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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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ONMISBA AR VOOR ELKE EIGENA AR VAN EEN L ABRADOR
Elk hondenras is anders. Daarom is het van groot belang dat je de 
specifieke behoeften en kenmerken van je L ABRADOR 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 labradorexpert. 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 labradors én de 
zeer effectieve LESSEN en TRAININGSTECHNIEKEN in dit boek, komen jij en je 

labrador gegarandeerd dichter bij elkaar.  
Dus, laten we beginnen!

VEEL PLEZIER!
STEVE MANN

ST EVE MANNEa sy  Pe as y LABRODOR
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Labradors: de feiten
  TYPE HOND: jachthond

 
  GROOTTE: groot

 
  GEMIDDELDE LEVENSVERWACHTING:  
10-12 jaar

 
  VACHT: kortharige, dikke dubbele vacht; verhaart

 
  SCHOFTHOOGTE: mannetjes: 56–57 cm, vrouw-
tjes: 55–56 cm

 
  GEWICHT: mannetjes: tussen de 27 en 36 kg, 
vrouwtjes: tussen de 25 en 34 kg
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LABRADORS;  
HOE HET ALLEMAAL IS 

BEGONNEN…
 

Voor een ras waarvan bekend is dat het al tevreden is met 
een knuffel, een heleboel lekkers en samen met hun 

baasje opgekruld bij een warm haardvuur zitten, heeft de la-
brador een verrassende en zeer indrukwekkende geschiede-
nis als werkhond. We maken een sprongetje terug naar het 
begin van de zestiende eeuw en brengen een bezoekje aan 
Newfoundland, de meest oostelijke provincie van Canada. In 
deze spectaculaire en ijskoude uithoek van dat land zou je 
onder de verschillende werkhonden een tamelijk willekeurig 
fokpatroon hebben aangetroffen. Destijds werden deze hon-
den voornamelijk gebruikt door vissers, dus na verloop van 
tijd werden degene met de beste zwem- en apporteervaar-
digheden het meest gekoesterd (volgens sommige bronnen 
kunnen labradors daardoor sporen van de Spaanse pointer en 
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zelfs Baskische herdershonden in hun bloed hebben). In die 
tijd werden ze vaak Sint-Janshonden genoemd, en soms ook 
wel ‘waterhonden’. Deze hardwerkende metgezellen konden 
heel goed tegen de ijzige wateren en barre omstandigheden 
doordat ze een kortharige, waterbestendige vacht hadden, 
poten met zwemvliezen en een dikke, sterke staart die ze als 
roer gebruikten. De beste zwemmers onder deze honden ap-
porteerden vis of andere dingen die van een boot vielen, en 
werden ook getraind om met vis gevulde netten uit de Labra-
dorzee te trekken.

Een van de grootste markten voor de visvangst van deze 
Canadese vissers was het Engelse zuidelijke kustgebied van 
Dorset. Dus in de loop van de tijd gingen deze dappere 
honden uit Newfoundland vaak met hun baasjes mee op 
de boot naar steden als Poole. Tijdens een van deze korte 
bezoekjes aan Engeland in het begin van de negentiende 
eeuw zag de graaf van Malmesbury een labrador van een 
boot springen en ver de zee in zwemmen om vissen te ha-
len die van het dek van de boot waren gegleden. De graaf 
was zo onder de indruk van de behendigheid, de energie 
en het prachtige temperament van deze vissershonden, dat 
hij informeerde of er misschien een paar beschikbaar wa-
ren die op zijn grote landgoed konden komen werken. Niet 
lang daarna begon de graaf met het importeren van deze 
waterhonden en hij ontdekte dat ze uitermate geschikt wa-
ren voor de eendenjacht en watervogelevenementen die hij 
regelmatig op zijn landgoed organiseerde.

In een brief uit 1814 van deze graaf staat wat door veel 
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labradors; hoe het allemaal is begonnen…     

mensen wordt beschouwd als de eerste schriftelijke verwij-
zing naar het ras: 

Wij noemen mijn honden altijd labradors en ik 
heb het ras zo zuiver mogelijk gehouden vanaf de 
eerste hond die ik vanuit Poole kreeg. Het echte 
ras is te herkennen aan de dichte vacht die het 
water afstoot als olie en vooral aan de staart die 
zo dik is als die van een otter. 

Iets meer dan veertig jaar later werd de labradorteef Nell 
eigendom van de graaf van Home en werd daarmee het 
eerste lid van dit hondenras dat op de foto werd gezet. In 
de daaropvolgende decennia groeide de populariteit van la-
bradors binnen jachtkringen zodanig dat ze door de Engel-
se adel op grote schaal voor de jacht en plattelandssporten 
werden gebruikt. 

