
 

 

Voeding voor de toekomst 

Voeding is één van de weinige variabelen, die we kunnen beïnvloeden in de verzorging en het 
beheer van onze honden. We kunnen hun fundamentele genetica, persoonlijkheid of fysieke 
uiterlijk en capaciteiten niet veranderen, maar we kunnen wel de wijze van voeden aanpassen. 
Wanneer we beginnen te denken aan de volgende generatie honden, is er weinig twijfel over 
het belang van goede voeding voor toekomstige gezondheid en vitaliteit. Goed voeren 
betekent dat een dieet de voedingsbehoeften van een dier ondersteunt en voldoet aan hun 
gedrags-, activiteits- en andere fysiologische vereisten. Voor puppy's en jonge honden is 
voeding van vitaal belang om de groei en ontwikkeling naar een lange, gezonde en actieve 
volwassenheid te ondersteunen. Er is een overvloed aan beschikbare keuzes. Hoe kunt u het 
beste beslissen wat en hoe u uw dekreu, fokteef of uw nieuwe puppy moet voeren om een 
maximale gezondheid te garanderen? Laten we enkele van de belangrijkste punten over 
"voeden voor de fokkerij" verkennen en kijken hoe we het beste "kunnen voeden voor de 
toekomst". 

 

VOOR DE GEBOORTE 

Het kan u verbazen dat de voeding van de ouders van uw puppy, zelfs vóór de paring, van 
cruciaal belang is voor de gezondheid van uw puppy op lange termijn! Goede fokkers zorgen 



ervoor dat fokdieren fit, gezond en goed gevoed zijn. Dat betekent niet vet, maar het betekent 
dat ze een uitgebalanceerd dieet krijgen, rijk aan belangrijke voedingsstoffen, die de 
vruchtbaarheid zullen ondersteunen, en voor de teef, zal het ook zwangerschap, geboorte en 
borstvoeding ondersteunen. Dekreuen hebben meestal baat bij een compleet dieet, dat een 
actieve levensstijl ondersteunt en evenwichtige niveaus van belangrijke voedingsstoffen heeft 
om normale activiteitsniveaus te ondersteunen. 

Voor fokteven kan een compleet, uitgebalanceerd dieet, zelfs voordat ze klaar is voor de 
paring, helpen om haar lichaam voor te bereiden op zwangerschap, geboorte en lactatie. Ze 
moet fit en actief zijn en zeker geen overgewicht hebben, omdat dit zowel de vruchtbaarheid 
als haar vermogen om gemakkelijk te werpen (bevallen) kan beïnvloeden. Het is ook de moeite 
waard om te zoeken naar belangrijke voedingsstoffen in het dieet van een teef, die bedoeld is 
voor de fokkerij - vermijd overtollige niveaus van vitamine A, omdat dit kan worden 
geassocieerd met geboorteafwijkingen, maar zoek naar essentiële voedingsstoffen zoals 
foliumzuur, die kunnen helpen de zeer vroege ontwikkeling van puppy's vóór de geboorte te 
ondersteunen. Het voeren van een compleet, goed geformuleerd dieet kan helpen om 
mogelijke voedingsproblemen voor mama en puppy's te voorkomen! 

DE FOKTEEF 

Voor zwangere teven, op voorwaarde dat ze in goede fysieke conditie zijn en geen 
ondergewicht of obesitas hebben (die beide de vruchtbaarheid en succesvolle zwangerschap 
negatief zullen beïnvloeden), zijn er meestal geen dieetveranderingen nodig tot ongeveer 
week vijf van hun zwangerschap (en zwangerschap wordt bevestigd!) Op dit punt is het een 
goede gewoonte om het dieet van de zwangere teef geleidelijk te verwisselen met een dieet 
met een hogere voorziening van belangrijke voedingsstoffen (eiwitten, vet koolhydraten en 
evenwichtige niveaus van de mineralen calcium en fosfor in het bijzonder). Bij Skinner's raden 
we de geleidelijke overgang naar Skinners Field & Trial Puppy aan in week vijf van de 
zwangerschap, of Skinners Field & Trial Superior. Dit komt omdat vanaf ongeveer week vijf tot 
de geboorte (meestal 63 dagen na de paring), de puppy's sterk in omvang toenemen en extra 
eisen stellen aan het teefje. Dergelijke voedingsmiddelen zijn geweldige keuzes, omdat ze zijn 
geformuleerd om de groei en ontwikkeling van puppy's zowel voor als na de geboorte te 
ondersteunen, en om mama ook belangrijke voedingsondersteuning te bieden. Inderdaad, 
zelfs na de geboorte raden we aan dat de teef op dit hogere voedingsniveau wordt gehouden, 
totdat het spenen is voltooid en ze haar normale activiteitsniveau (en figuur!) terug begint te 
krijgen. Een zwangere teef kan ook een verhoogd aantal kleine maaltijden per dag nodig 
hebben, omdat de zich ontwikkelende puppy's invloed beginnen te hebben op haar 
spijsverteringsstelsel en de hoeveelheid voedsel beperken, die ze in één maaltijd kan eten - 
weinig en vaak is een goed motto voor die laatste paar weken voor de geboorte! 

