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Introductie 
 
De Nederlandse Herdershonden Club feliciteert u van harte met uw Hollandse Herder pup. 
U bent in het bezit gekomen van een hondje van een (zeer) zeldzaam ras waar u hopelijk 
heel veel plezier mee gaat beleven. 
 
Een pup in huis brengt nogal wat aanpassingen in het dagelijks ritme met zich mee. 
Dit is een brochure met daarin een nuttige tips voor de eerste tijd met uw pup. 
Op de website van de NHC kunt u velerlei informatie vinden omtrent opvoeding, gedrag e.d. 
van de Hollandse Herder. 
Heel veel plezier met uw pup en hopelijk tot ziens op een van de NHC activiteiten. 
 
Nederlandse Herdershonden Club    www.hollandseherder.nl  
Namens de Fokkerij Advies Commissie: fokkerijcommissie@hollandseherder.nl  
 
 

NHC Hollandse Herder Kringgroepen 
 
Er bestaan in Nederland 3 NHC kringgroepen waar u zeker met uw Hollander een graag 
geziene cursist bent en waar ze het ras goed kennen zodat u goed begeleid kunt worden. 
Ook andere hondenscholen, verenigingen en Kynologenclubs kunnen dit en willen u graag 
begeleiden maar de NHC heeft 3 kringgroepen verspreid over Nederland. Zij geven u graag 
informatie over de opvoeding en training van uw hond in diverse disciplines. 
 

1. Kringgroep Noord Oost Nederland Hondenschool Borger: www.knon.nl   
Email: info@knon.nl 

2. Kringgroep Midden Nederland Maarsbergen: www.kringgroepmiddennederland.nl  
Email: trainingen@kringgroepmiddennederland.nl of bel: 06 – 107 75 695  

3. Kringgroep Rotterdam, Email: kringgroeprtd@hollandseherder.nl 
 

Volg in ieder geval een puppycursus voor de verdere socialisatie en basisopleiding van uw 
pup. Niet alleen goed voor hem, maar ook voor de band met uw hondje en leerzaam voor 
u!  
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Allereerst dit: 
 

 
U krijgt in dit boekje aardig wat informatie te lezen. We willen u vooral graag meegeven dat 
u plezier moet gaan beleven met uw pup en samen een geweldig leven tegemoet gaat. 
Uw Hollander houdt van aandacht, van dingen samendoen en het leven vieren. Een perfecte 
hond voor een actief gezin, maar ook voor iemand die een maatje zoekt en de tijd heeft om 
aandacht te geven die de hond nodig heeft. Actie afgewisseld met rust zijn zaken die uw 
Hollandse Herder waardeert en hij zal u daarvoor in de vorm van een fijne energie belonen.  
 
Heeft u vragen, wendt u zich dan tot de fokker van uw pup, maar ook de NHC staat voor 
ondersteunende informatie paraat. 
 

Het ras is zo klein en zeldzaam, dat het geweldig zou zijn om uw reu (indien geschikt) 
beschikbaar te stellen voor inzet in de fokkerij. Meld uw reu aan op de site van de NHC, 
Reuenboek · NHC (hollandseherder.nl) ; dit kan al op jonge leeftijd. We zien en horen 
helaas vaker (te) laat dat een reu gecastreerd is en daardoor de genenpool niet meer 
voortgezet kan worden. We hopen dat u, vóór de hond gecastreerd wordt, naar een 
andere oplossing wilt zoeken. We helpen u daar graag bij. 
 
Heeft u een Hollandse Herder teefje, dan zouden wij het fijn vinden als u wilt overwegen 1 
nestje met haar te fokken. De fokkerij Advies Commissie wil u hier graag in bijstaan met 
keuzes voor een passende reu en u adviseren omtrent het fokken van een nestje. U staat 
hier niet alleen in!  

 
Alleen samen kunnen we ons dierbare en geweldige ras in stand houden en we hopen dat 
u daar deel van wilt uitmaken door uw hond beschikbaar te houden. 
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De eerste tijd met uw nieuwe pup 
 
Vooral de eerste tijd vergt behoorlijk wat aanpassingsvermogen van zowel de baasjes als de 
pup. De pup heeft het veilige nest moeten verlaten, weg van moeder en nestgenoten. De 
fokker zal veelal proberen één op één aandacht te geven aan de pups, maar desondanks zal 
de pup door de verhuizing naar het nieuwe adres onder de indruk zijn. 
 
Familie, vrienden en kennissen weten natuurlijk wanneer de nieuwe huisgenoot door u 
wordt opgehaald en iedereen wil de pup zien, aaien, vasthouden. Het is verstandig de eerste 
dagen nadat uw pup bij u in huis is, de pup te laten kennis maken met zijn huis, zijn gezin en 
zijn omgeving. Daarna zijn de familie, vrienden en kennissen aan de beurt. Zorg ervoor, dat 
de pootjes van de pup op de grond blijven, m.a.w. niet voortdurend optillen. 
Bedenk wel, dat uw pup, doorgaans 7 á 8 weken oud, al zoveel nieuwe indrukken te 
verwerken krijgt, dat het niet verstandig is daar meteen nog meer aan toe te voegen. Uw 
pup wordt groot van eten en slapen en doet dit zeker in het begin zo’n 20 uur per dag!  
 
In het begin is vanzelfsprekend alles nieuw voor de pup: baasjes, geuren, geluiden, 
omgeving.  Begrijpelijk, dat het voor de pup erg prettig is, om hier langzaam aan te kunnen 
wennen. 
Bouw alles rustig op en verwacht nog niet te veel. Een pup is fysiek nog beperkt en kan zich 
nog maar kort concentreren op deze leeftijd. 
Geef pup de tijd om te socialiseren, zindelijk te worden en aan de eventuele bench te 
wennen. Met vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de fokker. Mocht u al met een 
puppycursus zijn gestart, dan kan men daar vanzelfsprekend antwoord geven op eventuele 
vragen. 
 
De eerste nacht(-en). 
De prioriteit in de eerste dagen moet liggen bij het opbouwen van een goede band tussen u 
en uw hond. De pup moet leren dat er ook in het nieuwe huis, ver van zijn moeder en 
nestgenoten goed voor hem wordt gezorgd en hij kan vertrouwen op zijn nieuwe baas. Het is 
daarom verstandig de pup de eerste nachten niet alleen te laten, maar hem  - bij voorkeur in 
een bench (of eventueel grote doos) -  naast uw bed te zetten, of u plaatst uw bed bij de 
bench. U kunt hem dan gemakkelijk geruststellen ’s nachts, als hij wat piept en een 
bijkomend voordeel is dat u het merkt, als hij wakker wordt en eventueel uit moet. U kunt 
dan meteen met hem naar buiten voor een plasje. U kunt de bench elke nacht iets verder 
wegzetten, richting vaste slaapplaats. Na ongeveer een week is puppy daar aangeland en is 
alleen slapen geen probleem meer. 
Belangrijk, dat het vertrouwen in de baas op deze manier niet is geschaad. Het hoeft geen 
feestje te worden als uw pup zich ’s nachts meldt. Uw hand bij de bench en een zacht 
geluidje is vaak genoeg om de pup gerust te stellen. Voor een plas ‘s nachts geldt: Pup 
oppakken, buiten zetten, plas laten doen, optillen en weer naar bed. Te veel aandacht zorgt 
ervoor dat uw hondje gaat bedenken dat er ’s nachts wat te verdienen valt. 
 
Na een tijdje is het echter wel van belang dat de pup leert alleen te slapen. Hij is dan al 
gewend aan u, het huis, zijn nieuwe bench en heeft overdag al in de bench kunnen slapen. 
De stap is dan minder groot. 



 

Aanpassingen in huis. 
Zorg, dat de pup - in zijn jeugd - niet bij de elektrische bedrading kan.  Uiteindelijk zal de 
hond leren, dat elektrische draden niet zijn om op te kauwen, evenals meubels en uw 
schoenen. Zorg echter dat de omgeving in huis, waar uw pup vrij mag rondlopen, veilig is en 
haal uw dure of dierbare spullen tijdelijk weg.  
Als uw pup aan spullen zit waar hij niet aan mag komen, leidt hem dan af met een speeltje, 
pups zijn nog zo makkelijk af te leiden, net als kleine kinderen.  
Wanneer u dan toch een enkele keer echt in moet grijpen, zal uw “Nee!” veel meer indruk 
maken, dan wanneer u hem de hele dag dingen verbiedt. Zorg er wel voor, dat er genoeg 
kauw- en speelmateriaal aanwezig is.  Zeker als de pup gaat wisselen, is het fijn als er 
verscheidene “kluifjes” voor handen zijn. 
Let u er vooral op, dat sjor- en trekspelletjes voor pup/jonge hond zeer schadelijk, zelfs 
funest kunnen zijn voor het gebit, ook al moet dit nog wisselen. De stand van de tandjes 
verandert door deze spelletjes en ook het volwassen gebit heeft hier dus van te lijden. 
Verbied het uw kinderen en doe het zelf alleen kort als beloning als u begrijpt wat de 
gevolgen kunnen zijn door verkeerd te sjorren of te trekken. Heeft u (kleine) kinderen in 
huis? Leer hen dat de naam van de puppy “Puppy” is en niet Bobby (of de naam die uw pup 
heeft) Als uw hondje de hele dag zijn naam hoort zonder dat er iets aan verbonden is, wordt 
de naam niet krachtig gebruikt en zal hij gaan denken dat zijn naam geen waarde heeft en 
zijn álle andere zaken belangrijker als u hem roept.  
 
Voeding 
De fokker zal u meestal wat voeding meegeven, waaraan de pup tot nu toe gewend is met 
daarbij een voerschema wat uw pupje nodig heeft. 
Ga niet ineens over op ander voer, want zo’n omschakeling zorgt over het algemeen voor 
darmproblemen bij de pup. 
Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd met de fokker, de NHC Fokkerij Advies Commissie en/of 
dierenarts overleggen. 
 
 
Het eten van bijvoorbeeld paardenvijgen, druiven, rozijnen, chocolade, rauwe eieren kán 
schadelijk, zelfs dodelijk voor uw hond zijn. Een zeer uitgebreide lijst van schadelijke stoffen 
kunt u vinden via Google. Bijvoorbeeld hier: Giftig voor honden - Lijst met giftige dingen voor 
hond (puppyplaats.nl) 
 
Een Hollandse Herder is een actieve hond die u gezond houdt door hem niet te dik te laten 
worden. Daardoor kunnen klachten ontstaan die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen 
worden. 
Het is verleidelijk om uw hond te belonen met lekkers, maar dit kan ook een klein beetje 
lekkers zijn. Geeft u uw hond veel beloning in bijvoorbeeld de aanleerfase van gedrag of 
sport? Haal de beloning dan van de voerhoeveelheid af. 
 
Alleen op deze manier zorgt u ervoor dat u zo lang mogelijk kunt blijven genieten van uw 
fijne huisgenoot.  
Onderstaand treft u een schema aan hoe het ‘ideale’ beeld van een gezonde hond eruit ziet. 
Kilo’s doen er niet zo veel toe; elke hond heeft een andere bouw, is groter, heeft meer 
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spierontwikkeling, met andere woorden: vergelijk uw hond niet met een andere Hollandse 
Herder, ze zijn stuk voor stuk uniek!    



 

Gewicht hond 
 
Op de afbeelding hieronder kunt u zien wat het gezonde uiterlijk van uw hond is. De 
uitdrukking: “Voer met uw oog”, is zeker niet zonder reden ontstaan. 

 
 
Voor meer informatie over pup wandelschema, voeding (waaronder giftig/slecht voor een 
hond), trainingen, lopen naast de fiets e.d., verwijzen wij u gaarne naar het vervolg van deze 
brochure en onze website 
 
 

Socialiseren 
 
Socialiseren van een hond, dus ook uw Hollander, is belangrijk. In de eerste weken is het 
raadzaam om zo gedoseerd en gecontroleerd mogelijk de hond kennis te laten maken met 
de wereld. Uw fokker heeft hier al een begin mee gemaakt. Een goed gesocialiseerde hond 
zal uitgroeien tot een stabiele volwassen hond met een fijne band met zijn baas. 
De ene pup kan meer aan dan de andere pup. Mocht u het lastig vinden dit in te schatten, 
vraag dan de fokker naar zijn ideeën. Hij heeft ten slotte de pups zo’n 8 weken goed kunnen 
observeren. Ook bij een goede hondenschool kunnen ze u hierbij op een correcte manier 
begeleiden.  
Bepaalde situaties, die u kunt opzoeken zijn: 

● Basisschool 
● Station 
● Winkelcentrum 
● Losloop gebieden 
● Drukke wegen 
● Vuilniswagens 
● Stukje in de bus/trein 



 

Wat u altijd in het oog moet houden tijdens het socialiseren: u bent en blijft de baas van uw 
hond, m.a.w. u bepaalt wat goed is voor uw puppy. Eigenaarschap heeft u gekregen door uw 
pup te betalen, maar leiderschap moet u verdienen door goed leiderschap te tonen: U 
bepaalt de route, tijd en planning.   
 
Dit lijkt vanzelfsprekend, maar helaas kunt u met uw pup in situaties terechtkomen, waarbij 
u sterk in de schoenen moet staan.  
Twee van de meest voorkomende:  

- Bied nieuwe indrukken positief aan en rond ze ook positief af en laat het niet te lang 
duren. 

- Jonge honden hebben een korte spanningsboog. Gaat u daar overheen, dan ontstaat 
stress en dat kan beter worden voorkomen. Een pup zal drukker worden naar mate 
hij vermoeider wordt en dan brengt u meer schade aan dan u zich van bewust bent.  

