ETEN!!
We willen natuurlijk een gezonde volwassen hond, die graag en gemakkelijk eet. Nu is eten voor een
labrador wel zo ongeveer zijn meest favoriete bezigheid, dat is algemeen bekend. Maar waar het nu
over gaat is: hoe voeren wij dit huis-wolfje verstandig?
Ons pupje is net als zijn oer-voorouders een alleseter. Dat wil zeggen dat een wolf praktisch alles van
zijn prooi opeet. Wilde hondachtigen jagen altijd op herbivoren, dus op groen-eters zoals
knaagdieren, herten, rendieren enz. Via de maag- en darminhoud van de prooi krijgen wolven hun
groenten en fruit binnen. Door het spierweefsel te eten komen zij aan hun eiwitten en vetten en
door de botjes af te kluiven krijgen ze een mooi portie mineralen binnen. Een prima uitgebalanceerd
menu, rijk aan vitamientjes. Daarnaast plukken wilde wolven, vossen, en andere hondachtigen
bramen en bessen en vangen ze insecten uit het gras om hun dieet aan te vullen. Dat zie ik bij mijn
eigen labradors ook regelmatig! Een sprinkhaan gaat erin als koek en ze plukken me alle aardbeien
uit mijn groentetuin en eten ze lekker op. (De komkommers en sla ook trouwens)
Pup krijgt de eerste week thuis (acht weken leeftijd) drie maaltjes Hill’s puppybrokjes , Royal Canin
pup, Eukanuba pup (alledrie de merken voor grote rassen) en één vleesmaal. U mag deze week ook
een volle bak met brokjes klaarzetten en uw hondje vrij laten eten. Hij regelt zo zijn eigen behoefte
en zal niet gaan schrokken omdat er toch genoeg is. Eénmaal per dag (tijdstip bepaalt u zelf en u
wisselt dit per dag af!) geeft u uw pupje een schijfje “Prins” diepvriesv lees of andere maaltijd met
wat vlees. Bij het diepvriesvlees moet wel altijd ‘kompleet’ staan en dat het geschikt is voor pups.
U moet ’t wel heel goed laten ontdooien!!! Minimaal op kamertemperatuur. Andere goede merken
diepvriesvoer zijn ‘Carnibest’ en “Duck”. Doe in het vlees twee pilletjes vitamine-C van 50 mgr. Uw
pup zal deze vleesmaaltijd binnen twee tellen op hebben. Lekker het bakje uit likken en jammer, dat
was het al weer voor vandaag. Tussendoor mag uw hondje een stukje fruit hebben, of komkommer,
of een knabbelbotje. In plaats van vlees kunt u ook een eitje zachtjes smoren in wat melk
(scrambled eggs). Doe daar wat Brinta en groente bij en u hebt ook een gezonde maaltijd. Deze
baby moet er nog lekker bollig uit zien. U hoeft niet zuinig te zijn met eten geven.
Als beloning voor het bij u komen is het handig om altijd wat lekkers in de zak te hebben. Eten geven
aan uw pup is een duidelijk signaal dat u de roedelleider bent en dat uw hondje iets naar uw zin
heeft gedaan. Uw pup leidt er uit af dat hij bij u MAG horen en zal daar heel gelukkig mee zijn.
Wanneer u uw pupje in de bench wilt doen, dan strooit u wat brokjes in de bench. Pupje zoekt al
dat lekkers op. Als hij daarmee klaar is zit het deurtje al lang dicht en is het puppy-bedtijd.
De tweede week (negen weken leeftijd) krijgt uw pupje niet meer onbeperkt brokjes. (Mág wel.)Hij
krijgt driemaal een portie brokjes en éénmaal een vleesmaal (of een ½ eitje of bijv. wat gekookt
rundergehakt) met wat bruinbrood, of rijst, of pasta erdoor. Dit maakt u kompleet met wat gekookte
en geprakte groenten. Prima is bijv. een (geschrapt) worteltje, fijngemaakte peultjes, boontjes,
broccoli enz. En tenminste twee vitamine-C tabletjes. (100 tot +/- 300 mg. Vit-C totaal)
Voer op het oog. Voer-schema’s zijn prima, maar iedere hond is een individu en het is de vraag of u
een ‘standaard dier’ in huis hebt. Een aktief hondje verbruikt bijvoorbeeld meer energie dan een
rustig tiepje. Het aktieve hondje moet dus meer te eten hebben. En als het bijvoorbeeld koel is bij u
thuis, kost warm blijven uw hondje ook meer energie. Dat gaat ten koste van zijn ontwikkeling, dus

moet hij meer te eten hebben dan wanneer hij in een warmere omgeving vertoeft. Voer dus op het
oog! Hij moet nog babyvet hebben.
