
een indicatie van je financiële situatie 

Pril (PuPPy)geluk?
Als fokker, kynologisch instructeur, gedragstherapeut, maar ook als eigenaar weet 
ik als geen ander hoe lastig de eerste puppyweken kunnen zijn. Sommige mensen 
vallen keihard van hun roze wolk af en puppytranen zijn een serieus begrip.
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Op dit moment tellen wij af naar de geboor-
te van puppy’s. Een spannende tijd; je wilt 
immers dat alles goed gaat. Het blijft toch 
een risico en je wilt niet te vroeg ingrijpen. 
De natuur doet immers meestal gewoon zijn 
werk. Je maakt je zorgen om het welzijn van 

je hond en de puppy’s, maar wat is het bijzonder als je dat 
prille geluk in je handen mag houden.

De komst van een nestje met pups betekent ook weer de selec-
tie van gezinnen. Wie komt er in aanmerking voor een puppy? 
En later: welke puppy gaat naar welk gezin? In deze fase – de 
kennismakingsfase of in ons geval ‘sollicitatiefase’ – worden 
wij flink gehinderd door onze ervaringen als instructeur en 
gedragstherapeut. Als je veel met mensen én met honden 
werkt, dan zie je in verhouding ook veel meer mismatches, 
probleemgevallen en andere uitdagingen. Zijn mensen eerlijk, 
overzien ze de impact, beseffen ze dat het niet alleen maar 
rozengeur en maneschijn is? Het lijkt mensen steeds vaker 
zwaar te vallen of ze kunnen minder hebben. We zien soms 
burn-outklachten, puppy tranen en kilo’s gewichtsverlies bij de 
nieuwe eigenaren. De komst van een puppy is een life-chan-
ging event! Is het gezin hier wel klaar voor? Zijn de gezinsleden 
weerbaar en flexibel genoeg om hiermee om te gaan?!

We willen het beste voor onze puppy’s en het gezin. Om dat 
te bereiken, hebben we een uitgebreide procedure ontwik-

keld waarbij we onze ervaringen uit het werkveld hebben 
meegenomen. Zo zijn er minimaal drie contactmomenten 
voordat de pup naar het nieuwe gezin gaat. En maken wij 
de keuze welke pup geschikt is voor welk gezin. 

En toch slaat af en toe de twijfel toe. Is het ons gelukt om 
genoeg duidelijk te maken dat het een zware periode gaat 
worden? Dat je soms niets van je puppy begrijpt? Dat je 
puppy nog niet luistert en nog niets van de wereld begrijpt: 
in huis plast, dingen stuk maakt en soms best lelijk bijt? Tel 
daarbij op de slapeloze nachten en de zorgen die sommige 
mensen zich maken, en je hebt een goed recept voor een 
kleine burn-out. 

En waren de potentiële pupkopers eerlijk tegen ons? Of hiel-
den ze een mooi verhaal? Hoe dichter wij bij de geboorte 
van de pups komen, hoe minder zeker we hier zelf ook van 
worden. Want ook bij ons heeft stress effect op ons waar-
nemingsvermogen én op ons vertrouwen. Fokken is als een 
soort achtbaan, een emotionele uitputtingsslag, maar ook zo 
ongelooflijk bijzonder. ←

PS: Via Facebook en Instagram kun je via @dogtalkbeagles 
de geboorte van de pups en hun ontwikkeling volgen.

Wat zijn jouw ervaringen met pril puppygeluk en hoe help je 
je klant hierbij? Reageer via redactie@dibevo.nl

Sandra Mur-Bekaert is mede-eigenaar van hondenschool DogTalk in Aalsmeer. In haar bedrijf werkt ze 
als kynologisch gedragstherapeut, kynologisch instructeur en Beagle-fokker. Sandra omschrijft zichzelf 
als een duizendpoot en een vakidioot die de branche verder wil ontwikkelen om het welzijn van zowel 
dier als mens te verbeteren. De inspiratie en motivatie daarvoor zoekt ze vaak buiten het eigen werk-
veld. Samen met haar partner die ook Sandra heet, heeft ze – hoe kan het ook anders – vier Beagles. 

Belevenissen van een kynoloog
Aan de hand van haar eigen ervaringen behandelt Sandra Mur-Bekaert in elk nummer van het Dibevo-Vakblad 
een onderwerp uit de dagelijkse praktijk van een kynologisch gedragstherapeut en -instructeur.
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