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Tips voor het direct herkennen van 
een broodfokker 

 

Waarom toch al die drukte om broodfokkers? 
 

In het kort; 
Broodfokkers zijn mensen die grof geld verdienen aan het 
verkopen van pups. Om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk geld te 
verdienen, hebben ze veel teven die elke loopsheid gedekt worden.  
 
Deze teven verblijven in kleine ruimtes, krijgen nauwelijks te eten, 
mogen niet naar buiten en ontvangen geen medische zorg. Als een 
teef geen pups meer kan werpen, wordt ze als ze geluk heeft aan 
het asiel afgestaan en anders door de broodfokker met geweld 
omgebracht. 
 
De pups zelf worden na zes weken, dus twee weken te vroeg, bij 
de moeder weggehaald om verkocht te worden. Dit lijdt tot 
angstige pups die hun angst nooit kwijt zullen raken. 
 
Ook krijgen de pups krijgen nauwelijks te eten wat hun groei, 
ontwikkeling en gezondheid ernstig beperkt. Ook de kans op 
voerbaknijd wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. 
 
De pups komen nauwelijks in contact met mensen en de mensen 
waarmee zij in contact komen zijn meestal niet de meest positieve 
ervaringen. De pups zullen zich hierdoor slecht aan mensen 
kunnen hechten en vertrouwen. 
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Doordat ze bezig zijn met overleven in plaats van leven, leren zij 
ook niet hoe zij met hun soortgenootjes om moeten gaan wat later 
tot problemen leidt met andere honden. 
 
De pups krijgen geen medische zorg (ze worden dus niet ingeënt, 
ontwormt of medisch behandeld bij ziekte) en de meeste pups zijn 
dan ook ziek. Ze hebben daardoor direct na de aanschaf al veel 
medische zorg nodig. 
 
Overleven de pups, dan is de kans groot dat zij lichamelijke 
afwijkingen hebben, omdat hun moeder niet gezond was en er bij 
het dekken van de teven niet gekeken wordt naar eventuele 
medische aandoeningen van zowel de moeder als de vader. 
 

De enige manier om dit leed te laten  
stoppen, is door geen pups meer bij de  

broodfokkers te kopen! 
 

Hoe kun je nu controleren of je te maken hebt met een 
broodfokker? 
 
1. Check de hondenhandelaar op internet.  
Google op ervaringen met een bepaalde hondenhandelaar. Heel 
veel broodfokkers zijn al bekend op internet en kun je zo terug 
vinden. Wees je ervan bewust dat ongeveer drie kwart van de 
advertenties, bijvoorbeeld op marktplaats, afkomstig zijn van 
broodfokkers. 
 
2. Bekijk de advertentie goed. 

1. Broodfokkers maken alleen foto's van de pup ( het uiterlijk 
van de moederhond zou je immers afschrikken).  
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Vaak worden de pups op hun aantrekkelijkst neergezet, zodat 
ze onweerstaanbaar schattig zijn. Ook wordt er vaak gebruik 
gemaakt van 'decoratie' zoals bloemen, mandjes, fauteuils 
etc. 
 

2. Kijk naar de omgeving waar de foto is genomen. 
Is er op de foto stro te zien? Haak dan meteen af. Dit wijst op 
een fokker die zijn pups in de schuur laat opgroeien. En dat is 
voor hun socialisatie funest.  
Ook honden van een boerderij kun je beter links laten liggen. 
Dit omdat zij vaak buiten zijn opgegroeid en dus niet erg 
gesocialiseerd zijn met mensen. Tenzij je natuurlijk op zoek 
bent naar een hond voor op je eigen boerderij die bedoeld is 
als erf hond. Maar om als huishond te hebben, zijn deze pups 
niet geschikt. 
Zie je muurtegels op de achtergrond, of een hek? Ook dan is 
de kans zeer groot dat je te maken hebt met een broodfokker.  
 

3. Klik op de link "toon meer advertenties van de adverteerder" 
op de advertentiesite, zoals bijvoorbeeld marktplaats.  
Komen er meerdere nestjes naar voren? En/of komen er 
andere rassen naar voren? Dan heb je zeker te maken met 
een broodfokker. 
 

