FA I R F O K Q U I Z
BASISSCHOOL

Alles weten over wat organisaties in Nederland doen zodat alle
honden gezond en sociaal zijn? Vul dan deze vragenlijst in!
Heb je hem helemaal ingevuld, lever hem dan in bij je leraar.
Wie de meeste antwoorden goed heeft, ontvangt een kadootje.

Tip: als je het antwoord op een van de vragen niet weet, kijk dan eens op de websites van
het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) en de Raad van Beheer. Ken je deze
organisaties? Ze geven veel informatie over honden. Samen met andere organisaties hebben ze het
boekje Fairfok gemaakt.

De eerste vragen zijn meer uit nieuwsgierigheid en tellen niet
mee voor de quiz:
Heb je zelf een hond? Kruis het juiste antwoord aan.
 ja
 nee
Als je hier ‘ja’ hebt ingevuld, geef hem dan een cijfer voor:
•

Lief zijn:

•

Goed luisteren:

•

Gezond zijn:

•

Mooi zijn:

Wat voor hond heb je of zou je willen hebben?

Nu start de quiz echt:
1 Hoeveel honden worden er ongeveer in Nederland gehouden? Kruis het juiste antwoord aan.
100 - 500 duizend
 500 duizend – 1 miljoen
 1 - 1.5 miljoen
 1.5 – 2 miljoen
 2 – 2.5 miljoen
2 Er zijn heel veel verschillende hondenrassen. Hoeveel hondenrassen zijn er? Kruis het juiste
antwoord aan.
 10
 50
 100
 350
 700
 Meer dan 1000
3 Honden van verschillende rassen kunnen erg verschillen. Ze kunnen vooral lief zijn, of juist
waaks, eigenzinnig, pittig, alert, intelligent, moedig, vastberaden of juist echte mensenredders.
Hoe is dat bij de volgende honden denk je?
•

Kooikerhondje:

•

Beagle:

•

Newfoundlander:

•

Border Collie:

•

Golden Retriever:

Welke hond past het beste bij jou (alle antwoorden mogelijk

)

Een aantal organisaties in Nederland heeft met elkaar afgesproken dat ze er samen voor willen zorgen dat
alle honden in Nederland sociaal en gezond zijn. Honden moeten goed luisteren, mogen niet agressief of
bang zijn en moeten fit zijn. Natuurlijk wil je ook niet dat honden ziek worden. Daarom hebben die organisaties samen doelen opgeschreven om daar voor te zorgen. Ze hebben ook bedacht hoe ze die doelen
kunnen halen. Die ideeën noem je ‘maatregelen’. Al die plannen staan in een boekje, dat Fairfok heet.
Dat boekje hebben de organisaties aan de overheid gegeven. De politiek weet nu ook, en is daar heel blij
mee, dat de organisaties er samen voor willen zorgen dat honden het in Nederland nóg beter krijgen.
4 Een heleboel organisaties in Nederland werken samen om ervoor te zorgen dat alle honden in
Nederland gezonde en goed opgevoede, luisterende honden zijn? Ze hebben de naam Fairfok
bedacht. Wie heeft het initiatief genomen voor Fairfok?

5 Maar waarom zouden we ons zorgen maken over de gezondheid en het welzijn van honden in
Nederland? Geef drie redenen.
1.
2.
3.

Nu volgt een aantal vragen over de partijen en organisaties die
een bijdrage leveren aan Fairfok
6 Op welke manier leveren fokkers een belangrijke bijdrage aan Fairfok?
(de naam zegt het misschien al

)

7 Dierenartsen behandelen zieke honden, maar kunnen ze ook bijdragen aan het voorkomen van
het ziek worden van honden?
 Ja
 Nee
Licht toe
8 Waarom is onderzoek belangrijk. Geef 2 redenen:
1.
2.
9 Dat je goede informatie kunt vinden over de aanschaf, houden, opvoeding en verzorgen van honden is erg belangrijk. Diverse organisaties geven betrouwbare informatie? Noem er drie:

10 Onderwijs heeft ook een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat honden minder vaak ziek zijn en
goed luisteren. Waarom is dat?

Een puppy moet in zijn jonge leven kennis maken en leren omgaan met alles wat hij in zijn latere
leven tegen kan komen. Hij moet met mensen leren omgaan, maar ook met andere dieren. Hij moet
leren dat er buiten spelende kinderen rondrennen, dat er op straat brommers en fietsen voorbijkomen. Hij moet wennen aan het geluid van de stofzuiger. Dat noem je ‘socialisatie’.
11 Wat is belangrijk bij de socialisatie van een puppy? Noem 4 dingen.
1.
2.
3.
4.
12 Wat zijn de belangrijkste dingen waar je op moet letten als je een hond koopt? Noem 3 dingen.
1.
2.
3.

Einde quiz

Je naam:
Je klas:

