
Prep Sheet
Deel 1: Voor wie overweegt een Doodle pup 
            aan te schaffen            aan te schaffenPuppy 

  Proof
Als nieuw baasje van zo’n lieve, knuff elige Doodle-pup wil je natuurlijk alles 
weten over hoe je je pup het beste kunt verzorgen en waar je allemaal reke-
ning mee moet houden. Je wilt ten slotte het beste voor jouw doodle. 

Belangrijke dingen die je moet weten voordat je een Doodle 
aanschaft
1. Een Doodle is een kruising van diverse jachthonden rassen en heeft 
 daardoor (als hij volwassen is) veel beweging nodig, zeker 2 uur per dag

2. Een Doodle lijkt misschien op een levende knuff elbeer, maar is een echte 
 hond en heeft discipline, regels en grenzen nodig om op te groeien tot 
 een rustige, stabiele, zelfverzekerde hond

3. Neem NOOIT een Doodle voor je kind(eren). Jij hebt zelf de verantwoor-
 delijkheid voor het welzijn van je Doodle!

4. Begin niet aan een Doodle als er een baby op komst is, of als je jongste 
 kind nog teveel aandacht nodig heeft: een pup heeft 100% van je 
 aandacht nodig!

5. Een Doodle is zeer gehecht aan mensen, dus regelmatig en langer dan 
 4 uur alleen laten is onverantwoordelijk

6. Doodles zijn sensitieve honden. Zij voelen hierdoor niet alleen mensen 
 heel goed aan, zij kunnen ook erg gevoelig zijn voor prikkels, allergieën, 
 oorontsteking en bepaalde ziektes

7. Doodles hebben een hele onderhoudsgevoelige vacht die regelmatig 
 geborsteld en getrimd zal moeten worden om klitvrij en gezond te 
 kunnen houden. Dit kost veel geld, tijd en energie
8. Doodles zijn immens populair. Wachttijden voor nestjes en kruisverhoren 
 door de fokker zijn heel normaal

Tips om de juiste keuze te maken
Hoe kies je de juiste fokker?
9. Kies een kleinschalige fokker die de pups in gezinsverband opvoedt (let
 op, ook kleinschalige fokkers kunnen broodfokkers zijn met meerdere 
 gastgezinnen)

10. Kies een fokker die de pups als hond behandelt i.p.v. ze met fl uwelen 
 handschoenen aan te pakken (je houdt er een stabielere, zelfverzekerde, 
 onafhankelijkere hond aan over)

11. Kies een fokker die tijd, geld nog moeite bespaart om haar pups de 
 allerbeste zorg en gezonde start te geven, incl vers vlees
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Puppy 
  Proof 12. Kies een fokker die de vader van de pups niet vaker heeft ingezet dan 

 vier keer (niet per jaar, maar in zijn leven) en de moeder niet vaker dan
 twee keer  (dit om inteelt te voorkomen )

13. Probeer NOOIT de lange wachttijden te vermijden door een pup op 
 Marktplaats te kopen. Dit zijn vaak pups uit Oostbloklanden die niet 
 tegen Parvo geënt zijn en waarvan je geen enkel zicht hebt op de foklijn.

14. Kies een fokker die jou gedegen informatie meegeeft over de vachtver-
 zorging. Een fokker die het beste wil voor haar pups, zal haar pupkopers 
 zo compleet, eerlijk en correct mogelijk over alles informeren
15. Weet dat als je je pup uit het buitenland laat komen, je het meest 
 essentiële deel van de opvoeding mist en je pup een negatieve, angstige
 ervaring met het reizen kan hebben opgedaan

16. Weet überhaupt dat je bij een buitenlandse pup geen enkel inzicht hebt
 in het karakter en eventuele ziektes van de ouders

17. Sta niet raar te kijken als je een kruisverhoor moet afl eggen bij de fokker
 om te bewijzen dat jij de juiste baas zult zijn voor hun hondje en 
 genoeg tijd en aandacht aan de pup zult kunnen bieden. Dit is alleen 
 maar goed, dan weet je dat de fokker het beste met jouw pup voor heeft

18. Kies een fokker die het nest te allen tijde schoon en hygiënisch houdt en
 die moeite doet om de pups zindelijk te maken

Hoe kies je de pup die het beste bij je past?
19. Kies de pup van wie het energie niveau het meest met het jouwe overeen-
 komt (anders maken jullie elkaar het leven zuur) en die uit nieuwsgierig-
 heid voorzichtig ruikend (niet overdonderend) naar jou toe komt, maar 
 kies nooit een bang, onzeker of over dominant hondje, omdat angst en 
 dominantie kunnen omslaan in agressie