NA DE GEBOORTE 

Zodra de pups zijn geboren, is het ondersteunen van hun groei en ontwikkeling één van de 
voedingseisende periodes van het leven van een teef! Soms, na het werpen, lijkt een teef "van 
haar eten af te gaan" en dit is niet zo ongebruikelijk. Je kunt proberen haar te verleiden en 
haar te helpen haar voedsel te eten, door het in een beetje warm water te weken en een 
puree te maken met een papconsistentie. Dit heeft ook het voordeel dat ze extra vocht binnen 
krijgt.Het spreekt voor zich dat er altijd vers, schoon drinkwater beschikbaar moet zijn. 



Borstvoeding stelt enorme eisen aan een teef en het voeren van grote nesten kan echt zijn tol 
eisen. Een goede strategie is om je teef constant toegang te geven (ook welad lib genoemd) 
om haar voedsel te nemen, tenzij ze bijzonder hebberig is! Dit kan ook nuttig zijn wanneer de 
puppy's hun ogen hebben geopend en zijn gaan bewegen, omdat blootstelling aan het voedsel 
waarop ze zullen worden gespeend geleidelijk kan zijn en geen stressvolle of enge ervaring. 
Dit is een ander voordeel van het voeren van "mama" met een puppyvoer, omdat het er al is 
voor de puppy's. Bovendien eten sommige teven actief en regurgiteren vervolgens wat 
voedsel voor hun puppy's. Dit is een volkomen normaal en natuurlijk gedrag voor de huishond, 
dus wees niet gealarmeerd, maar nogmaals, het verstrekken van puppyvoeding voor mama 
betekent dat dit waar de puppy's aan worden blootgesteld. Naarmate de puppy's ouder 
worden en minder afhankelijk zijn van mama voor melk, kun je de hoeveelheid die mama eet 
verminderen en haar geleidelijk weer omruilen voor haar pre-zwangerschapsvoedsel en 
normale trainingsroutine. 

SPENEN 
 
Veel fokkers zullen hun puppy's ergens tussen ongeveer drie en vijf weken oud van mama 
gaan spenen. Inderdaad, veel teven zullen op dit moment van nature tijd doorbrengen weg 
van hun puppy's en hen helpen "natuurlijk" te spenen. Gedurende deze tijd zullen puppy's nog 
steeds bij mama willen drinken, maar het is ook goed om ze te laten wennen aan "vast" 
voedsel. Het geleidelijk verminderen van de afhankelijkheid van puppy's van de melk van hun 
moeder heeft ook het voordeel dat ze haar melkproductie langzaam en met minimale stress 
helpt opdrogen. Studies suggereren ook dat het blootstellen van puppy's aan een reeks 
voedseltypen tijdens het spenen en vroege ontwikkeling, hun algehele darm- en 
spijsverteringsgezondheid kan helpen, zelfs tot op volwassen leeftijd!Voor veel puppy's is het 
weken van een complete puppyformulering in wat warm water en het doorslikken ervan 
wanneer ze doorweekt zijn, om een maaltijd te maken met een papachtige consistentie een 
goede, soms rommelige manier om ze vast voedsel te laten eten! Meerdere maaltijden per 
dag zijn in eerste instantie nodig en de hoeveelheid weken kan worden verminderd naarmate 
puppy's groeien en zich ontwikkelen, totdat ze vaak op volledig droge brokjes zitten op de 
leeftijd van 8 weken, wanneer ze klaar zijn om naar hun nieuwe huizen en gezinnen te 
verhuizen. 

NA DE LEEFTIJD VAN 8 WEKEN 

Tegen de tijd dat een puppy klaar is om naar zijn of haar nieuwe huis te verhuizen, moeten ze 
volledig gespeend zijn en vrolijk een uitgebalanceerd voedsel eten dat geschikt is voor het 
opfokken van puppy's. Het Skinners Field & Trial Puppy is uitermate geschikt voor een hele 
reeks rassen en soorten honden. Goede fokkers zullen ervoor zorgen dat hun puppy's naar 
hun nieuwe huis gaan, compleet met ten minste een week van het voedsel waarop ze zijn 
gespeend en volledige instructies voor de nieuwe eigenaren. Dit is van cruciaal belang om 
spijsverteringsproblemen te minimaliseren in een ongelooflijk stressvolle tijd voor een puppy! 
Het helpt ook de nieuwe eigenaren door ervoor te zorgen dat hun puppy consistent kan blijven 
worden gevoerd en geeft tijd voor eventuele dieetveranderingen die nieuwe eigenaren 
mogelijk willen aanbrengen. Het is echter bijna logisch dat de overgang naar een nieuw huis, 
omgeving, mensen, andere huisdieren, dierenartsbezoeken, ontworming, vaccinaties en alle 
andere ervaringen die een puppy in een nieuw huis heeft, stressvol kan zijn en af en toe 



spijsverteringsproblemen kan veroorzaken. Probeer niet in de verleiding te komen om enorme 
dieetveranderingen aan te brengen tijdens deze gevoelige periode! 