 
Opvoeden begint vanaf het moment, dat de pup bij u thuiskomt: voorkom ongewenst 
gedrag. Lukt dat een keer niet, reageer dan niet - volgende keer beter. Beloon het gewenste 
gedrag, dat resulteert in succes en dan gaat alles relaxed en is de puppytijd genieten. Zoals 
bekend hebben pups een vertederende uitwerking op de meeste mensen en zij vinden het 
vrij normaal om iedere pup te overladen met aandacht. Gevolg - pup springt tegen ze op, of 
wordt er behoorlijk door geïntimideerd. Beide situaties zijn zeer ongewenst. U zult steeds 
weer duidelijk moeten maken, dat u, in het belang van de pup, dit niet op prijs stelt. 
Ontmoetingen met andere honden kunnen min of meer vervelend uitpakken. Lomperds 
kunnen de pup omverlopen, met een eventuele blessure als gevolg. Niet alle honden zijn 
gecharmeerd van pups en kunnen de pup behoorlijk intimiderend en zelfs agressief 
benaderen. Hier dient u uw pup voor te behoeden. Wanneer men tegen u zegt, dat de 
honden het maar moeten uitzoeken, is dit een zéér slecht advies. Het is belangrijk te weten, 
wat de pup aan kan. De ene pup heeft meer steun nodig dan de andere. Zorg voor een 
goede begeleiding in de vorm van een puppycursus of een hondengedragsdeskundige. (op 
pagina 3 vindt u adressen van de NHC Kringgroepen)   Zij kunnen u meer leren over het 
gedrag van uw hond en hoe u dit kunt lezen en hier op een goede manier op anticiperen.  



 

Enten, ontwormen, ontvlooien, titeren 
 
Om uw hond gezond te houden en te proberen ziektes te voorkomen is het van belang dat, 
behalve goede voeding, hij op tijd de benodigde entingen krijgt. 
Op 6, 9 en 12 weken, daarna jaarlijks. Uw pup heeft bij de fokker de 1e enting al gehad en in 
het dierenpaspoort kunt u zien welke enting uw pupje gehad heeft. Uw dierenarts kan en zal 
u hier verder over informeren. Een aanrader is het om nadat uw pup bij u in huis is gekomen, 
een puppy kennismaking bij uw dierenarts te plannen. De fokker heeft zijn best gedaan om 
een zo gezond mogelijk hondje te fokken en zijn dierenarts heeft het hondje gecontroleerd 
met de enting, maar als u dit ook laat controleren bij uw eigen dierenarts, heeft u een 
dubbele bevestiging. Daarbij is de 1e keer dierenarts dan voor uw pup een feestje en zullen 
de volgende keren vaak beter verlopen. De meeste dierenartsen hebben een 
puppyconsult/kennismakingsconsult, vraag er even naar. Ook is het zeer belangrijk uw hond 
tijdig te ontwormen en uw hond te beschermen tegen vlooien en teken. Uw dierenarts kan u 
vertellen, wanneer dit moet gebeuren en welke middelen het beste voor uw hond zijn. Uw 
pup is in principe ontwormd op de leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken met een speciaal daarvoor 
ontwikkeld puppy ontwormingsmiddel. 
 
Het is ook mogelijk om pups vanaf 6 weken te titeren tot de antilichamen van de moeder 
helemaal weg zijn en dan 1x een cocktail-enting te geven en  ze na 4 weken te controleren 
met een titerbepaling. Op deze manier is het aantal vaccinaties te minimaliseren. Dit 
betekent wel dat u moet blijven laten titeren tot het moment van enting daar is. Het is een 
keus van de fokker of uw hondje getiterd is met 6 weken of dat er een vaccinatie heeft 
plaatsgevonden. 
Het is namelijk verstandiger om alle pups te titeren of ze allemaal te vaccineren. En niet 1 
pup (bv op verzoek van een koper) te titeren en de rest te vaccineren bijvoorbeeld. Er wordt 
gevaccineerd met levende entstof en het is theoretisch mogelijk dat als de pups geen 
antilichamen meer hebben en er een pup uit het nest gevaccineerd wordt, de anderen ziek 
worden. 
Pups worden meestal bij de fokker gevaccineerd op 6 weken. Dan kan de pup getiterd 
worden op 9 weken, wanneer normaal gesproken de 2e vaccinatie gegeven zou worden. Hoe 
het dan verder gaat is afhankelijk van de uitslag van de titertest. Overleg met uw dierenarts 
als u deze vorm van enten zou willen. Niet elke dierenarts biedt deze mogelijkheid en daarbij 
zijn ziektes als Kennelhoest en de  ziekte van Weijl  niet te titeren.  

 
 
 

Zindelijkheid-Benchtraining 
 
Na het slapen, na het eten en tijdens spel zijn momenten dat een pup naar buiten moet. Ze 
hebben nog amper controle over hun sluitspieren. Boos worden heeft geen zin, want de pup 
snapt hier niks van. Buiten deze voorspelbare momenten, is het aan te bevelen de eerste tijd 
de pup om de 1 ½ uur mee naar buiten te nemen en blijf wachten (in een straal van een paar 
meter) tot de pup zijn behoefte heeft gedaan. Wanneer u meteen gaat wandelen, loopt u 
het risico, dat de pup zoveel ziet en ruikt, dat hij vergeet te plassen.  



 

Het gevolg is, dat hij in zijn vertrouwde omgeving thuis plast. Wanneer hij buiten zijn 
behoefte heeft gedaan, beloon hem met de stem en/of koekje, op deze manier zal de pup 
snel begrijpen, wat de bedoeling is. Het kan handig zijn hier het commando “plas” of een 
ander commando aan te koppelen. Mocht hij toch een ongelukje thuis hebben, wordt dan 
niet boos, maar negeer de pup en ruim het op. Zorg wel, dat de pup dan niet in de buurt is, 
want die maakt van het opdweilen zeker een spelletje en dat is niet bepaald de bedoeling.   
Maak uw nachten kort. In de nacht zal u in het begin uw wekker nog moeten zetten, 1 à 2 
keer. Maak de pup wakker en ga naar buiten. Gaandeweg zult u zien, dat de pup meer 
controle krijgt over de sluitspieren.  
 
