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ONMISBA AR VOOR ELKE EIGENA AR VAN EEN L ABRADOODLE
Elk hondenras is anders. Daarom is het van groot belang dat je de 

specifieke behoeften en kenmerken van je L ABRADOODLE leert kennen. 
In dit boek krijg je alle informatie die je nodig hebt. Of je nou een 

kersverse PUP, een wat oudere VOLWASSEN hond of een adoptiehond 
hebt, met de EASY PEASY METHODES van Steve Mann ben je binnen 

mum van tijd een echte labradoodle-expert. Zo leer je:

de achtergrond van het ras, hoe je een goede fokker vindt, de belangrijkste 
principes van hondentraining, alles over verzorging, voeding en nog veel 

meer!

STEVE MANN is al 30 jaar professioneel HONDENCOACH en 
hondengedragsdeskundige. Gewapend met zijn kennis over labradoodles én 

de zeer effectieve LESSEN en TRAININGSTECHNIEKEN in dit boek, komen jij en je 
labradoodle gegarandeerd dichter bij elkaar.  

Dus, laten we beginnen!
VEEL PLEZIER!
STEVE MANN

Ea sy  Pe as y LABRODODLE

Een simpele methode voor het opvoeden  
en trainen van een gelukkige labrodoodle puppy
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EEN PUP OPVOEDEN WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK!

Mijn naam is Steve Mann en ik ben al 30 JAAR een professioneel 
HONDENCOACH en HONDENGEDRAGSDESKUNDIGE. Als oprichter van ‘The 

Institute of Modern Dog Trainers’ heb ik al meer dan 100.000 
hondenlevens en dat van hun eigenaren getransformeerd – en nu wil 

ik ook jou helpen!

Of je nou een gloednieuwe jonge pup, een volwassen hond of een adoptiehond 
hebt, mijn trainingsmethodes geven je alle handvaten die je nodig hebt. 

Met simpele, WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE en VERANTWOORDE technieken laat ik je 
zien hoe je de beste relatie met je pup opbouwt en leer ik je alles over:

voorbeeldig hondengedrag, socialisatie, 
met losse hondenlijn lopen en nog veel meer....

Ik beloof je dat het echt EASY PEASY is! Elke TIP, TRUC en LES in dit boek 
brengt jou en je pup dichter bij elkaar.

VEEL PLEZIER!
STEVE MANN

Coverfoto's 
©Warren Photographic (voor) 

en © Dan Rouse (achter)
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Labradoodles: de feiten
  TYPE HOND: kruising/hulphond

 
  GROOTTE: klein tot middelgroot

 
  GEMIDDELDE LEVENSVERWACHTING:  
10-15 jaar

 
  VACHT: steil haar, fleecevacht (ruwharig) of wol-
vacht (krullend); verhaart niet en is vaak (maar niet 
altijd) hypoallergeen/allergie-vriendelijk

 
  SCHOFTHOOGTE: meestal 35-60 cm, afhanke-
lijk van het type

 
  GEWICHT: mannetjes: tussen de 7 en 45 kg, va- 
riërend van zeer kleine tot grote honden
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LABRADOODLES;  
HOE HET ALLEMAAL IS 

BEGONNEN…
 

De labradoodle is een kruising tussen de labrador en de 
poedel. Dat had je zelf waarschijnlijk ook al in de gaten. 

