U denkt erover na om een Nova Scotia Duck Tolling Retriever aan
te schaffen?
Lees dan eerst de TIPS VOOR AANSCHAF
Een Toller wordt net als andere honden NIET sociaal, lief, kindvriendelijk en gehoorzaam
geboren, de fokker én moederhond hebben het eerste aandeel hierin. Daarna is het aan u
om de hond op te voeden en te trainen. U start met de puppycursus en gaat daarna verder
met de vervolgcursussen, bedenk dat u dit ook moet doen als het regent, vriest of warm is.
Met een hond bent u eigenlijk nooit klaar met opvoeden en trainen. Trainingen volgen kunt u
met veel plezier zijn hele leven volhouden, een Toller is een leergierige en veelzijdige hond
maar beslist niet de makkelijkste.
Ga niet af op de louter positieve verhalen van eigenaren. Een Toller is géén gemakkelijke
hond en dat bewijzen de gedwongen herplaatsingen en bijtincidenten welke zich in het
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.
ZOEK NIET ALLEEN INFORMATIE OVER DE LEUKE KANTEN VAN UW RAS, maar ook
over de minder leuke kanten in gedrag en gezondheid. Er is géén enkel ras zonder erfelijke
afwijkingen en, nogmaals, geen enkel ras dat sociaal, lief, kindvriendelijk en gehoorzaam
wordt geboren.
Lees ook de informatie over “aanschaf”. http://www.tollertales.nl/Aanschaf%20pup.htm.
Lees ook de informatiefolders welke u op de website kunt terugvinden. Neem contact op met
het Tollerinformatiepunt en vraag, vraag, vraag.
Koop geen pups via Marktplaats (of welke andere verkoopsite dan ook) of uit de krant.
Alle Nederlandse fokkers, aangesloten bij de erkende rasvereniging, de Nova Scotia Duck
Tolling Retriever Club Nederland, dienen te voldoen aan de eisen die in het verenigingsfokreglement (VFR) zijn beschreven (o.a. eisen betreffende minimale/maximale leeftijd,
maximaal aantal nesten teef, maximaal aantal dekkingen reu, HD, Oogtest, DNA testen,
shows). Van buitenlandse fokkers die lid van bovengenoemde club zijn wordt verwacht dat
zij conform dezelfde eisen werken en handelen.
Vraag altijd of een fokker volgens het verenigingsfokreglement (VFR) van de rasvereniging
fokt. Hierbij geldt dat het lidmaatschap van de rasvereniging géén garantie geeft dat er ook
daadwerkelijk met positieve (dek)beoordeling van de rasvereniging gefokt wordt!
Als een fokker zegt wel te fokken via de erkende rasvereniging en een nest blijkt te hebben,
vraag dan altijd om de schriftelijke positieve (dek)beoordeling dat door de
fokaangelegenhedencommissie is afgegeven. U kunt ook op de website nakijken of de
combinatie wordt vermeld. Kunt u de informatie niet vinden of heeft u twijfels, neem dan
contact op met de fokaangelegenhedencommissie via fac@tollertales.nl
Als een fokker zegt te fokken volgens de regels van de Raad van Beheer bedenk dan goed
dat dit slechts zeer minimale eisen zijn over het welzijn van de hond. Het zegt niets over de
gezondheidseisen die een rasvereniging in het belang van het ras stelt.

Kijk voor deze door de Raad van Beheer gestelde minimale welzijnseisen op
http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/basisreglement-welzijn-en-gezondheid-bwg/
Een verenigingsfokreglement (VFR) is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het
eigen ras maakt. Deze fokreglementen zijn in de regel scherper en toegesneden op de
specifieke situatie binnen het eigen ras.
Nesten die worden gefokt met een positieve (dek)beoordeling van de rasvereniging (m.a.w.
de fokker heeft zijn nest aangemeld en de fokaangelegenhedencommissie heeft de
combinatie en de achterliggende lijnen bekeken) kunt u terugvinden op de website
http://www.tollertales.nl/Dekbeoordeling.htm
Ga niet altijd af op de blauwe ogen en “het zit wel goed” woorden van een fokker. Als u een
huis of auto koopt wilt u ook alles van te voren inzien en doornemen. Wees in alle gevallen
kritisch. Staar u ook niet blind op showtitels, die zeggen namelijk niets over de gezondheid
van de hond.