Benchtraining 
Gebruik maken van een bench, is een ideale manier om de handen even vrij te hebben, 
zonder dat u op de pup hoeft te letten. Wanneer er bezoek komt, is het verstandig om pup 
eerst even in de bench te zetten, totdat iedereen rustig zit. Ook is de bench een prima 
methode voor het trainen van alleen zijn en zindelijk worden. Om niet tijdens het 
groeiproces van uw hond steeds een nieuwe bench te moeten kopen, kunt u meteen de 
bench aan schaffen voor een volwassen hond – hoogte 80 tot 100 cm. Voor de pup kunt u de 
grootte aanpassen/verkleinen door er een doos in te zetten. Een pup is vaak al bij de fokker 
gewend aan een bench. Als dit niet het geval is, zult u de bench leuk moeten maken voor de 
pup. Leg er een kluifje in, wat fijne kleedjes, misschien zelfs wel een lapje of speeltje, dat u 
van de fokker heeft meegekregen. Geef uw pup zijn voer in de bench. Op deze manier zal de 
pup het snelste doorkrijgen, dat de bench wel een heel fijne plek is.  
Wanneer uw pup moe wordt, of ergens ligt te slapen leg hem dan in de bench, de ene keer 
met het deurtje open, de andere keer met de deur dicht. De belangrijkste regel van de 
benchtraining is, dat u anticipeert op het gedrag. Ziet u, dat de pup wakker wordt, haal hem 
eruit en ga met hem naar buiten, zo voorkomt u ongelukjes.  
Wanneer de pup wakker is en u zet hem in de bench, geef hem wat lekkers en negeer het 
eventuele gepiep en/of gejengel. Laat hem er pas uit, wanneer hij stil is en bouw dat uit. Dit 
is ook een prima moment om zelf even de kamer uit te gaan. Zo traint u stapje voor stapje 
het alleen zijn. Mocht u uit het zicht zijn van de pup, zorg dan wel (zoals eigenlijk altijd), dat 
er niks in de bench ligt, waar de pup in kan stikken.   
 

De bench is géén strafplek, maar moet het veilige hol voor uw pup zijn, zijn eigen paleisje. 
Dit betekent dat kinderen de pup met rust laten als hij in de bench is. 

 
  



 

Fasen en ontwikkeling 
 
De ontwikkeling van de hond kan worden onderverdeeld in 7 fasen: 

1. De neonatale fase; 
2. De overgangsfase; 
3. De socialisatie periode; 
4. De jeugd (juveniele) fase; 
5. De puberteit; 
6. Volwassenfase. 
7. Senior 

 
Hieronder worden de diverse fasen beschreven. Men moet er wel rekening mee houden, dat 
de perioden niet exact kunnen worden afgebakend. Net als bij de mensen heb je ook bij 
honden vroeg- en laatbloeiers. 
 
1. De neonatale fase 
Onder de neonatale fase verstaan we de eerste 14 dagen na de geboorte waarin de pup 
volledig afhankelijk is van zijn moeder. De pups worden na een draagtijd van gemiddeld 9 
weken (59 tot 63 dagen) doof en blindgeboren. De eerste 10 – 14 dagen blijven ze dit. Deze 
fase bestaat voornamelijk uit drinken, slapen en groeien. Ze kunnen al wel voelen en ruiken. 
Met behulp van hun neus en tastzin vinden zij de weg naar de tepel van de moeder. 
De pups nemen in deze periode ook de geur van mensen in zich op. Het is daarom belangrijk, 
dat de pups elke dag even in de hand zijn, maar laat in deze fase nog niet te veel bezoek bij 
de pups.  
Vanaf de tiende dag gaan de oogjes open. 
Rust voor moeder en kroost is tijdens deze fase erg belangrijk. 
 
2. De overgangsfase 
De overgangsfase gedurende de derde levensweek is een periode van snelle ontwikkeling 
waarbij de pup verandert van totale afhankelijkheid van de moeder naar een bepaalde mate 
van onafhankelijkheid. Deze periode vindt plaats gedurende de derde levensweek en wordt 
gekenmerkt door een snelle neurologische en lichamelijke ontwikkeling, in het bijzonder van 
de zintuigen: de pups openen hun ogen en kunnen na een paar dagen ook wat zien, De 
oortjes ontwikkelen zich en de pups zullen op geluid gaan reageren.  
De pup kan nu staan en zal proberen te gaan lopen in plaats van kruipen. 
 
3. De socialisatieperiode 
De socialisatieperiode staat in verband met de neurologische rijping en zal in de 4e tot de 10e 
week het beste zichtbaar zijn. De pup heeft het benodigde zintuigelijke en motorische 
vermogen om zowel bewust te zijn van zijn omgeving als daarop te reageren. De pup begint 
te leren over zijn omgeving en zal op ontdekkingstocht van zichzelf en zijn omgeving gaan. 
Eten en slapen overheerst niet langer het leven van de pup, sociale interactie en onderzoek 
van de omgeving wordt belangrijk. 
Tanden breken door en de pups beginnen voor het eerst vast voedsel te eten. 
De moeder verlaat de pups voor steeds langere perioden per dag en vermindert zo de 
toegang tot haar melk. 



 

Het gedrag van pups in de vroege socialisatie periode wordt gekarakteriseerd door de 
bereidheid om nieuwe objecten te benaderen, in het bijzonder bewegende, waaronder 
andere honden en mensen. Men kan duidelijk het sociale gedrag waarnemen van de pups 
onderling: kwispelen, poot heffen, uitdagen tot spel. 
De pups moeten in deze periode bij de fokker al de kans krijgen om veel dingen te kunnen 
onderzoeken en in contact te komen met verschillende mensen, kinderen en dieren. Het is 
een kritische periode waarin de pups het fundament leggen voor hun sociale gedrag en hun 
oplossend vermogen (in conflictsituaties maar ook bij bijvoorbeeld complexere 
omgevingen/situaties zoals tijdens training) op volwassen leeftijd. 
Na de eerste vaccinatie (met 6 weken meestal) kunnen de pups ook zelf de straat op, leren 
aan een riempje lopen en de buitenwereld verkennen. 
De socialisatieperiode gaat bij de nieuwe baas gewoon door en blijft lang doorgaan. De 
wereld van de pup wordt veel groter. Het is belangrijk om de pup vaak overal mee naartoe 
te nemen, zodat hij zoveel mogelijk, bij voorkeur positieve, ervaringen op kan doen. Helaas 
horen negatieve ervaringen er ook bij. 
 
4. De jeugd (juveniele)fase 
De jeugdfase is de periode van ongeveer 10 weken tot de seksuele volwassenheid (bij de 
Hollandse Herder tussen de 6-12 maanden), ook wel de tweede socialisatiefase genoemd. 
In deze periode heeft de nieuwsgierigheid van de eerste socialisatiefase plaats gemaakt voor 
angst. De pup treedt de wereld niet zo enthousiast meer tegemoet, maar kan 
terughoudender worden. Het is van zeer groot belang dat men doorgaat met de socialisatie 
tot de pup 8 maanden oud is. In deze periode moet men ook de socialisatie activiteiten uit 
de eerste socialisatie periode blijven herhalen! 
Verder kenmerkt zich deze fase vooral in de lichamelijke en geestelijke groei en ontwikkeling 
van de jonge hond. Hij kan veel en snel leren maar kan nog niet getraind worden op 
moeilijke taken, omdat ze zich maar kort kunnen concentreren en snel opgewonden zijn. 
 
5. De puberteit 
Tussen de 6 maanden en 1 jaar komt de pup in zijn puberteit. Hij wordt een weer stuk 
zelfstandiger en denkt de baas niet meer nodig te hebben. Hij wordt zich bewuster van zijn 
seksualiteit, de reu gaat zijn poot optillen, teefjes worden voor het eerst loops. 
Een bekend fenomeen is de uitdrukking: ”Bananen in de oren hebben”. Iets wat 
vanzelfsprekend was, doet de hond opeens niet meer.  
Het is belangrijk de jonge hond vriendelijk maar consequent en duidelijk leiding te geven. 
 