4. Laat je niet misleiden door de tekst. 
Broodfokkers weten wat ze moeten schrijven: 

- Er zal vaak bij staan dat de pups in huiselijke kring zijn 
opgegroeid. 

- Ze schrijven vaak over de voordelen van het ras.  
- Er word vaak bijgezet dat er een koopovereenkomst 

wordt afgesloten ( die niets waard is, behalve dat u een 
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nieuwe doodzieke pup mee naar huis kan nemen als de 
vorige overlijdt).  

- Sommige broodfokkers melden dat zij over een honden 
keurmerk beschikken. Dit honden keurmerk is niet 
officieel en er bestaan duidelijke vermoedens dat dit 
keurmerk is opgezet door een broodfokster zelf. Hecht 
er dus geen waarde aan.  

 
3. De prijs van de pup 
Een broodfokker biedt zijn pups goedkoop aan. Dit kan hij doen 
omdat zijn pups geen medische zorg hebben gekregen, amper te 
eten hebben gekregen, geen inentingen hebben gehad, niet 
ontword zijn geen legaal paspoort hebben etc. Als de pup zelfs 
helemaal gratis is, is dat omdat de broodfokker  er vanaf moet. 
 
4. Let op waar de fokker de pup vandaan haalt. 
Bij broodfokkers groeien de pups niet in een huiselijke kring op. Ze 
halen ze vaak uit de schuur of andere grote ruimte. Als je twijfelt, 
vraag dan of je mag  kijken naar de plaats waar de pups verblijven. 
Een broodfokker zal met een smoes aankomen waarom dit niet 
kan. 
 
5. Vraag naar de moederhond. 
Vraag de fokker waar de moederhond is en of je deze mag zien 
(bijvoorbeeld omdat je wilt zien hoe groot je pup uiteindelijk word). 
Ook hierbij zal de fokker vaak met een smoes komen.  
Soms zal er een hond voor je gehaald worden. Bij een broodfokker 
zal dit nooit de moederhond zijn, maar een hond die er beter uit 
ziet.   
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6. Vraag of ze misschien nog een ander ras hebben. 
Broodfokkers fokken vrijwel altijd met meerdere rassen. Mocht je 
twijfels hebben, doe alsof je ook geïnteresseerd bent in een ander 
ras. Komt de fokker met dit andere ras op de proppen, zorg dan dat 
je weg komt. Dit is overduidelijk een broodfokker! 
 
7. De fokker stelt weinig vragen aan jou 
Een broodfokker geeft niets om zijn pups. Het enige wat hij wil is 
verkopen. Hij is dan ook totaal niet geïnteresseerd in waar zijn pup 
terecht komt en zal hierover dan ook niets aan je vragen. 
 
8. De pup wordt meteen in je handen gedrukt. 
Broodfokkers gebruiken allemaal deze techniek. Ze duwen de pup 
in je armen. Probeer dan nog maar eens helder te blijven denken!  
 
9. Kijk goed naar de pup 
Een gezonde pup is schoon. Hij heeft schone ogen, oren en bips.  
Zet de pup op de grond en kijk wat hij doet. Een gezonde pup heeft 
een ontdekkingsdrang en vindt het prettig om geaaid te worden. Is 
de pup suf, sloom, angstig of lusteloos dan is hij niet gezond.  
 

10. Koop met je verstand en niet met je hart 
Ben je toch bij een broodfokker terecht gekomen en heb je toch 
die pup in je armen? Bedenk je dan dat door deze pup te redden, 
je medeveroorzaker bent van het leed van zijn moeder en zijn 
toekomstige broertjes en zusjes.  
Besef je ook wat de consequenties voor je pup zelf zijn door hem 
te redden. Een leven met een zeer grote kans op 
(gedrags)problemen en medische problemen. 
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Nogmaals: 
De enige manier om dit leed te laten stoppen is 

door geen pups meer bij de broodfokker te 
kopen! 

 
 
Help mee om dit leed te laten stoppen en stuur de video 
door naar iedereen die je kent. Alleen als de broodfokker geen 
geld meer verdient, zal hij stoppen met zijn gruwelpraktijken! 

 
Heel veel succes met het vinden van een goed nest! 
 
Heb je vragen, stel ze gerust! Yvonne@puppyopvoedhulp.nl 
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