vermel-

den. Ook op www.fairpup.nl kun je verantwoord gefokte 

pups vinden. 



3. Een hond meenemen uit het buitenland 
 

Je bent op vakantie en iedere dag kom je op weg naar het strand een lief 

hondje tegen. Je geeft de hond te eten en na een paar dagen is hij niet 

meer bij je weg te slaan. Je vertrek naar huis komt steeds dichterbij en in-

tussen ben je gehecht geraakt aan de hond. Je hebt hem zelfs al een 

naam gegeven! Je kunt hem niet achterlaten en je neemt de beslissing: Hij 

gaat mee naar huis.  

Denk dan eerst vooral met je hoofd en niet met je hart. Had je ook een 

hond genomen als je deze hond niet had ontmoet? Oftewel: is het geen 

impuls? Weet je zeker dat de hond die nu vrij over het strand banjert en 

hier en daar zijn maaltje bij elkaar scharrelt, blij is in ons koude kikkerlandje? 

Realiseer je dat een hond zonder baas niet per se zielig is.  

 

Bioloog Coppinger beschreef het ooit zo: ‘Het ergste wat zo’n hond kan 

overkomen is dat hij een Nederlandse hulpverlener tegenkomt die hem wil 

weghalen uit het paradijs.’ 

 

Aan de riem lopen en niet meer de hele dag buiten zijn, vergt heel wat 

aanpassingsvermogen van de hond. Kun je de hond wel bieden wat hij 

nodig heeft? Handel altijd enkel en alleen in het belang van het dier. Con-

troleer ook of de hond echt geen thuis heeft. In sommige landen is het ge-

bruikelijk om een hond op straat te laten zwerven, terwijl er wel een vaste 

thuisbasis is. Daarnaast kun je de hond vaak niet zomaar meenemen. Infor-

meer tijdig wat nodig is voordat hij samen met jou naar Nederland kan 

afreizen. Je kunt een dierenwelzijnsorganisatie in het betreffende land vra-

gen naar de mogelijkheden om de hond naar Nederland te krijgen.  



Geschil? 

Wanneer er sprake is 

van klachten of ge-

schillen bij het adop-

teren van een zwerf-

hond uit het buiten-

land kunt u zich wen-

den tot de Geschil-

lencommissie Adop-

tie Buitenlandse Hon-

den.  

Wanneer u klachten 

heeft over een 

(aangesloten) stich-

ting dan horen wij 

dat ook graag van 

u:info@stray-afp.org . 

4. Via een zwerfdierenstichting 

 

Op de website www.stray-afp.org vind je een lijst van aangesloten stichtin-

gen die zich inzetten voor honden in het buitenland. Via een aantal van 

deze stichtingen kun je een hond adopteren. Het zijn veelal honden die uit 

een vreselijke situatie komen en die dus speciale aandacht nodig hebben.  

De stichtingen weten vaak veel van de herkomst van de dieren en van het 

karakter en eventuele (gedrags)problemen. Stichtingen bieden ook regel-

matig honden aan die al prima zijn gesocialiseerd. Het zijn dan misschien 

geen rashonden, maar je zult er versteld van staan wat een prachtige, 

lieve honden het zijn. Door het afzien in hun leven hebben ze vaak een 

geweldig sterk gestel en vergeleken met rashonden veel minder gezond-

heidsproblemen.  

Bijna 5 % van de aanwas in Nederland komt via een zwerfdierenstichting. 

Deze stichtingen ontstaan doordat vrijwilligers zich het lot van straatdieren 

aantrekken en belangeloos willen helpen. Stichtingen werken vaak heel 

zorgvuldig, zorgen voor de goede vaccinaties en gezondheidscheck en 

hebben ook vaak pleeggezinnen die de dieren eerst opvangen. Nieuwe 

pleegouders worden vooraf gescreend.  

Via de site van Stray-AFP vind je meer informatie over deze manier van 

adopteren. 