6. De volwassen fase 
Als de hond seksuele rijpheid heeft bereikt kan de hond als volwassen beschouwd worden. 
Dit wil niet zeggen dat de ontwikkeling van het gedrag “klaar” is.  
Als de hond eenmaal een jaar is, kan men wat hogere eisen gaan stellen, zowel op fysiek als 
mentaal gebied. Men kan het fietsen met de hond gaan opbouwen, men hoeft geen 
aangepast wandelschema meer aan te houden, men kan vervolgcursussen gaan doen bij de 
hondenclub waar wat moeilijker taken worden getraind. Het spreekt vanzelf dat alles wel 
rustig en verstandig opgebouwd dient te worden. 
Een Hollander kan na 1 ½ jaar nog uitzwaren en is pas na 3 jaar echt volwassen. Op deze 
leeftijd wordt hij ook vaak gemakkelijker in de omgang, luistert beter, neemt meer van zijn 
baas aan. Het karakter van een volwassen hond blijft meestal vrij stabiel. 



 

 
7. De oudere hond 
Vanaf 8 jaar wordt de hond als veteraan of senior beschouwd. Vaak zijn ze op deze leeftijd 
nog heel vitaal, maar we moeten niet vergeten dat de gezondheid langzaamaan achteruit zal 
gaan. Organen, die niet meer 100 procent werken, de hond wordt misschien wat stram en 
heeft niet meer de conditie, zoals de jaren ervoor. Het is altijd belangrijk om de hond goed in 
de gaten te houden. Toch zijn er bepaalde zaken, die bij een oudere hond “horen”. Denk 
daarbij aan vetbultjes, een wat slechter gebit, gehoorverlies en minder mobiel zijn. Hiervoor 
hoeft u niet meteen naar de dierenarts te gaan, maar regelmatige controle door de 
dierenarts is zeker niet overbodig, omdat sommige ouderdomskwaaltjes eenvoudig te 
voorkomen en te verhelpen zijn. Zo is stramheid door artrose te verbeteren door 
voedingssupplementen. De oudere hond heeft ook behoefte aan geestelijke uitdaging en 
nieuwe ervaringen, zodat zijn geest ‘jong’ blijft, net als bij de mens. 
 
 



 

Kunnen kinderen de hond uitlaten?  
 
Nee. Er zijn verschillende, voor de hand liggende redenen, waarom u een kind niet alleen 
zou moeten laten wandelen met uw hond. Uw eigen hond kan nog zo betrouwbaar zijn, 
andere honden op straat zijn dat misschien niet en dan kunnen er vervelende situaties 
ontstaan. Een jong kind kan deze verantwoordelijkheid nog niet aan. 
Een Hollandse Herder wordt al snel een zeer sterke hond. Hij is dan vrijwel niet te houden, 
als hij een kat op straat achterna wil jagen of een vogeltje ziet. Zo kan uw hond als hij 
onverwachts een straat oversteekt een verkeersongeval veroorzaken en het kind een trauma 
bezorgen (want die ziet zijn geliefde hond voor zijn ogen aangereden worden terwijl hij/zij 
‘verantwoordelijk’ was). Natuurlijk kan uw kind zeker mee met een wandeling; hierdoor zal 
hij/zij ook op een speelse wijze leren hoe met hun maatje om te gaan.  

Jachtgedrag 
 
Jachtgedrag zit van nature in zeer veel honden, ook in de Hollander. Dit gedrag ontwikkelt 
zich al op zeer jonge leeftijd: een vogel, vlinder, katten, opwaaiende bladeren, achter alles 
wat beweegt kan je aan rennen. Dit is een geweldig spelletje met het nadeel, dat dit 
belonend is: actie/reactie. Wanneer dit gedrag van jongs af aan wordt toegestaan, is dit zeer 
lastig op latere leeftijd te corrigeren. Het begint klein, maar naarmate de hond groeit, 
worden zijn jachtobjecten ook groter: joggers, fietsers, vee, wild, schapen en ga zo maar 
door. Het is dus van groot belang jachtgedrag in de kiem te smoren. In uw belang en dat van 
de pup (een ongeluk zit in een klein hoekje). 
Het is belangrijk dat u ervoor zorgt, altijd leuker te zijn dan een eventueel na te jagen object. 
Dat is een behoorlijk opgave, want het jaagspelletje is zo enorm leuk.  Haal alles uit de kast 
(een speeltje, een brokje, of zoiets) om de aandacht van uw pup te krijgen, wanneer die is 
afgeleid door wat dan ook. Zorg er wel voor, dat tijdens deze oefening de hond aan de 
(lange) lijn zit, want als ze eenmaal gaan, is er geen houden aan en zijn ze praktisch niet 
terug te roepen. 
Als de pup uw kant op kijkt en daarbij kat, vogel e.d. negeert, is hij natuurlijk de beste, 
knapste en meest geweldige pup op de hele wereld. Geef een koekje, speel met uw hond, 
maar laat de pup vooral weten, dat hij het heel erg knap heeft gedaan. Als u dit vanaf het 
begin meteen aanpakt, is de kans aanzienlijk kleiner, dat dit later kan uitmonden in een 
lastig en misschien zelfs wel gevaarlijk, probleem.  
Wanneer de pup losloopt en ergens op gaat jagen, dan is dat niet meteen rampzalig. Probeer 
de pup weer naar u toe te krijgen en wanneer hij komt, ga dan helemaal blij uit uw dak, want 
dat is natuurlijk ook superknap. Wordt NOOIT boos, wanneer het even duurt, voordat de 
pup komt. Het feit, dat hij komt moet worden beloond.  Wanneer u hem straft, dan durft hij 
een volgende keer helemaal niet meer te komen. 
Het is vanzelfsprekend om een hond, ongeacht welk ras, slechts los te laten op plekken waar 
het veilig is. 
 
 



 

Fietsen met de hond 

Fietsen met uw hond kan vanaf 12 maanden. Hoe bouwen we dit op? 
 

● Leer eerst uw hond naast de fiets te lopen; u neemt de hond aan de lijn aan de 
rechterkant en u aan de linkerkant mee aan de fiets ter hoogte van het voorwiel. 
Leer de hond dat links en recht mogelijk is en doe dit in een prikkelarme omgeving. 
Begin met linkerbochten te maken zodat de hond ‘de fiets volgt’ Daarna lopend ook 
rechterbochten lopen zodat de hond leert dat het wiel een belemmering is. Dit kunt 
u uw hond al leren op jonge leeftijd. Zo is de fiets niet een ‘eng’ ding dat dichtbij 
komt als u het naast de fiets meegaan gaat aanleren.  

● Zeer belangrijk: pas uw tempo aan de hond aan. Een jonge hond mag zeker niet 
achterblijven. 