VAN 8 TOT 16 WEKEN OUD 

Vanaf ongeveer 8 tot 16 weken oud hebben de meeste puppy's hun dagelijkse 
voedselrantsoen nodig, verdeeld in drie of vaker, vier maaltijden gedurende de dag. Tijdens 
deze periode groeien puppy's snel en hebben ze veel energie, dus een goed dieet is nodig om 
zowel hun ontwikkeling, groei als activiteitsniveaus te ondersteunen. Het is een goed idee om 
zorgvuldig te bepalen hoeveel uw puppy moet worden gevoerd op basis van 
voedingsrichtlijnen die bij hun voedsel zijn geleverd en zowel de hoeveelheid als het aantal 
maaltijden per dag te wijzigen op basis van de leeftijd en groei van uw puppy. We raden u ook 
aan om zowel het voedsel van uw puppy te wegen als uw puppy te wegen, zodat u nauwkeurig 
kunt voeden en hun algehele groei en ontwikkeling kunt volgen. Houd er ook rekening mee 
dat wanneer uw puppy tandjes krijgt, ze vaak pijnlijk tandvlees hebben en misschien 
kauwen/kraken harde brokjespijn vinden, dus wees bereid om hun voedsel opnieuw te weken 
als ze op dat moment een beetje lijken te worstelen. Een belangrijk adviespunt is om te 
onthouden en te proberen geen plotselinge dieetveranderingen voor uw puppy aan te 
brengen in de eerste paar weken van hun nieuwe huis; vergeet niet dat ze worden 
blootgesteld aan veel dingen die hun kleine spijsverteringsstelsel kunnen verstoren, dus het is 
belangrijk om het dieet in eerste instantie consistent te houden. 

VAN PUPPY TOT JUNIOR 

Meestal omvatten aanbevelingen om uw puppy op een kwalitatief goed geformuleerd 
puppyvoer te houden, totdat hij of zij tussen de 6 en 12 maanden oud is (afhankelijk van ras / 
type) wanneer een overgang naar een "Junior" -dieet nuttig is. Skinners Field & Trial Junior is 
een goede optie. Deze diëten kunnen fungeren als nuttige voedingsbruggen tussen het 
puppydieet en volwassen diëten. Net als bij puppyvoeding zijn deze junior voedingsmiddelen 
zorgvuldig ontwikkeld om de voortdurende groei van uw jonge hond te ondersteunen en de 
energie te leveren die nodig is om hun activiteitsniveaus te ondersteunen! In dit stadium is 
het ook goed om te beginnen met het controleren van het gewicht van uw jonge hond en te 
letten op de vroege tekenen van overgewichtstoename, zodat u de hoeveelheid voedsel 
dienovereenkomstig kunt verminderen, of zelfs kunt kijken om te wisselen naar een 
volwassen, onderhoudsrantsoen naarmate uw jonge hond volwassen wordt en begint te 
settelen; dit gebeurt voor de meeste honden op ongeveer 18 maanden leeftijd, hoewel voor 
grotere en gigantische rassen de fysieke volwassenheid mogelijk pas op ongeveer 2-jarige 
leeftijd wordt bereikt. 

ALGEMENE PUNTEN OM TE ONTHOUDEN 

Goede voeding, zelfs voor de geboorte kan uw puppy helpen goed te groeien en een gelukkige, 
gezonde en actieve volwassen hond te zijn. Een goede balans van belangrijke voedingsstoffen 
is van cruciaal belang voor jonge, groeiende honden en het kiezen van een kwalitatief goed 
geformuleerd voedsel, zoals Skinners Field and Trial Puppy, speciaal ontworpen om de groei 
en ontwikkeling van puppy's te ondersteunen, kan helpen om heel veel giswerk en zorgen te 
nemen bij het voeden van uw puppy. Door dit te combineren met veel voedingsinformatie in 
de vorm van voedingsschema's en onze voedingshulplijn als u meer ondersteuning nodig 



heeft, kunt u de beste voedingskeuzes voor uw puppy maken en ervoor zorgen dat u een "pup-
perfect" dieet voedt. Geniet van uw nieuwe aanwinst en vergeet niet dat het vriendelijke team 
van SKINNERS graag met u praat over puppy-perfecte voeding, of u nu een fokker bent, van 
plan bent om te fokken of net uw nieuwe aanwinst mee naar huis heeft nemen. 


