Antwoordblad Fairfok Quiz - Basisschool
1 Aantal honden in Nederland
1,5 tot 2 miljoen
2 Aantal hondenrassen
Ongeveer 350
3 Karakter honden
• Kooikerhondje:
• Beagle:
• Newfoundlander:
• Border Collie:
• Golden Retriever:

Pittig, alert, waaks
Eigenzinnig, vastberaden
Lief, intelligent
Bovengemiddeld intelligent, alert, vastberaden
Lief, intelligent, kunnen ook eigenzinnig zijn

4 Wie heeft het initiatief genomen voor Fairfok?
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (Raad van Beheer) is dé koepelorganisatie
voor de kynologie in ons land. Kynologie staat voor alles dat te maken heeft met relaties tussen mensen
en (ras)honden. Ze omvat kennis van het fokken van honden, maar ook kennis op het gebied van gezondheid en welzijn van honden. Ook alle vormen van hondensport worden gerekend tot de kynologie.
5 Waarom maken we ons zorgen over de gezondheid en het welzijn van honden in Nederland?
• Ziektes, onder andere door inteelt (fokken met een te kleine populatie: erfelijke aandoeningen verspreiden zich dan makkelijk binnen de populatie. Denk hierbij aan hartproblemen,
epilepsie, het veelvuldig voorkomen van bepaalde vormen van kanker enzovoorts);
• Problemen door overdreven uiterlijke kenmerken (platte snuiten waardoor honden problemen
krijgen met ademhaling e.d.);
• Korte levensverwachting;
• ‘Zielige hondjes’ uit het voormalig Oostblok.
6 Op welke manier leveren fokkers een belangrijke bijdrage aan Fairfok?
• Niet meer fokken met honden als het risico op gezondheids-, gedrags- en welzijnsproblemen
te groot is;
• Wanneer de fokker lid is van een rasvereniging of stamboek, dan heeft hij zich te houden aan
de strenge regels daarvan.
7 Dierenartsen behandelen zieke honden, maar kunnen ze ook bijdragen aan het voorkomen van
het ziek worden van honden?
Ja, door voorlichting te geven over de risico’s van erfelijke aandoeningen bij bepaalde rassen en
door (fok)advies te geven.
8 Waarom is onderzoek belangrijk. Geef 2 redenen:
• Om te weten hoe vaak ziekte en aandoeningen voorkomen in een ras;
• Om testen te ontwikkelen om te meten hoe vaak ziekte voorkomt in een ras;
• Om oplossingen en maatregelen te bedenken zodat er minder zieke honden worden geboren.
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:
• ‘Informatieportals’ zoals LICG, Dierenwelzijnweb, Platform Verantwoord Huisdierenbezit;
• Overheid;
• Dierenwelzijnsorganisaties als Dierenbescherming en Hondenbescherming;
• Raad van Beheer.

10 Onderwijs heeft ook een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat honden minder vaak ziek zijn en
goed luisteren. Waarom is dat?
• Dierenartsen moeten ook ergens naar school, de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit
Utrecht heeft zo’n opleiding, en soms doen ze dat ook als ze al lang dierenarts zijn. We noemen dat bijscholing;
• Verschillende MBO en HBO scholen geven onderwijs en als leerlingen daarna met honden
gaan werken is het belangrijk dat ze de juiste dingen hebben geleerd.
11 Wat is belangrijk bij de socialisatie van een puppy? Noem minimaal 4 dingen.
• Veel ervaringen en indrukken op laten doen;
• Pups binnenhuis op laten groeien in een gezin;
• Veel herhalen;
• Zeker tot een leeftijd van een half jaar mee doorgaan;
• Kennis laten maken met andere honden.
12 Wat zijn de belangrijkste dingen waar je op moet letten als je een hond koopt? Noem 3 dingen.
• Of het een goed en betrouwbaar adres is; heb je dat uitgezocht van tevoren?
• Of de hond gezond is;
• Of de hond sociaal is, dus niet schuw en angstig.