● Naast de fiets loopt de hond in een vlotte draf, niet in galop, want dan fietst u te snel 
en moet u uw tempo aanpassen. Ongeveer 12 km per uur is een perfect tempo. Zorg 
ervoor dat u voorkomt dat uw hond in telgang loopt of gaat lopen. Dit is een 
beweging die ervoor zorgt dat de rug van hond ‘schommelt’ tijdens het rennen en de 
bedoeling is een rechte rug zodat alleen de poten van de hond in beweging zijn 

● Pauzeer regelmatig, geen lange monotone fietstochten 
● Inspecteer steeds de voetzooltjes na het fietsen. 
● Ga nooit fietsen met een hond die net gegeten heeft. 
● Zorg ervoor dat het geen warm weer is! Boven de 19 graden is het snel te warm voor 

een hond en daarbij wordt asfalt heel snel warm. Als u zelf niet met blote voeten op 
straat kunt lopen, kan uw hond dit ook niet!  

● Let goed op als u uw hond in de berm laat lopen; dit geldt eigenlijk ook voor uitlaten. 
Door de begroeiing heeft u geen overzicht of er bv glas of andere scherpe zaken in de 
berm liggen.  

 
 
Op de volgend pagina’s treft u een opbouwschema voor de jonge hond (vanaf 1 jaar), voor 
de volwassen hond (vanaf 2 jaar) en een schema om de opgebouwde conditie te 
onderhouden.  



 

FIETSSCHEMA VOOR JONGE HONDEN (VANAF 1 JAAR) 

Ga je voor het eerst fietsen met de hond, begin dan met 5 minuten fietsen. Dat is echt al 
meer dan genoeg, zeker voor een ongetrainde hond of hond die niet gewend is veel te 
bewegen. Bouw dit in 6 weken uit naar bijvoorbeeld een fietsrondje van 20 minuten. Las 
tussendoor voldoende rustperiodes in zodat de hond kan herstellen en zijn spieren de 
verbruikte energie kunnen omzetten in kracht. Zo bouw je op een veilige en juiste manier 
het fietsen met de hond op en wordt het voor jullie allebei een leuk uitje. 

Week 1 5 min rustdag 10 min rustdag 10 min rustdag rustdag 

Week 2 10 min 10 min rustdag 10 min 10 min rustdag rustdag 

Week 3 10 min 10 min 10 min rustdag 10 min 10 min rustdag 

Week 4 15 min 10 min rustdag 15 min 10 min 15 min rustdag 

Week 5 15 min 10 min 10 min rustdag 15 min 10 min rustdag 

Week 6 15 min 10 min 10 min rustdag 20 min 10 min rustdag 

 

FIETSSCHEMA VOOR VOLWASSEN HONDEN (VANAF 2 JAAR) 

Wanneer jij en je hond samen zover zijn om al wat langere stukken te gaan fietsen, dan is 
het belangrijk om tijdens het fietsen een pauze in te lassen van minstens 10 minuten. Bied je 
hond nadat hij een beetje is bijgekomen wat water aan. (Er zijn handige flessen hiervoor te 
koop die een fles en een drinkbakje in 1 zijn. Zorg ervoor dat het water niet te koud is) Een 
tip is om tussentijds ook de voetzolen te controleren op slijtage of wondjes. Is alles in orde, 
dan kun je je fietstochtje vervolgen. 

Week 1 25 min 15 min rustdag 25 min 20 min rustdag rustdag 

Week 2 30 min rustdag rustdag 30 min rustdag 30 min rustdag 

Week 3 35 min 20 min 30 min rustdag 30 min 20 min rustdag 

Week 4 40 min 20 min rustdag 40 min 20 min rustdag rustdag 

Week 5 40 min 25 min rustdag 40 min 20 min rustdag rustdag 

Week 6 45 min 20 min rustdag rustdag 60 min rustdag 20 min 



 

FIETSSCHEMA OM CONDITIE VAN DE HOND OP PEIL TE HOUDEN 

Een sport beoefenen vraagt om regelmatige training! Het is immers zonde van de tijd en 
energie die je erin hebt gestoken om de opgebouwde conditie van de hond weer te 
verliezen. Onderstaand schema is dan ook superhandig om de conditie van je hond op pijl te 
houden. 

  DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 DAG 7 

Wekelijks 25 min 15 min rustdag 25 min 20 min rustdag rustdag 

 



 

Nadelen van vroege castratie bij honden 
Artikel door  Drs. Amanda van Grondelle: 
 
Inleiding 
Steeds vaker worden honden op jonge leeftijd al gecastreerd. Met ‘jong’ wordt bedoeld: 
“voor de leeftijd van 6 maanden”. Deze trend komt voornamelijk overwaaien uit de USA, 
waar om redenen van geboortebeperking dit beleid flink wordt gestimuleerd. Voor alle 
duidelijkheid: met ‘castratie’ wordt hier bedoeld het verwijderen van de testikels of de 
eierstokken. Als er gesproken wordt over gecastreerde honden, dan worden zowel reuen als 
teven bedoeld. Voor meer uitleg over de termen castratie en sterilisatie is het nuttig om het 
artikel uit onze bibliotheek over castratie en sterilisatie bij honden te lezen. 
Nog afgezien van het feit, dat er misschien wel sowieso te veel honden worden gecastreerd, 
zijn er in ieder geval nogal wat bezwaren tegen castratie op jonge leeftijd. Er zijn althans 
aanwijzingen, dat we op zijn minst voorzichtig en kritisch moeten zijn en blijven bij het 
volgen van dergelijke trends.  
In onderstaand artikel staan bezwaren, geschreven door drs. Amanda van Grondelle voor u 
op een rij: 
 
Urogenitaal apparaat 
Het vroeg castreren van reuen en teven leidt tot relatief onderontwikkelde uitwendige 
geslachtsdelen, zoals de penis en de vulva. Dit kan ontstekingen van de voorhuid en de huid 
rond de vulva tot gevolg hebben. Door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek is tevens 
aangetoond, dat het vroeg castreren van teven, maar hoogstwaarschijnlijk ook van reuen 
een grotere kans op de zogenaamde castratie onzindelijkheid met zich meebrengt.  
 
Bewegingsapparaat 
De geslachtshormonen, die worden geproduceerd in de eierstokken (teef) of testikels (reu) 
van de hond spelen een belangrijke rol bij de groei. Zo is in een aantal studies aangetoond 
dat bij vroege castratie de botten langer doorgroeien dan bij een intacte hond of een hond, 
die op latere leeftijd wordt gecastreerd. Een hond, die op jonge leeftijd wordt gecastreerd, 
zal dus langere maar lichtere botten krijgen. Het is niet zo moeilijk om te bedenken, dat dit 
soort structurele veranderingen in de bouw van het skelet ook gevolgen kunnen hebben 
voor de gezondheid van het bewegingsapparaat. Er is zelfs een onderzoek gedaan in Texas, 
waaruit zou blijken dat gecastreerde honden (overigens wordt hier niet gekeken naar de 
leeftijd, waarop de castratie wordt uitgevoerd) een grotere kans op een voorste-
kruisbandlaesie zouden hebben. En de kans op de ontwikkeling van heupdysplasie zou 
vergroot zijn, ten gevolge van het op vroege leeftijd castreren van honden. Of deze studies 
daadwerkelijk valide genoeg zijn om deze conclusies te trekken, durf ik te betwijfelen. Maar 
dat vroeg castreren invloed heeft op de groei van het skelet, is wetenschappelijk bewezen en 
dat dit mogelijk het ontstaan van bepaalde aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
bevordert, is zeker niet ondenkbaar! 
 