5. Via broodfok 

 

Je hebt er vast wel eens van gehoord: broodfokkers. Fok-

kers die uitsluitend voor het geld dieren fokken zonder in-

achtneming van de gezondheid van de dieren. De moe-

derdieren krijgen meerdere keren achter elkaar een nest-

je en worden onder verschrikkelijke omstandigheden ge-

houden. Jaarlijks komen er ongeveer 125.000 honden 

naar Nederland die afkomstig zijn uit de broodfok en ma-

lafide hondenhandel. Ziek en met valse papieren komen 

ze illegaal vanuit Oost-Europa ons land binnen. Koop je 

een pup in een dierenwinkel of via marktplaats? Dan 

weet je bijna zeker dat de hond van broodfok afkomstig 

is. Doe dit dus niet. Je haalt letterlijk een hoopje ellende in 

huis en je houdt door jouw aankoop de handel in stand.  

Pups uit broodfok zijn vaak angstig en niet sociaal, slecht 

verzorgd en hebben een buitenlands paspoort. Je zult de 

ouders nooit te zien krijgen. Die zijn immers achtergeble-

ven in het land van herkomst. De verkopers zullen je ech-

ter met mooie excuses en praatjes proberen over te ha-

len. Trap hier niet in en bedenk dat je investeert in een le-

vend wezen. Beknibbel niet op deze kosten, want dat 

gaat altijd ten koste van het welzijn van de dieren. In dit 

geval is goedkoop altijd duurkoop. 

Zeg NEE! 
De volgende BN’ers hebben tot nu 

toe aangegeven mee te willen 

werken in onze strijd tegen malafi-

de broodfokkers en handelaren:  

 

Robert Schoemacher, Marilyn Agli-

otti, Judith Visser, Karen Soeters, 

Annemarie Postma, Piet Helle-

mans, Yvonne Kroonenberg, Arjan 

Ederveen, Martin Gaus, Eddy Ter-

stall, Andrea Kruis. Marianne Thie-

me. Felicita Vos. 

  
Steun ons ook in de strijd tegen 

broodfok en like onze Facebook 

pagina. 
Door Krotz (Eigen werk)  



Marktplaats 

Kijk echter uit voor 

het aanbod op bij-

voorbeeld Markt-

plaats. Het lijkt verlei-

delijk, maar er zijn 

grote risico’s aan ver-

bonden. Het zijn 

vaak dieren uit 

broodfok of pro-

bleemdieren waar 

de eigenaar makke-

lijk vanaf wil. . 

6. Via internetkanalen 

 

Er zijn verschillende particuliere initiatieven die zich specialise-

ren in het re-homen van dieren. Een goed voorbeeld hiervan 

is www.verhuisdieren.nl.  

Kijk echter uit voor het aanbod op bijvoorbeeld Marktplaats. 

Het lijkt verleidelijk, maar er zijn grote risico’s aan verbonden. 

Het zijn vaak dieren uit broodfok of probleemdieren waar de 

eigenaar makkelijk vanaf wil. Je weet niets over de herkomst 

van het dier. Je weet nooit waarom de hond wordt aange-

boden, je weet nooit wat het karakter is, je weet nooit wat 

het dier onder de leden heeft en je weet nooit of de verko-

per te vertrouwen is. Niet doen dus! Praktijk leert dat een 

aanschaf via internet te vaak in een grote teleurstelling ein-

digt voor zowel de nieuwe eigenaar als voor de hond. Bo-

vendien onderhoud je zo de illegale hondenhandel. Neem je 

verantwoordelijkheid als consument. Pas als deze dieren niet 

meer gekocht worden, stopt deze dierenmishandeling! 

7. Via particuliere fok 

Sommige mensen vinden het leuk om hun hond een keertje 

pups te laten krijgen en soms is het een ‘ongelukje’. Het zijn 

vaak oprechte dierenvrienden die met liefde hun pups ver-

zorgen. Aan het kopen bij een particulier zijn echter ook risi-

co’s verbonden. Wees dus alert. Kijk hoe de eigenaar met de 

pups omgaat. Geeft hij je zonder vragen een pup mee? Is de 

pup in huiselijke sfeer geboren of zitten ze in een schuur? Zijn 

beide ouders aanwezig? Hebben ze een paspoort en heb-

ben ze inentingen gehad? Vraag door en laat je niet verlei-

den door een vlotte verkoopbabbel.  



