Marny werd
slachtoffer van
harteloze fokkerij
Het klinkt cru, maar Marny had
eigenlijk niet geboren moeten
worden. Het hondje is doof, de
kans is groot dat ze binnen
afzienbare tijd blind wordt en
epileptische aanvallen liggen
op de loer. Oud gaat ze waarschijnlijk niet worden. Dit alles
wordt veroorzaakt door een
genetisch defect als gevolg van
foute fok. FairDog, een nieuw
initiatief van onder meer de
Dierenbescherming, moet
voorkomen dat hondjes zoals
Marny het levenslicht zien. Met
FairDog worden misstanden
rond de fok en handel van honden ingedamd. Het is een virtuele plek waar mensen straks
terechtkunnen voor een sociale
en gezonde hond. ‘Double
dapples’ zoals Marny zul je daar
in ieder geval niet tegenkomen.
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Nieuw initiatief FairDog

Eerlijke
hondenhandel
stap dichterbij
De Dierenbescherming hamert al lang op
verantwoorde fok van en handel in honden.
Dit jaar is het precies een kwart eeuw geleden
dat het eerste zwartboek van de organisatie
over de zogenaamde malafide hondenhandel
verscheen. Boordevol verhalen van onder meer
inspecteurs van de Dierenbescherming en
slachtoffers van malafide en illegale praktijken.
Sindsdien duiken er in de media regelmatig
verhalen op van mensen die met hun viervoeter
de dupe zijn van een soms duister wereldje,
waarin fokteven aan de lopende band jongen
krijgen. Al dan niet besmet met enge ziektes,
doorgefokt of met ernstige gedragsproblemen.
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HOOFDVERHAAL

E

r is weliswaar veel meer besef
dan vroeger over de ellende die
dit soort foute hondenhandel bij
dier en mens veroorzaakt, maar
dat neemt niet weg dat er nog
steeds mensen zijn die zonder oog voor
dierenwelzijn grof geld verdienen aan schattige puppy’s. En mensen die ze kopen. Soms
tegen beter weten in, maar vaker omdat ze
geen weet hebben van het enorme leed dat
schuilgaat achter de handel in honden.

‘Er zijn nog steeds
mensen die zonder oog
voor dierenwelzijn
grof geld verdienen
aan scha6ige
puppy’s. En mensen
die ze kopen.’

NOOIT AAN BEGINNEN

zeggen deskundigen. “Ze zijn zo schattig,”
is echter een veelgehoorde reden waardoor
mensen als een blok vallen voor de bijzondere hondjes met de lodderige ogen.

In het geval van Marny is dat misschien nog
wel te verklaren; niet veel mensen kennen
de problemen die ontstaan bij het fokken
van een specifieke kleurslag bij teckels, de
zogenaamde ‘double dapple’. Die ontstaat
wanneer twee gevlekte teckels, ook wel
dapples of tijgerteckels genoemd, worden
gekruist. “Je moet er nooit aan beginnen,”
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HANDICAPS

Ook Karin Wagemakers, beheerder van
dierenopvangcentrum ’t Noordbroek van
de Dierenbescherming in Almelo, had niet

eerder gehoord van de specifieke handicaps
die kunnen optreden bij de fok van dit soort
hondjes, waaronder doof- en blindheid,
epilepsie en huidproblemen. “Dat besef
kwam pas later,” vertelt ze. Karin is inmiddels woest over de kwestie. “Noem ons naïef,
maar we waren en zijn wederom verbijsterd
door deze vorm van het bewust creëren van
leed.” Volgens Karin is Marny willens en
wetens op de wereld gezet omdat er vraag is
naar dit soort hondjes. Ze komt het dagelijks tegen bij haar op het asiel, mensen die
hun keuze baseren op het uiterlijk van een
dier. En dan natuurlijk vaak bedrogen uitkomen. “We hebben laatst naakthondjes
gehad uit een inbeslagname. Die zijn hartstikke populair.” Maar naakthonden kennen
typische erfelijke aandoeningen. Naast het
kenmerkende en onnatuurlijke ontbreken
van de vacht, kampen ze ook met gebitsproblemen. Karin legt uit hoe zorgvuldig