 
 
Tumoren 
Een teef, die vóór de tweede loopsheid wordt gecastreerd, heeft een veel kleinere kans op 

about:blank


 

het ontwikkelen van tumoren in de melkklieren op latere leeftijd in vergelijking met een 
intacte teef of een teef, die op latere leeftijd wordt gecastreerd. Maar wat betreft de invloed 
op het ontwikkelen van andere tumoren horen we andere, minder positieve geluiden met 
betrekking tot het vroeg castreren van honden. Zo zou de kans op de aanwezigheid van een 
haemangiosarcoom (een relatief veel voorkomende tumor die o.a. zit in het hart en de milt 
bij honden) groter zijn bij gecastreerde honden dan bij niet gecastreerde honden. Er zijn 
twee studies, waaruit blijkt dat (vroeg) gecastreerde honden meer kans hebben op het 
ontwikkelen van botkanker (osteosarcoom). Op zich niet zo gek, want we wisten al dat bij 
honden(rassen) die (extreem) groot zijn vaker botkanker voorkomt en vroeg castreren zorgt 
ervoor dat een hond langer doorgroeit en dus veel groter wordt! Er is ook gerede twijfel of 
het castreren van reuen, op welke leeftijd dan ook, de kans op het ontstaan van 
prostaatkanker verkleint. Door sommige mensen wordt dit gunstige effect van castreren 
echter wel geclaimd. Dit betekent overigens niet, dat castratie van een reu met een 
bestaand chronisch prostaatprobleem (ontsteking, vergroting, etc.) zinloos is! 
 
Gedrag 
Veel hondeneigenaren denken, dat hun hond rustiger en veel gemakkelijker wordt in de 
omgang na een castratie. Dit is echter niet zo zwart/wit als de meeste mensen wel denken! 
Bepaalde vormen van ongewenst gedrag, waaronder vooral angst gerelateerde problemen 
zouden juist vaker voorkomen bij (vroeg) gecastreerde honden vergeleken met intacte 
honden. Vooral bij reuen met een angstig en onzeker karakter kan castratie mijns inziens 
leiden tot regelrechte angstagressie. Ook op latere leeftijd schijnt er verschil te zijn in de 
achteruitgang van de cognitieve functies (dementieachtige verschijnselen) tussen 
gecastreerde reuen en intacte reuen.  
 
Schildklier 
Een gecastreerde hond wordt sneller te dik, dat weet bijna iedereen. Mogelijk heeft dat iets 
te maken met de verminderde werking van de schildklier na castratie. In ieder geval is 
aangetoond, dat castratie de kans op een te traag werkende schildklier duidelijk vergroot! 
 
Conclusies 
Of het vroeg castreren van honden daadwerkelijk de kans op kruisbandletsel vergroot, is 
mijns inziens niet helemaal duidelijk. Het wel of niet ontstaan van een kruisbandletsel is van 
zoveel factoren afhankelijk, dat er bij een onderzoek naar het verschil in frequentie van 
voorkomen van kruisbandletsel bij gecastreerde versus niet gecastreerde honden al snel 
verkeerde conclusies kunnen worden getrokken als niet al deze factoren worden 
meegewogen in het oordeel. Het zou dan ook niet juist zijn om op grond van dergelijke 
onderzoeken het vroeg castreren van honden volledig te veroordelen. Er zijn echter redenen 
genoeg om, als we gewoon logisch redeneren, aan te nemen dat het op jonge leeftijd 
castreren van honden nogal wat gevolgen heeft voor de ontwikkeling van een hond. Zowel 
op het lichamelijke als op het psychische vlak. 
 
 
 
En laten we het vraagstuk eens van de andere kant bekijken: is het nou echt zo´n probleem 
om even te wachten met een eventuele castratie? Er zijn, denk ik, maar weinig mensen, die 



 

een loopse teef echt niet uit de buurt van een reu kunnen houden gedurende een periode 
van 3 weken. 
 
De boodschap, die ik wil overbrengen is dan ook deze: Zie het castreren van uw hond niet als 
iets dat "zo hoort" of als iets wat u hoe dan ook moet laten doen. Overweeg goed wat de 
voordelen en nadelen zijn van het castreren van uw hond en als u besluit om uw hond te 
laten castreren, doe het dan niet te vroeg! Wacht in ieder geval tot de hond uitgegroeid en 
uit ontwikkeld is, zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak. Pas dan is de keus ook 
weloverwogen en bewust te maken, denk ik. 
 
2014: Drs. Amanda van Grondelle, dierenarts, Dierenkliniek A30, Ede. 
Frankeneng 65 
6716 AA Ede 
T algemeen 0318-437133 
T spoed 0318-690196 
E info@dierenkliniekA30.nl 
(Voorheen verbonden aan Dierenkliniek Atjo Westerhuis) 
 

Onze hand-outs worden vervaardigd aan de hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook van 
onze eigen inzichten op grond van persoonlijke ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel afwijken 
van de gangbare literatuur. 
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Vachtverzorging van de Langhaar 
De vacht van de langhaar is een makkelijke vacht. In de rui komen er, als de ondervacht echt 
loslaat,  plukken uit die u gemakkelijk kunt verwijderen en een grove borstel of kam houdt 
de haren in bedwang. In de winter is het handig om de voeten wat gesoigneerd te houden 
ivm sneeuw, pekel of andere narigheden die in de vacht kunnen kleven. Voor de rest is 
dagelijks borstelen af te raden omdat dan juist verharing optreed. 

Vachtverzorging van de Korthaar 
De korthaar is de hond die de minste verzorging nodig heeft van alle drie de variëteiten. Een 
borstelbeurt (niet kammen) in de rui is voldoende om de vacht gezond en goed te houden en 
af en toe een lepel olie door zijn voer zorgt voor een mooie glans. Ook voor de korthaar 
geldt: dagelijks borstelen levert extra verharing op vandaar dat dit afgeraden wordt.  