8. Via een kennis/familielid 

Als je een hond koopt van een kennis of familielid ken je de 

hond waarschijnlijk al. Niet zo’n gek idee dus. Maar vaak ko-

men de verstandhoudingen onder druk te staan als er geen 

goede afspraken over de koop zijn gemaakt.  Het is en blijft 

een zakelijke transactie dus zet alles op papier. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan een afspraak waarin je vastlegt wat jullie 

doen als de hond binnen een bepaalde termijn na de over-

name ziek wordt of een aandoening blijkt te hebben.  

9. Adoptie op afstand 

Wellicht heb je na het lezen van deze brochure opeens je 

bedenkingen. Er bestaat ook nog de mogelijkheid om een 

hond op afstand te ondersteunen. Zwerfdierstichtingen heb-

ben vaak een aantal honden in hun bestand die niet te 

plaatsen zijn en waar ze wel de zorg voor blijven dragen. Kijk 

eens rond op een aantal sites van zwerfdierstichtingen en 

wellicht is er een dier dat je aanspreekt. Met een paar euro 

per maand help je zo’n hond al enorm. 

Links: 
 

www.stray-afp.org/nl 

www.rashondenwijzer.nl 

www.dierenrecht.nl 

www.fairpup.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact opnemen 

Stichtstraat 11 

1079 RB Amsterdam 

The Netherlands 

+31 611 017 179 

info@stray-afp.org 

Bezoek onze website 

op www.stray-afp.org 

Stray Animal Foundation Platform 

De wereld is de afgelopen decennia enorm veranderd. De 

grenzen zijn vervaagd en met de komst van internet en social 

media is de weg naar de aanschaf van een hond niet meer 

zo rechtlijnig en ongecompliceerd als vroeger.  

Stray Animal Foundation Platform is de belangenorganisatie 

van zwerfdieren wereldwijd. Wij worden regelmatig onterecht 

geassocieerd met de illegale hondenhandel vanuit het bui-

tenland. Bijna 75% van de jaarlijkse aanwas van honden in 

Nederland is afkomstig uit de illegale hondenhandel tegen-

over bijna 5 % vanuit de zwerfdierenstichtingen. Illegale han-

del in buitenlandse honden gaat bijna altijd gepaard met 

verwaarlozing en mishandeling van de dieren.  

In onze optiek is een hond geen dier om geld aan te verdie-

nen. Helemaal als je bedenkt dat er miljoenen zwerfhonden 

rondlopen zonder baas. Veel mensen houden de illegale 

handel in stand uit onwetendheid.  Tal van vrijwilligers hou-

den zich in het buitenland bezig om een mentaliteitsveran-

dering ten opzichte van dieren te realiseren. Tegelijkertijd 

wordt diezelfde slechte mentaliteit in stand gehouden en 

zelfs gestimuleerd, doordat de Nederlandse consument een 

hond via een fout kanaal aanschaft. 

Met deze brochure bieden we meer inzicht in de achtergron-

den van de verschillende kanalen, met als doel de lezer op 

weg te helpen om een bewuste keuze te maken.  

Bedenk altijd dat een hond een levend wezen is, met be-

hoeften zoals jij en ik. Je gaat een verantwoordelijkheid aan 

van gemiddeld 13 jaar.  Dat betekent vier keer per dag je 

hond uitlaten, zorgen dat hij voldoende lichaamsbeweging 

krijgt en zijn hele leven (medische)zorg, liefde en aandacht 

geven. Ook het bewust niet aanschaffen van een huisdier 

kan een vorm van dierenliefde zijn. Wij wensen je succes met 

je beslissing. 

mailto:info@stray-afp.org