FairDog, uniek
samenwerkingsverband
‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’
Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk
te beantwoorden. De wereld van de
hondenhandel en -fokkerij is gecompliceerd en kent vele risico’s. Met onder
meer kwaliteitscriteria voor de fokkerij
en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar
aanbod voor consumenten en het
stimuleren van het bonafide aanbod,
wil FairDog op termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.
Begin dit jaar werd het initiatief
gepresenteerd in een uniek samenwerkingsverband van Citaverde
College, Dibevo, Dier&Recht,
Dierenbescherming, Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD), Raad
van Beheer op Kynologisch Gebied,
Stray Animal Foundation Platform,
Universiteit Utrecht, Hogeschool
Van Hall Larenstein en Vereniging
van Beroepsmatige Kennelhouders
(VBK). Samen gaan ze aan de
slag om te komen tot concrete
producten en diensten voor een
gezonde en sociale hond.

’t Noordbroek te werk gaat bij het selecteren
van nieuwe baasjes en erop toeziet dat er
niet met de hondjes gefokt wordt. “Dat gold
zeker voor Marny, een teefje, toen de zoektocht naar een nieuw baasje begon.”

‘Het aanbod zal een
keer stoppen als de
vraag ophoudt’

ALLEEN HET UITERLIJK

Natuurlijk zijn niet alle teckels gehandicapt
of ziek. “Maar als mensen alleen voor het
uiterlijk gaan, weten ze vaak ook niet dat
teckels eigenlijk jachthonden zijn.” Ze
zijn speels, dapper, maar ook behoorlijk
eigenwijs, géén kleine schoothondjes.
Overigens kent het ras, zo zeggen experts,
wel de nodige problemen. Teckels zijn
gefokt op korte pootjes en een relatief lange
rug. Wie ervaring heeft met een hernia kan
zich de pijn inbeelden wanneer de dieren
te maken krijgen met uitpuilende tussenwervels die op het ruggenmerg drukken.
Maar bij de gehandicapte Marny is nog iets
heel anders aan de hand.
OPPASSEN GEBLAZEN

In de verantwoorde hondenfokkerij leeft het
besef dat het bij de grijsachtige kleur ‘merle’
– in het Engels ‘dapple’ en in het Nederlands
vaak ‘tijger’ genoemd – oppassen is geblazen.
Kruis je twee honden met deze kleur, dan
gaat het vaak gruwelijk mis met het nageslacht. Wat foute fokkers nastreven is een
grijzige vachtkleur met witte vlekken. Volgens de Raad van Beheer, het overkoepelend

orgaan voor de kynologie (hondenleer),
gaan honden met twee merle genen vaak al
dood in de baarmoeder. En áls ze al geboren
worden, zijn ze in veel gevallen blind, doof
en gevoeliger voor zonlicht. De diertjes die
deze malafide fokpraktijken enigszins
gezond overleven, zijn populair en er wordt
flink voor in de buidel getast. “Om te voorkomen dat dergelijke honden geboren
worden, is het niet toegestaan om er twee
met de merle kleur te combineren,” aldus
de Raad van Beheer in haar Kynologisch
Reglement. Als het dan toch gebeurt door
niet-aangesloten fokkers, is het in Nederland niet mogelijk om op te treden.
VERWAARLOOSDE BOEL

En dat was precies het geval bij de fokster
van Marny. Die liep níet tegen de lamp vanwege illegale fok, maar omdat ze de boel op
een verschrikkelijke manier verwaarloosde.
Haar inrichting was totaal niet op orde.
Tijdens de bloedhete zomer van 2019 was
de maat vol en werden de teckels bij haar
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HOOFDVERHAAL

‘Het gaat nu gelukkig
naar omstandigheden
goed met Marny,
maar we weten dat
ze waarschijnlijk niet
oud zal worden’
Chantal Verhagen

SPECIAAL GEVAL

Toen de verzorgers van ’t Noordbroek de
teckels in de digitale etalage zetten, werd al
snel duidelijk dat ze met een speciaal geval te
maken hadden. Tussen de gigantische hoeveelheid reacties vielen er twee op van mensen die
waarschuwden voor de problemen rond de
double dapples. Eén van hen was Chantal
Verhagen uit Rosmalen. “Dat doe ik vaker,
opbellen, als dergelijke hondjes worden aangeboden,” vertelt ze. “Ze hebben speciale zorg
nodig en bovendien zeg ik fokkers en mensen
die ze aanbieden voor de verkoop dat ze écht
moeten stoppen met dit soort praktijken.”
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GEEN BETER BAASJE