Je hebt er al een, of denkt erover om er een te kopen! Deze 
vrolijke knapperd met zijn gelijkmatige humeur is al jaren-
lang enorm populair. Hoewel dit type hond meestal als een 
wat meer recente toevoeging wordt gezien aan de groep ge-
zinshonden, bestaat hij al sinds de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Er wordt een hond met deze naam in de autobiografie 
van snelheidslegende Sir Donald Campbell vermeld. In Into 
The Water Barrier uit 1955 verwijst hij op een leuke, terloop-
se manier naar zijn hond Maxie. Halverwege de jaren zestig 
verscheen er in het Amerikaanse tv-programma Get Smart 
ook een hond die volgens sommige mensen een labradoodle 
was. 
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Maar de oorspronkelijke beweegreden om de twee rassen 
te mengen was de ambitie om een hond te fokken voor 
mensen met allergieën. Dit komt door de zogenaamde ‘hy-
poallergene’ vacht van de poedel, die veel minder snel een 
allergische reactie bij de eigenaar veroorzaakt. Dit wordt 
vaak een ‘huidschilfersallergie’ genoemd. Huidschilfers 
zijn minuscule huiddeeltjes die van het lichaam van de 
hond afkomen, vergelijkbaar met roos bij de mens. Deze 
microscopisch kleine schilfers verplaatsen zich door de 
lucht en komen in onze slijmvliezen terecht, wat een aller-
gische reactie kan veroorzaken. Een belangrijk deel van de 
aantrekkingskracht van de labradoodle is daarom het feit 
dat ze amper verharen. Sommige labradoodles verharen 
nauwelijks, andere iets meer, maar deze eigenschap is een 
goede reden om voor deze hond te kiezen als verharen een 
probleem is voor een toekomstige eigenaar met allergiepro-
blemen of astma. 

Een van de eerste labradoodles was een reu die een blin-
de vrouw hielp die in Hawaï woonde en geen geschikte 
geleidehond kon vinden omdat haar man allergieën had. 
Die specifieke hond heeft zijn eigenaar meer dan tien jaar 
bijgestaan. 

In de begindagen van de labradoodle moesten veel men-
sen in de hondenwereld niets van deze verrukkelijke krui-
sing hebben omdat hij niet ‘zuiver’ was. Dat gold ook voor 
veel mensen die geleide- of hulphonden nodig hadden, 
maar alleen een raszuivere hulphond wilden hebben (de 
snobs!).
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LabradoodLes; hoe het aLLemaaL is begonnen…     

Sinds die tijd heeft de labradoodle echter een sterke repu-
tatie opgebouwd, onder andere als geleidehond, hulphond, 
epilepsiehond, behendigheidshond, gevangenishulphond, 
therapiehond en natuurlijk een enorm populaire gezins-
hond. De meeste labradoodles lijken de liefde voor water 
van de labrador te hebben geërfd, zijn heel enthousiast en 
kunnen uitstekend zwemmen. Ze vinden hondentraining 
ook heel leuk en zijn leergierig. Dit enorm indrukwekken-
de repertoire staat haaks op de vaak verguisde status van de 
labradoodle als zogenaamde ‘designerhond’, een meestal 
negatief bedoelde term die tegenwoordig wordt gebruikt 
om een aantal kruisingen aan te duiden die door sommi-
ge mensen op de een of andere manier als ‘inferieur’ aan 
zuivere rassen worden beschouwd. Hoewel de labradoodle 
door de meeste kennelclubs niet wordt erkend omdat het 
geen zuiver ras is, is het een feit dat zijn populariteit zo 
groot is dat een aantal consistente eigenschappen van de 
hond steeds meer gemeengoed zijn. De eerste generaties 
waren zeer gevarieerd en het was moeilijk te voorspellen 
wat voor hond je precies kreeg, omdat de genenpoel door 
de vermenging van duizenden verschillende honden werd 
beïnvloed, maar in de loop van de decennia zijn er overeen-
komsten ontstaan. Sommige van deze kenmerken zijn zicht-
baar. Ze kunnen bijvoorbeeld drie soorten vacht hebben: 
wol, fleece of haar, en de vacht kan allerlei kleuren hebben, 
zoals crème, abrikoos, rood, zwart, maar ook meer exotisch 
klinkende tinten als chocolade, lavendel, kalk en zelfs per-
kament! Sjiek! Er zijn nu drie erkende schofthoogtes: de 
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kleine van 35-43 cm, de middelgrote van 43-53 cm, en de 
standaard van 58-66 cm. Natuurlijk werden labradoodles 
na verloop van tijd gekruist met andere labradoodles, en 
zo ontstonden wat sommigen ‘Double Doodles’ en later 
‘Triple Doodles’ noemen! De labradoodle heeft in vele lan-
den over de hele wereld een vaste plaats veroverd in het 
selecte groepje van meest populaire hondenrassen. De hy-
poallergene vacht blijft een van de meest aantrekkelijke ei-
genschappen van deze hond, maar de labradoodle is voor-
al overal ter wereld geliefd om zijn vrolijke, plezierige en 
vriendelijke karakter. Je hebt een geweldige keuze gemaakt! 
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10 LEUKE FEITEN  
OVER LABRADOODLES 