Vachtverzorging van de Ruwhaar 
 
De ruwhaar hoeft niet persé te worden geborsteld, 1 x per week een grove kam door de 
vacht is voldoende. Als de hond is getrimd, mag hij wel worden geborsteld. Dit om de dode 
haren, die zijn achtergebleven, te verwijderen en ook om de huid te stimuleren. Dit 
borstelen mag gedurende een maand. Niet langer, omdat borstelen de vorming van een 
nieuwe ondervacht kan tegengaan. De ruwhaar mag nooit worden geschoren, omdat dit 
zeer nadelig is voor de vachtstructuur! De hond moet ongeveer om de 9 maanden worden 
geplukt. Dit betekent, dat de rijpe bovenvacht met de vingers moet worden geplukt en dat 
ook de dode haren van de ondervacht moeten worden verwijderd. Dit is zelf goed te leren, 
maar vergt wel oefening. De Ruwhaarpup heeft een puppytrimbeurt nodig om het nesthaar 
te (laten) plukken.  Wel is het aan te bevelen, de puppybeurt en eerste trimbeurt door een 
ervaren trimmer te laten doen. Een ruwhaar hoort korte oren en voeten te hebben en kan 
worden bijgewerkt om een goed gesoigneerde hond tussen te plukbeurten door te houden. 
Het baard-, snor- en wenkbrauwgarnituur is kenmerkend en dient behouden te worden 
maar kan wel worden bijgewerkt. 
 
Op de website van de NHC vindt u een filmpje van het trimmen en adressen van trimmers 
zijn beschikbaar via uw fokker en/of de rasvereniging.  
Dit filmpje is gemaakt door kennel Woodenshoe’s van Heidi Meriläinen en Mira Salminen, 
dit is de link: https://youtu.be/uI8jJeZV_Uk  
 
Vraag aan de trimmer in ieder geval of hij/zij ervaring heeft met het plukken van honden. 
Sommige trimmers zijn fantastische scheerders of knippers maar hebben geen tot weinig 
ervaring met het plukken van honden. Geen schande natuurlijk, maar een ruwhaar dient 
echt geplukt te worden.  
 
Op de volgende pagina ziet u het trimschema uitgewerkt in tekst.  
 
Fokadviescommissie: fokkerijcommissie@hollandseherder.nl 
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Trimschema Hollandse Herdershond Ruwhaar  

Bron : www.vandeZilverstroom.nl  
 

                
Voor     Na  
 
Het plukken van de Hollandse Herdershond Ruwhaar hoeft geen vervelend karwei te zijn; 
over het algemeen laat de vacht goed los en omdat het een vrij natuurlijk ras is, zonder 
extremiteiten, is een ingewikkeld model ook niet aan de orde.  
1. Pluk de bovenvacht met de vingers (evt. rubber trimvinger) of een bot trim-mes. Gebruik 
eventueel krijt als het nodig is. Trim de hond vanaf het achterhoofd, richting de schouders, 
de rug, de flanken en de dijbenen glad.  
2. Men trimt eveneens de voorborst en de buik zodat de diepte van de borst iets 
geaccentueerd wordt. Het is niet de bedoeling dat er een “rokje” blijft staan of dat de buik 
opgetrokken lijkt.  
3. Vergeet niet de nek en de hals te trimmen (alleen de lange haren). De vacht mag niet te 
glad zijn.  
4. De voorbenen worden rondom geplukt, maar niet zo dat ze kaal worden. Veelal zal het 
haar rond de ellebogen, polsen en voeten voller zijn en uitsteken. Breng deze netjes op 
lengte door zorgvuldig te plukken.  
5. De achterbenen mogen rondom worden geplukt; eventueel een miniem randje op de knie 
laten staan teneinde de kniehoeking aan te geven of te accentueren, maar overdrijf niet! De 
‘broek’ uitplukken, maar niet helemaal glad maken.  
6. De staart wordt rondom geplukt (dus geen pluimen of veren laten staan) richting de 
staartpunt. De haren aan de staartpunt worden tot ± 1 cm recht afgeknipt, waarna men de 
staart netjes “bijwerkt”. De staart moet kort lijken.  
7. Het hoofd: Kam de hele garnituur uit. Pluk de schedel vanaf de wenkbrauwen naar de 
oren. De wenkbrauwen blijven staan. Vervolgens worden de wenkbrauwen en de baard naar 
voren gekamd. Pluk de wenkbrauwen voorzichtig in model, het haar tussen de ogen en op 
de neusrug moet blijven staan. Lange en uitstaande haren moeten worden geplukt naar het 
niveau van de rest van de vacht. De snor en baard mogen niet al te lang zijn en worden 
ontdaan van slordige pieken.  
8. De oren worden, vanaf de punt gezien, tot een derde kort getrimd. Bij de rest van de oren 
worden de lange haren geplukt, zodat aan de achterkant van de oren nog haar staat, dus 
geen volledig glad oor. Besteed aandacht aan de randen.  
9. De kleine haartjes in de oren moeten voorzichtig uit de oren worden geplukt. Vervolgens 
kunnen de oren, indien nodig, worden schoongemaakt.  
10. De voeten worden netjes rond geknipt en de haren tussen de kussentjes worden 
weggeknipt.  
11. De haren in de lies mogen worden kortgeknipt, evenals de haren rond de anus. De 
Ruwhaar wordt gemiddeld tweemaal per jaar getrimd.  
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Tot Slot: 
 
U heeft in dit boekje aardig wat informatie te lezen gekregen. We willen u vooral graag 
nogmaals op het hart drukken om veel plezier te gaan beleven met uw hond! 
Dat geeft energie en samen dingen meemaken zorgt voor een completer leven. 
 
De keus voor een Hollandse Herder heeft u vast niet impulsief genomen. Vaak is hier een 
lange weg aan vooraf gegaan en soms ook nog eens een lange wachttijd voordat u de 
mogelijkheid had om uw pupje mee naar huis te kunnen nemen. 
 

Vergeet alstublieft niet te overwegen om uw hond, als hij/zij daar de leeftijd voor heeft, in 
te zetten om het ras op een verantwoorde manier te vermeerderen en zo (nog) meer 
mensen kennis te laten maken met ons mooie ras en fijne honden! 

 
Heel erg veel geluk met uw nieuwe levensgezel, maatje of schaduw. We zien of horen u 
graag voor informatie, een vraag of als u iets anders wilt delen met ons. 
 
 
We wensen u samen met uw nieuwe huisgenootje een geweldig leuke tijd! Ontdek, leer 
elkaar kennen en bouw een band die in de loop van de tijd alleen maar versterkt gaat 
worden! 
 
We hopen u tegen te komen op een van de evenementen, nestendagen, clubmatches, 
ledenvergadering of andere bijeenkomst zodat we elkaar kunnen leren kennen en elkaar 
kunnen blijven ontwikkelen. Kennis groeit alleen door kennis toe te voegen, we vernemen 
graag van u! 
 
Overweegt u een lidmaatschap van onze rasvereniging? 
U kunt zich online aanmelden via deze link: Formulier aanmelding lidmaatschap · NHC 
(hollandseherder.nl) 
 
En maakt u een avontuur mee met uw kanjer of wilt u een foto of artikel plaatsen in het 
clubblad? We zien graag uw kopij per mail verschijnen: clubblad@hollandseherder.nl 
 

 
 

 
Versie bijgewerkt door Manon Pabon 

© NHC, september 2021                           
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