Inmiddels heeft Chantal zich ontfermd over
Marny nadat Karin ervan overtuigd was
geraakt dat de arme teckel zich geen beter
baasje zou kunnen wensen. “Chantal is zo’n
leuk en goed mens; ze kiest bewust voor dit
gehandicapte hondje met als enige doel
haar een fijn leven te bieden.” Voor zolang
dat nog duurt dan. In het gezin van Chantal
met man, jonge kinderen en nog drie
honden hebben ze al eerder een double
dapple verzorgd. “Dat was Pippa; die stond

op Marktplaats. Helaas is ze in december overleden aan een hersenbloeding. Ze was zes jaar.
Veel te jong natuurlijk voor een teckel, maar
het is één van de gezondheidsrisico’s. De
dierenarts kon niets meer voor haar doen.”
MISSIE

Voor Chantal is het bijna een missie geworden om op allerlei manieren aandacht te
vragen voor de misstanden bij de fok van
teckels zoals Marny. “Ik vind het zo erg en
word er echt verdrietig van dat het mensen
alleen maar om het geld gaat en niet om de
gezondheid van de hondjes. Het aanbod zal
een keer stoppen als de vraag ophoudt. Het
gaat nu gelukkig naar omstandigheden
goed met Marny, maar we weten dat ze
waarschijnlijk niet oud wordt.” Chantal zal
het moeten accepteren. Maar zich erbij
neerleggen doet ze niet. Ze blijft alert op
misstanden en de fok van double dapples.
Net als de Dierenbescherming dat gaat doen
met FairDog. “Daar ben ik zeker blij mee,”
besluit ze desgevraagd.

BEELD DEBORAH VAN DER SCHAAF, ROBIN UTRECHT

weggehaald. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die beslist over het
lot van dergelijke dieren, vroeg de Dierenbescherming om hulp bij de herplaatsing.
Op dat moment kwam het asiel in Almelo
in beeld, waar Karin en haar mensen Marny
in eerste instantie opvingen, samen met
een ‘black and tan’-teckelpupje en twee
oudere teckels.

Project FairDog

Voor een gezonde, fijne huisgenoot
Je zou kunnen zeggen dat het een doorbraak is. Nooit eerder werkten dierenartsen,
fokkers, wetenschappers, dierenbeschermers, importeurs en dierenspeciaalzaken
constructief samen om te komen tot een verantwoord advies voor de consument over
de aanschaf van een hond. Dat klinkt misschien vreemd, want er is al veel informatie
beschikbaar, maar in de praktijk gaat het ontegenzeggelijk te vaak fout.

“H

et is niet zo gek dat je door de
bomen het bos niet meer ziet als
je een hond in huis wilt halen,”
zegt Piko Fieggen, die namens de Dierenbescherming nauw betrokken is bij het project
FairDog. Al jaren vecht hij als manager met zijn
programmateam voor betere regels om de
malafide hondenhandel een halt toe te roepen.
Maar in de praktijk zijn inspecteurs van de
Dierenbescherming zo ongeveer dag en nacht
in touw om misstanden aan te pakken en lijkt
het soms dweilen met de kraan open. “Dat
komt omdat het probleem veel groter is dan
alleen het malafide circuit en bovendien een
internationale dimensie heeft.”
BROEDMACHINES

Piko doelt op praktijken waarbij fokteven onder
erbarmelijke omstandigheden worden ingezet
als broedmachines in bijvoorbeeld landen in
Oost-Europa. “Deze pups hoeven natuurlijk
niet per definitie een slechte gezondheid te
hebben, of niet goed te zijn gesocialiseerd,
maar je loopt als consument wel enorme
risico’s. De kans dat er iets misgaat met zo’n
hondje is nu eenmaal vele malen groter.”
Bij een handelskanaal dat de dieren louter
als product ziet en waarin er makkelijk geld te
verdienen valt, is dat niet zo verwonderlijk.
“Op eigen houtje de ‘Marktplaatsen’ van deze
wereld afstruinen is daarom dus eigenlijk geen
optie,” stelt Piko.
BUITENLANDSE ZIELENPOOTJES