Informeer ALTIJD naar de gezondheidsgegevens van de ouderdieren. Een goede fokker zal
u alle papieren met plezier tonen en uitleg geven over hetgeen er op de papieren vermeld
wordt; een fokker die dat niet kan of wil heeft waarschijnlijk iets te verbergen. Lees u van te
voren ook in over de eisen die aan een ouder combinatie worden gesteld.
http://www.tollertales.nl/de-toller/fokreglement
Kijk in welke omgeving de pups gehuisvest worden. Pups hebben een prikkelrijke omgeving
nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Tollers die te geïsoleerd opgroeien, hebben minder
kans op te groeien tot normale sociale honden. Kijk ook hoe de eventueel andere aanwezige
honden van de fokker worden gehouden.
Gaat de fokker met de pups op stap? Gaan ze mee in de auto? Ontmoeten ze andere
honden? Andere dieren? Horen ze geluiden? Mag u de pups aanraken, optillen, bij ze zitten?
Kijk of de omgeving waarin de pup leeft schoon is en of de ontlasting van de pups stevig is.
Kijk of de oren en ogen van de pups schoon zijn. Ook de neus mag geen uitvloeiing
vertonen. De pups moeten vrolijk zijn en niet in een hoekje weggedoken zitten. Kijk ook naar
de conditie van de moederhond. Is de moederhond regelmatig bij de pups? Let daarbij op
het gedrag van de hond en op het uiterlijk. Als de moederhond drachtig is, is ze natuurlijk
niet op haar mooist, maar wat betreft verzorging moet ze er goed uit zien.
Maak voor u naar de fokker toegaat een lijstje van dingen die u wilt vragen. Domme vragen
bestaan niet!
Neem rustig de tijd voor een uitgebreide kennismaking met de fokker en laat u goed
voorlichten. De fokker, op zijn beurt, zal ook graag willen weten of de pup bij u goed
terechtkomt.
VRAAG OF DE FOKKER GEBRUIK MAAKT VAN EEN GOED KOOPCONTRACT, maar
teken niets waar u niet achter staat.
IN EEN GOED KOOPCONTRACT STAAN IN IEDER GEVAL ALLE BETROKKEN HONDEN
EN MENSEN NAUWKEURIG OMSCHREVEN. Ook staat erin wat u van de fokker kunt
verwachten als zich problemen voordoen.

LEES EEN KOOPCONTRACT VAN TEVOREN GOED DOOR en niet pas op het moment
dat u met de pup naar huis wilt.
Het spreekt voor zich dat het best handig en aanbevelingswaardig is bij meerdere fokkers te
gaan kijken. Als u bij meer dan één fokker op de wachtlijst staat is het wel netjes dat ook aan
die fokkers te laten weten, en natuurlijk af te melden wanneer u ergens anders een pup
koopt. Kies voor de fokker waar u het beste gevoel bij heeft en waarvan de ouderdieren u
aanspreken. Ga niet voor de fokker die toevallig snel pups beschikbaar heeft of die toevallig
dicht bij u woont. Haastige spoed is zelden goed.
Zorg dat uw hele gezin achter de aanschaf van een hond staat; een hond is niet alleen leuk,
maar vraagt, zeker als pup en jonge hond, enorm veel tijd en aandacht.
KOOP GEEN HOND DIE NIET UW EIGENDOM WORDT. Fokkersvoorwaarden, medeeigendom, “bruikleen”, “adoptie”, “gastgezin” en andere constructies zijn juridisch
onhoudbaar.
Reken op een wachtlijst!! Pups worden nu eenmaal niet op commando geboren.
Realiseert u dat wanneer u naar een pup gaat kijken, de aanblik vertederend werkt en dat u
stevig in de schoenen moet staan om nee te kunnen zeggen.
GA ZO SNEL MOGELIJK NA AANKOOP NAAR UW EIGEN DIERENARTS. Zaken als
hartruisjes en tandproblemen kunnen al in een vroeg stadium worden opgespoord. Bij
aangeboren/erfelijke afwijkingen staat u sterker naarmate het gebrek eerder wordt
geconstateerd.
MOCHT ZICH ONVERHOOPT EEN PROBLEEM VOORDOEN, STEL DAN IN IEDER
GEVAL DIRECT DE FOKKER OP DE HOOGTE. U hoeft niet meteen een boze juridische
correspondentie op te zetten, maar eerst maandenlang aanmodderen en dan pas verhaal
gaan halen is juridisch gezien niet handig.
En in alle gevallen BEZIT EER U BEGINT !