De zwemvaardigheden van labradors waren zeer indruk-
wekkend. Er zijn legendarische verhalen over labradors die 
met touwen in hun bek in stormachtige zeeën zwommen 
om mensen in nood te redden. Een van deze verhalen gaat 
over een labrador die de pet van een zeeman uit ijskoud wa-
ter haalde en als gevolg van de zware stroming twee uur in 
zee doorbracht en uiteindelijk met brandewijn weer tot le-
ven gewekt moest worden toen het dappere beest eindelijk 
uit het ijskoude water werd gehaald. (Ik raad je overigens 
niet aan om je hond brandewijn te geven, ook niet als hij 
boven de achttien is!)
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10 LEUKE FEITEN  
OVER LABRADORS 

1.  De bek van labradors kan zo zacht zijn dat ze 
een rauw ei in hun bek vast kunnen houden 
zonder het te breken.

2.  De bruine labrador Barney moest door een 
dierenarts worden behandeld nadat hij op 
een strand in Kent 109 stenen had opgegeten!

3.  Bruine labradors worden ook wel ‘leverkleu-
rig’ genoemd.

4.  Volgens een oud volksverhaal werd de zwar-
te labrador Pep, die enigszins berucht was als 
‘de hond die katten doodt’, op 12 augustus 
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1924 in Pennsylvania tot een gevangenisstraf 
veroordeeld. Er gingen geruchten dat de gou-
verneur van deze staat de hond opsloot nadat 
hij de geliefde kat van zijn vrouw zou hebben 
gedood. De gouverneur ontkende dit echter 
en zei dat hij Pep als mascotte naar de gevan-
genis had gestuurd om de gedetineerden op 
te vrolijken. Wat de werkelijke reden ook 
was, Pep heeft tien jaar achter de tralies door-
gebracht!

5.  De meeste labradors zijn zwart, geel of bruin 
en elk nest kan pups van verschillende kleu-
ren hebben! (Andere varianten zijn vossen-
rood en zilverkleurig).

6.  De geografische geschiedenis van jouw labra-
dor is in de loop van de tijd een beetje on-
duidelijk geworden. Dat komt onder andere 
doordat Britse kolonisten de gebieden La-
brador en Newfoundland soms op één hoop 
gooiden. In werkelijkheid komt de kortharige 
labrador uit Newfoundland en de ruigharige 
newfoundlander uit Labrador!

7.  Hoewel het algemeen wordt geaccepteerd dat 
de rasnaam afkomstig is van de regio in Ca-
nada waar labradors vandaan komen, geloven 
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10 leuke feiten over labradors     

andere mensen dat de naam is ontleend aan 
het Spaanse woord voor arbeiders: labradores.

8.  De geleidehond Sadie van voormalig minis-
ter van Binnenlandse Zaken David Blunkett 
was ook een labrador. Ze is ooit tijdens een 
belangrijke politieke vergadering in Brussel 
onder de tafel in slaap gevallen en begon tot 
groot vermaak van de aanwezigen luid te snur-
ken.

9.  De beroemde ‘Andrex-puppy’ deed in 1972 
voor het eerst mee aan een reclamespotje en 
zou in 130 tv-reclames verschijnen.

10.  De gemiddelde labrador kan in drie secon-
den naar een snelheid van 20 km/u sprin-
ten! (Dat merk je wel als het etenstijd is!) 
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HOE HERKEN JE 
EEN GOEDE FOKKER?

Als je van plan bent om een labradorpup 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 ruim tien jaar heel veel vreugde in je leven 
brengen. Als je het verkeerd aanpakt, dan kunnen de stress, 
de zorgen 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, 
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en hij zal er trots op zijn dat zijn pup naar iemand gaat 
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).

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?    

Centronucleaire Myopathie (CNM): een probleem dat 
bij jongere honden pijn en vermoeidheid veroorzaakt. Het 
goede nieuws is dat het alleen aan de pups wordt doorgege-
ven als beide ouders positief op het defecte gen testen. Dus 
als je bewijs ziet dat tenminste één ouder het defecte gen 
niet heeft, zit je wat CNM betreft in ieder geval goed!

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-
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DE LABRADOR  
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 labrador 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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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 labradorexpert. 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 labradors én de 
zeer effectieve LESSEN en TRAININGSTECHNIEKEN in dit boek, komen jij en je 

labrador gegarandeerd dichter bij elkaar.  
Dus, laten we beginnen!

VEEL PLEZIER!
STEVE MANN

ST EVE MANNEa sy  Pe as y LABRODOR
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