Wordt uw pup echt héél bol, dan krijgt hij een paar dagen dezelfde hoeveelheid brokjes. Maar…..
omdat hij groeit heeft hij ook een groeiende behoefte aan eten. Een labrador wordt alleen een echt
mooie forse en tevreden hond als hij vanaf het begin goed gevoerd wordt. Een opgroeiende labrador
moet er dus altijd lekker stevig uitzien. Dat hoort er gewoon bij. Af laten vallen kan altijd nog als hij
(bijna) volwassen is, maar een hond die te schraal is opgegroeid krijg je later nooit meer mooi stevig.
Om een idee te geven van de totale hoeveelheid brokjes per dag op negen weken leeftijd: ik geef ik
mijn pups dan de gelegenheid om drie keer 80 gram Eukanuba puppy Large Breed te eten. Dus 240
gram in totaal. Als ze dat niet op kunnen: geen probleem, hij groeit er vanzelf naartoe. Maar als hij
dan nog een enorme trek overhoudt? Dan kijkt u hoe stevig of hij al is en besluit om er al dan niet 3 x
90 gram (dus totaal 270 gram) van te maken. Dat is na een paar weken ook niet meer genoeg, dus
…. 3x100 gram….. Enzovoort! Na een maand of tien (3x +/- 150 gr.) gaan de hoeveelheden weer
terug. Een volwassen hond eet veel minder dan een pup!
Let op: een veel te dikke jonge hond loopt enorme risico’s op overbelasting van de gewrichten. Dus
risico op HD-en ED-problemen. Vooral in combinatie met te lange wandelingen, stoei- en speelpartijen. Het ellebooggewricht is kleiner dan een doperwtje. Bij een noodstop of een scherpe bocht
komen alle gewicht van uw hond plus de G-krachten van de beweging samen op een vierkante
milimeter. Dat zijn vele kilo’s op een klein punt: op de leeftijd van bijv. 9 maanden tot wel 500 kg.!!!
De kans op scheurtjes in het gewricht en daarop volgende artrose; of het afknappen van een splinter
is dan heel groot. Voorzichtig dus met beweging en gewicht!!!!!!!
Een te mager pupje is natuurlijk ook helemaal verkeerd. Bij zo’n hondje zie je de taille en de ribbetjes
duidelijk. Duurt het ondergewicht langer, dan gaat hij spiermassa verliezen. U ziet dan een lang en
dun staartje en hoge dunne beentjes. Dit hondje zal ook overdreven actief en onzeker zijn door zijn
voortdurende hongergevoel. Steeds nét iets te weinig te eten krijgen van je roedelleider betekent
voor je hondje dat het er niet echt bij mag horen. En dat is niet leuk! Daar wordt je heel ongelukkig
en nerveus van. Té mager opgroeien heeft een heel slechte invloed op het karakter van uw hond.
Vanaf ongeveer elf weken leeftijd geeft u twee keer brokjes en een keer een heel schijfje vlees met
brood, brinta, rijst, o.i.d. aangevuld met wat groente(-nat) en vier vitamine-C tabletten. In plaats
van vlees kunt u ook afwisselen met een half gekookt ei, soepvlees, of stukjes gekookte kip of vis. In
plaats van Vit.-C tabletten mag u ook een dessertlepel Roosvicee erdoor doen. Het voordeel van zo’
n husselmusselmaaltje is dat de ingrediënten veel minder bewerkingen hebben ondergaan dan de
ingrediënten van de hondenbrokjes. Uw hond ervaart andere, pure smaken en dat is leuk voor hem.
En zijn spijsverteringssysteem blijft actief en weerbaar. Maar mocht het een keer helemaal niet
lukken om zo’n lekker wolvenhapje voor hem klaar te maken, dan geeft u wat meer brokjes verdeeld
over drie maaltijden.
Vanaf zo’n 16 weken leeftijd mag uw hondje niet bol meer zijn. Dus niet meer dat echte mollige
puppy modelletje, maar meer een stevige jonge hond.
Vanaf ongeveer acht maanden leeftijd geef ik nog twee hoofdmaaltijden en één klein maaltje. Het
vleeshapje houd ik wel aan.

Als uw hond een jaar oud is kunt u overschakelen naar brokjes voor volwassen honden. In principe
zou u dus Puppie Large Breed blijven geven tot twaalf maanden leeftijd. Het omschakelen naar
volwassen voer verdeelt u over een periode van vier dagen. Bij sommige merken is de puppy-groei
te snel. Dan moet u soms al maanden eerder beginnen met volwassen voer.
Wat u absoluut niet moet doen!! Vitaminen , calcium en/of gist toevoegen aan het eten. De enige
toevoegingen zijn vitamine-C en eventueel een scheutje zonnebloem-, zalm- of olijfolie over de
brokjes voor een glanzende vacht en soepele huid . En ik geef zelf in de maanden met een “R” erin
een kindertabletje ‘Echinacea-forte kind’ voor extra weerstand.
Gevaarlijk zijn: kauwhoefjes. Deze splinteren en kunnen de darmwand perforeren. Ook kippenbotjes
en karbonadebotjes zijn berucht. Chocolade, zoals bijvoorbeeld een pak hagelslag is levensgevaarlijk
voor uw hond. Oppassen met druiven (gaan gisten en veroorzaken verstopping) En dan natuurlijk
nog uitkijken voor vieze dingen buitenshuis. Zoals vogel (eenden-) poepjes, honden- en paardenpoep
en soortgelijke zaken die je langs het water en in de berm tegen kunt komen. Uw hond kan daar een
hele foute bacterie oplopen (botulisme, salmonella, chiardia) en ernstige en langdurige darmklachten
van overhouden. Alleen al om die reden uw jonge hond aangelijnd uitlaten in een veilige omgeving
totdat hij volledig onder controle staat. Ja, en dan eten jonge pupjes soms de raarste dingen op
zoals grindsteentjes, houtjes, de touwtjes van hun flos, uw afstandsbediening. Een zaak van goed
opletten dus. Maanden later, tijdens de pubertijd en rondom de eerste loopsheid herhaalt zich dit
(stoute) gedrag soms weer. Maar onder uw oplettende en consequente begeleiding gaat het
allemaal goed komen!!
Lekkere en verantwoorde hapjes: kapje bruinbrood, plakje ei, stukjes fruit, klein stukje kaas, koekje,
pensstaafje, runderhuid-kluiven, mergpijpje met merg (als hij wat groter is. Oppassen dat uw hondje
niet met de onderkaak door de holte van de mergpijp kan), Frolic, enz. Geef die versnaperingen
nooit als uw hond er om ‘vraagt’. Houdt altijd het initiatief in eigen beheer. Anders krijgt u misschien
een kwijlende schooier die de hele dag achter u aan loopt voor wat lekkers. Een aai en vriendelijke
woorden zijn ook een prima beloning. Maar bij het in de bench gaan geef ik mijn honden altijd wat
lekkers mee om op te zoeken. En tijdens de ‘Kom hier’ training ook. Werkt prima! Bij de
puppycursus heb ik altijd Frolic bij me. Dan breek ik de rondjes in vier stukjes of zelfs nog kleiner. Het
gaat bij het belonen niet om de hoeveelheid, maar om het idee dat hij braaf was en daarvoor wat
lekkers krijgt.
Dus: Puppy Large Breed van een bekend A-merk gedurende het eerste levensjaar. Maar pas op:
sommige merken puppyvoer zijn voor een labrador te rijk aan groeistoffen. Uw pup groeit dan met
een vaartje de lucht in, met alle risico’s van dien. Bij sommige merken moet u al vanaf vijf tot zeven
maanden leeftijd overschakelen naar voer voor volwassen honden, (Bijv. Eukanuba). Ik kan u daar
niet precies in adviseren omdat ik de eigenschappen van alle merken hondenvoer niet ken. Zelf heb
ik goede ervaring met Eukanuba en met Oliver’s. Maar er zijn natuurlijk meer goede merken op de
markt.
‘ETEN!’ en ‘AKTIE!’ maken deel uit van de koopovereenkomst.