1.  Labradoodles zijn over het algemeen uitste-
kende en zeer fanatieke zwemmers! 

2.  Hun vachtkleur kan enorm variëren, van geel-
bruin tot abrikoos, van roodtinten tot zwart 
en ook bruin. 

3.  Veel labradoodles zijn uitstekende geleidehon- 
den en therapiehonden.

4.  Een labradoodle die gescheiden was geraakt 
van zijn eigenaar, vond zijn eigen weg naar 
huis, een afstand van maar liefst negentien ki-
lometer dwars door het platteland! 
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5.  Voorbeelden van beroemde labradoodle-eige-
naren zijn Jennifer Aniston, Tiger Woods en 
de prins en prinses van Noorwegen. 

6.  De fleecevacht van de labradoodle ruikt min-
der ‘hondachtig’ dan die van de meeste an-
dere honden, tenzij hij natuurlijk door de 
vossenpoep gaat liggen rollen en je hem niet 
graag wast! 

7.  Het gemiddelde labradoodlenest omvat tussen 
de 4 en soms wel 15 pups. Dat is een heleboel 
fleece!

8.  In de Engelse versie van het bordspel Scrab-
ble is het woord ‘labradoodle’ toegestaan en 
levert het de speler zonder bonusvakjes 15 
punten op.

9.  Op de Engelse versie van de ‘Hier en Nu’-edi-
tie van Monopoly werd de traditionele Schot-
se terriër vervangen door een labradoodle.

10.  Een speelgoedlabradoodle genaamd Lucky is 
in Amerika gebruikt om gigantische bedra-
gen in te zamelen voor kankerbestrijding en 
andere goede doelen.
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HOE HERKEN JE 
EEN GOEDE FOKKER?

Als je van plan bent om een labradoodlepup bij een fokker 
te kopen, is dat een van de belangrijkste verbintenissen 

die je ooit in je leven zult aangaan, geloof me. Als je het goed 
aanpakt, zal je puppy – en uiteindelijk ook je volwassen hond 
– de komende vijftien jaar heel veel vreugde in je leven bren-
gen. Als je het verkeerd aanpakt, dan kunnen de stress, de zor-
gen en het verdriet ondraaglijk voor je zijn... en voor je hond.

Ik geef je een aantal tips over hoe je een goede fokker 
kunt herkennen, en wanneer je moet ‘stemmen met je voe-
ten’ door bij de verkeerde fokkers weg te lopen. Maar eerst 
moet je in gedachten houden dat een goede fokker die echt 
om zijn pups geeft alle vragen die je kunt bedenken ver-
welkomt. Hij zal met plezier al je vragen beantwoorden, 
en hij zal er trots op zijn dat zijn pup naar iemand gaat 
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die betrokken genoeg is om zich goed in dit hondenras te 
verdiepen. Een slechte fokker zal vragen ontwijken en niet 
uitgebreid antwoord willen geven. Dat is dus de eerste be-
langrijke aanwijzing!