20. Houdt er rekening mee dat de fokker zal kiezen welke pup je krijgt en dat 
 jouw voorkeuren qua vachtkleur en sekse geen criterium vormen. Een 
 goede fokker doet dat op basis van een gedragstest

21. Kies geen pup waarvan (een van) de ouders angstig, onzeker, luidruchtig, 
 druk of anderszins instabiel zijn (de kans is groot dat je pup het gedrag 
 overneemt)

22. Check door de pups op hun rug te leggen en vast te houden hoe ze 
 omgaan met beperking en of ze bereid zijn zich uit vertrouwen aan je 
 over te geven. Zo niet, heb je met een te sterk karakter te maken en kun 
 je gedragsproblemen krijgen op latere termijn
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Puppy 
  Proof 23. Kies nooit de kleinste of dunste pup, omdat ‘ie in jouw ogen zielig is. Dit 

 straalt al van begin af aan de verkeerde, negatieve energie uit

Hoe kies je de pup met de minst onderhoudgevoelige vacht?
24. Lees je goed in over wat er allemaal bij de (vacht)verzorging komt kijken,
 want dat is meer dan je verwacht (tip: Volg de online Puppy Prep Training 
 en download mijn GRATIS ebook “6 geheimen om je Doodle klitvrij te 
 houden”

25. Weet dat als je eenmaal aan een Doodle begint, je haar vanaf de leeftijd 
 van ca 5 mnd elke 2 maanden zult moeten laten trimmen om de vacht 
 klitvrij en gezond te houden 
 (qua trimkosten is dat ca 6 x € 70 tot € 100 = € 420 tot € 600 per jaar)

26. Weet ook dat lang niet alle trimmers om kunnen gaan met een Doodle vacht

27. Als je wilt weten welke vacht een pup zal krijgen, kijk naar de ouders

28. Houd in gedachten dat lichte en witte vachten tijdens en na de vacht-
 wisseling het meest klitgevoelig zijn

29. Als je je pup neemt vanwege allergie of luchtweg problemen, ga dan altijd
 voor een Australian Doodle , maar weet dat ook dat geen 100% garantie 
 biedt (let op de vachtstructuur van de ouders en voorouders)

30. Let op: een pup is altijd anti-allergeen, omdat de vacht nog niet uitvalt. 
 Als je de vacht wilt testen, gebruik een volwassen Doodle! 

31. Anti-allergeen betekent niet dat je pup niet zal gaan verharen

Waar let je op qua gezondheid van de pup? 
32. Kies geen pup die op jonge leeftijd gecastreerd wordt 
 (dit heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en groei)

33. Kies geen pup waarvan de ouders leider of drager van 
 bepaalde kwalen zijn

34. Kies liever geen pup die grootgebracht is op brokken (de 
 kans is groot dat ze een allergie(of darmproblemen) ontwikkelt
 voor de kunstmatige bestanddelen of granen die daarin zitten)

35. Let erop dat de pup met 6 weken alle puppy inentingen 
 heeft gehad

36. Kies geen pup die al op jonge leeftijd darmproblemen, 
 oorontsteking, oogproblemen of andere kwalen heeft gehad

36 EXPERT TIPS 
voor wie overweegt een 
Doodle aan te schaff en, 
maar nog geen pup en 
fokker heeft uitgezocht

Voor wie overweegt een Doodle pup 
aan te schaffen

30. Let op: een pup is altijd anti-allergeen, omdat de vacht nog niet uitvalt. 
 Als je de vacht wilt testen, gebruik een volwassen Doodle! 

31. Anti-allergeen betekent niet dat je pup niet zal gaan verharen

Waar let je op qua gezondheid van de pup? 
32. Kies geen pup die op jonge leeftijd gecastreerd wordt 
 (dit heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en groei)

33. Kies geen pup waarvan de ouders leider of drager van 
 bepaalde kwalen zijn

34. Kies liever geen pup die grootgebracht is op brokken (de 
 kans is groot dat ze een allergie(of darmproblemen) ontwikkelt
 voor de kunstmatige bestanddelen of granen die daarin zitten)

35. Let erop dat de pup met 6 weken alle puppy inentingen 
 heeft gehad

36. Kies geen pup die al op jonge leeftijd darmproblemen, 
 oorontsteking, oogproblemen of andere kwalen heeft gehad

www.doodlecomfort.nl