Maar wat wordt bedoeld als het probleem om
aan een goed, gezond hondje te komen groter
is dan het malafide circuit? Je kunt toch terecht
bij hoog aangeschreven fokkers van rashonden? Of je gaat naar het asiel in de buurt voor

Inspecteurs van de
Dierenbescherming zijn zo
ongeveer dag en nacht in touw
om misstanden aan te pakken.
Maar het lijkt soms dweilen
met de kraan open.

een leuke ‘tweedekans’ hond. En wat te denken
van al die zielenpootjes uit het buitenland?
Zwerfhonden uit Roemenië, Spanje en Griekenland verdienen toch ook een warme mand?
GRENZEN BEREIKT

“De samenwerking binnen FairDog is begonnen naar aanleiding van een al bestaand
project genaamd ‘FairFok’ van de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied,” legt Piko uit.
“Dan heb je het echter alleen over de fok van
rashonden en de problematiek die daarbij
speelt.” Op zich een prima intentie, want juist
bij rashonden zie je steeds vaker de negatieve
gevolgen van het doorfokken op uiterlijke kenmerken. Of dat nou een korte snuit is die leidt
tot ademhalingsproblemen of een extreme
variant zoals de fok van ‘double dapples’
als hondje Marny op de cover van dit blad:
duidelijk is dat er grenzen zijn bereikt.
NEUS STOTEN

Maar ook op andere plekken waar mensen
denken een trouwe viervoeter te vinden, kan je
flink je neus stoten, benadrukt Piko. “Punt is
dat er in Nederland naar schatting jaarlijks
vraag is naar zo’n 150.000 honden. In de asielen zitten er natuurlijk nooit genoeg om daaraan te voldoen. Je kan dan je toevlucht nemen
tot een herplaatser uit het buitenland, maar
ook daar zit behoorlijk wat kaf onder het koren.
Piko: “Je mag er niet zonder meer van uitgaan
dat alle aanbod bonafide is.” Daar komt bij dat
deze honden vaak al wat ouder zijn en een achterstand hebben op het gebied van socialisatie. Op straat opgroeien is net even anders
dan bij een Nederlands gezin thuis. “Dat kan
een probleem worden, net als de insleep van
allerlei vervelende niet-endemische en infectieziekten.” Dat zijn aandoeningen die in ons land
niet of nauwelijks voorkomen, zoals babesiose
door teken, hartworm of een infectie via een
zandvlieg, leishmaniose.
GEMOTIVEERD

En nu gaat FairDog alle problemen bij de
aanschaf van een hond in één klap oplossen?
“Niet vanaf morgen,” tempert Piko de verwach-

tingen. Alle betrokkenen zijn tot op het bot
gemotiveerd om medio volgend jaar een
platform in de lucht te hebben. “Stel je een
website voor waar mensen terechtkunnen voor
informatie en een verantwoord aanbod van
honden. Dat kunnen ook best incidentele
nestjes zijn van particulieren. Het gaat ons
erom dat we meer zijn dan alleen een keurmerk; we willen echt de weg wijzen en concreet vertellen waar mensen moeten zijn voor
een fijne, nieuwe huisgenoot.”
WAAKZAAMHEID GEBODEN

De komende periode wordt hard gewerkt met
alle betrokkenen. Deskundigen moeten zich
uitspreken over randvoorwaarden, criteria worden geformuleerd en getoetst. “Waar voldoet
een goede fokker aan, welke eisen stellen we
aan instanties die hondjes importeren, hoe
voorkomen we erfelijke problemen?,” vraagt
Piko zich hardop af. Zaak is dat ze overzichtelijk en gedragen door autoriteiten uit de sector
samenkomen op het platform. En tot het zover
is? “Blijft waakzaamheid geboden,” aldus Piko.
“Zoek naar de naam van de fokker op internet,
lees ervaringen van anderen. Wees je bewust
van de risico’s van inteelt en erfelijke afwijkingen zoals epilepsie en heupdysplasie. Als je
een nieuwe auto koopt, laat je je toch ook
eerst uitgebreid informeren? Doe datzelfde
bij de adoptie van een hondje en laat je niet
leiden door dat lieve of mooie snoetje.”
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