Voordat we het gaan hebben over de belangrijke geestelij-
ke ontwikkeling van je pup en de ontwikkeling van zijn ka-
rakter door hem al vroeg en heel zorgvuldig bloot te stellen 
aan zijn nieuwe wereld, checken we of de pup die je op het 
oog hebt fysiek gezond is. Vraag om het certificaat waaruit 
blijkt dat zijn vader en moeder de volgende tests hebben 
ondergaan en daar met vlag en wimpel voor zijn geslaagd:

Gezonde ogen: de ouders mogen geen progressieve retina-
le atrofie hebben (PRA), evenals erfelijke staar en netvlies-
dysplasie..

EIC: Exercise Induced Collapse is een vervelende aandoe-
ning waarbij de communicatie tussen de zenuwcellen niet 
goed verloopt, waardoor de hond tijdens inspanning of op-
winding neer kan vallen.

Gezonde heupen: beide ouders moeten een heuponder-
zoek ondergaan om een veel lager dan gemiddelde kans op 
heupdysplasie van de pups te garanderen.

Gezonde ellebogen: beide ouders moeten worden getest 
om er zeker van te zijn dat de kans dat de pups pijnlijke 
elleboogproblemen erven veel kleiner is dan gemiddeld.
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hoe herken je een goede fokker?    

Als je zeker weet dat bovengenoemde lichamelijke kwalen 
zijn uitgesloten, kunnen we naar andere dingen kijken 
waarover we tevreden moeten zijn om je potentiële nieuwe 
pup een zo goed mogelijke start te geven. Ik zeg ‘potentiële’ 
omdat, hoe moeilijk het ook lijkt, je in dit stadium nog 
steeds met je hoofd moet denken, en nog niet met je hart…

Hieronder staan enkele gouden regels voor deze zeer be-
langrijke beslissing:

Mag je het nest thuis gaan bekijken, bij hun moeder en in 
de omgeving waar ze zijn opgevoed?
Het is belangrijk dat je de omgeving mag zien waar de pups 
worden grootgebracht, zodat je er zeker van kunt zijn dat 
die niet alleen veilig en schoon is, maar ook dat het een 
leuke, drukke omgeving is waarin van alles gebeurt. On-
danks wat veel mensen die voor het eerst een puppy kopen 
wellicht denken, is een nest puppy’s die in een rustige, af-
gezonderde omgeving worden grootgebracht niet de beste 
keuze. Het is veel beter dat puppy’s een HELEBOEL din-
gen zien en meemaken die elke dag gebeuren: tv’s die aan-
staan, mensen, radio, deuren die dichtgaan, lachen, kin-
deren, andere huisdieren, mensen die op bezoek komen... 
enzovoort. Een drukke gezinskeuken is helemaal geweldig 
omdat de pups dan zo snel mogelijk op natuurlijke wijze 
aan deze o zo belangrijke blootstelling aan de buitenwereld 
gewend kunnen raken. Hoe meer ze zo vroeg mogelijk wor-
den blootgesteld aan alles wat er om hen heen te zien, ho-
ren, ruiken (binnen redelijke grenzen!) en qua texturen te 
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DE LABRADOODLE  
ALS ADOPTIEHOND

Ik heb altijd adoptiehonden gehad en hoewel ik moet toe-
geven dat ik een warm gevoel in mijn buik krijg als ik weet 

dat ik een thuisplek heb gegeven aan een hond die in de steek 
is gelaten, ben ik natuurlijk niet de heilige Steve van Assisi. 
In veel opzichten is het in huis nemen van een adoptiehond 
vaak veel gemakkelijker dan het nemen van een puppy.

Met een hond uit een goed opvangcentrum heb je de 
luxe dat je hem meerdere keren kunt bezoeken om hem 
te leren kennen, om meer te weten te komen over zijn per-
soonlijkheid, over welke trainingsoefeningen je het beste 
kunt doen om de overgang naar jouw huis vlot te laten 
verlopen, en je kunt samen met de hond wellicht naar 
een paar verschillende plekken en omgevingen gaan om 
er zeker van te zijn dat jullie bij elkaar passen en aan el-
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kaars behoeften voldoen. Vergelijk het maar met een paar 
afspraakjes voordat je gaat trouwen in plaats van dat je in 
een van die ‘trouwen op het eerste gezicht’-horrorverhalen 
terechtkomt!

Dus mocht je voor een adoptiehond willen gaan, dan 
heb ik hier een aantal tips voor je:

  Wees goed voorbereid. De werknemers van een 
goed opvangcentrum stellen VEEL vragen. Dat 
doen ze alleen maar omdat ze het belangrijk vin-
den!

  Geef eerlijke antwoorden. Het is belangrijk voor 
zowel jou als de hond dat jullie goed bij elkaar pas-
sen. Natuurlijk zul je net als bij alle andere honden, 
inclusief pups, er met liefde, tijd en positieve trai-
ning de scherpe randjes vanaf moeten halen. Maar 
je moet geen hond nemen als je er niet genoeg tijd 
en aandacht voor hebt, want voor je het weet zit 
het arme dier dan weer in een opvangcentrum.

Soms is het zo dat als mensen overwegen om een adoptie-
hond te nemen of dat al hebben gedaan, ze er praktisch 
van uitgaan dat de hond een enorme hoeveelheid emoti-
onele bagage heeft omdat hij ter adoptie is aangeboden. 
Maar dat is lang niet altijd zo!

Dat soort veronderstellingen kunnen een even grote be-
lemmering worden voor de ontwikkeling van de hond als 
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de LabradoodLe aLs adoptiehond    

een ongepaste of overdreven ‘beschermende’ houding er-
voor kan zorgen dat de hond en de eigenaar niet ten volle 
kunnen genieten van het leven dat ze samen hebben.

Luister altijd naar het advies van het opvangcentrum en 
houd rekening met het verleden van de hond. Als je ie-
mand nodig hebt die ervoor kan zorgen dat de hond zich 
in bepaalde situaties beter voelt of als hij wat extra training 
kan gebruiken om zijn leven gemakkelijker te maken, roep 
dan de hulp in van een professionele hondentrainer zodat 
dit in één keer goed gebeurt.

Mijn advies aan mensen die een adoptiehond aannemen, 
is om de eerste twee of drie weken rustig aan te doen. Hoe 
verleidelijk het ook is, voorkom allerlei gekke avonturen. 
Besteed tijd aan het creëren van een veilige basis, zodat je 
nieuwe hond beseft dat ‘dit’ zijn nieuwe, eeuwige thuis is. 
Laat je hond weten dat er geen haast is... dat hij uiteinde-
lijk de rest van zijn nieuwe mooie leven met zijn nieuwe 
geweldige held mag doorbrengen: met jou.
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EEN PUP OPVOEDEN WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK!

Mijn naam is Steve Mann en ik ben al 30 JAAR een professioneel 
HONDENCOACH en HONDENGEDRAGSDESKUNDIGE. Als oprichter van ‘The 

Institute of Modern Dog Trainers’ heb ik al meer dan 100.000 
hondenlevens en dat van hun eigenaren getransformeerd – en nu wil 

ik ook jou helpen!

Of je nou een gloednieuwe jonge pup, een volwassen hond of een adoptiehond 
hebt, mijn trainingsmethodes geven je alle handvaten die je nodig hebt. 

Met simpele, WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE en VERANTWOORDE technieken laat ik je 
zien hoe je de beste relatie met je pup opbouwt en leer ik je alles over:

voorbeeldig hondengedrag, socialisatie, 
met losse hondenlijn lopen en nog veel meer....

Ik beloof je dat het echt EASY PEASY is! Elke TIP, TRUC en LES in dit boek 
brengt jou en je pup dichter bij elkaar.

VEEL PLEZIER!
STEVE MANN
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