Wie laat de hond uit? / #7 Wat schaft de pot? (Audiotranscript)
Lysbeth van Silfhout: Want ik weet als hij vers vlees eet, dan kan ik die drol -het is een beetje een vies
verhaal- maar dan kan ik die drol oppakken zonder zakje en eigenlijk heb ik dan geen vieze handen.
Jet: Deze podcast word je aangeboden door Smuldier. Het allerlekkerste hondenvoer.
Voice-over: Welkom bij een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?' Drie baasjes over het leven met
hun hond. Diervoedingsexpert Marco Halff geeft een heleboel tips. Maar we beginnen met de vraag van
luisteraar Nuella.
Nuella: Met Nuella.

Jet: Hallo Nuella, je spreekt met Jet van ‘Wie laat de hond uit?’
Nuella: Hoi!
Jet: Goeiemorgen, ik heb begrepen dat jij een vraag hebt.
Nuella: Klopt!
Jet: Ja!
Nuella: Ik heb pasgeleden een Amerikaanse Stafford pup aangeschaft.
Jet: Ja, gefeliciteerd.
Nuella: En wij hebben -dankjewel- wij hebben een zakje voer van de fokker meegekregen, maar dat zakje is
bijna leeg. En nu had ik op internet gezocht naar goede voeding, maar ik kom eigenlijk door het grote
aanbod niet meer zo goed uit de keuze. Kunnen jullie mij daarbij helpen?
Jet: Nou, wij hebben een voedingsdeskundige aan tafel, uiteraard voor honden. Dus dat zullen we zeker
even voor gaan leggen dan. Blijf je luisteren?
Nuella: Nou, dat is fijn. Ja, graag.

Jet: Oke, hé, hartstikke bedankt voor je vraag. Hoe heet je pup trouwens?
Nuella: Rubble!
Jet: Ah! Nou in ieder geval een aai over z’n bolletje en we komen er vast wel uit. Dankjewel voor je vraag.
Nuella: Bedankt!
Jet: Joe, doeg!
[OPENER]
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Marieke: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me zou kunnen
voorstellen.
Jet: Hallo, ik ben Jet. Mijn hond heet Poppy. Ze was een zwerver, maar ze is nu de koningin van Rotterdam.
Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk zes jaar geleden verliefd
op werd.
Jet: Eén ding hebben we allemaal gemeen. Wij hebben allemaal het allerleukste hondje van de hele wereld.
[MUZIEK] Wie laat de hond uit? Woef, woef, woef, woef, woef. Wie laat de hond uit? Wie laat de hond uit?

Jet: Aflevering 7. Wat schaft de pot?
Jet: Goed, nou ik heb een vraag gekregen van Nuella. Zij is de trotse eigenaresse van een Stafford pup. Zij
heeft van de fokker een zakje met voer meegekregen, dat is bijna op. Toen is ze gaan zoeken op internet,
en ja, daar staat nogal wat informatie over. Nou, Lysbeth zit natuurlijk altijd bij ons aan tafel, Marieke zit
altijd bij ons aan tafel en ook aangeschoven is Marco Halff, jij bent voedingsdeskundige dus aan jou de
vraag… [geluid hond] -wat hoor ik allemaal?Lysbeth: Nou, mijn hond probeert hier de konijnen op te jagen.

Jet: [Gelach] Ik dacht, hoe kan dit, dit klinkt heel gek! [Gelach] Geeft helemaal niks!
Jet: Dat doet ‘ie anders nooit moet je dan zeggen, toch Lysbeth? Ehm… ik zat midden in een vraag aan jou,
Marco.
Marco Halff: Ja
Jet: Want de vraag is natuurlijkm ik heb eten meegekregen van de fokker, ik wil natuurlijk mijn pup het
allerbeste eten geven. Maar ja, het internet geeft nogal wat verschillende meningen. Dus aan jou de vraag:
Wat moet Nuella doen?
Marco Halff: Ja, een hele goede vraag.
Jet: Ja toch?
Marco Halff: En een hele herkenbare vraag. Met een heel lastig antwoord eigenlijk. Dat is niet 1, 2, 3 te
beantwoorden. Goede voeding bestaat uit een aantal componenten, je kan kijken naar de buitenkant van
de voeding. Wat voor soort voeding is het? Dan heb je al een heel scala aan producten. Wat nog
belangrijker is, is de binnenkant, de voedingswaarde. Dus welke nutriënten zitten er in de voeding, en dat
moet de basis van je zoektocht zijn. Je hebt namelijk twee soorten voedingen, je hebt een aanvullende
voeding en een volledige voeding. En het verschil is dat bij een volledige voeding alle voedingsstoffen in de
voeding zitten, die de hond op dat moment nodig heeft.
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Jet: Ja, wel handig, lekker praktisch.
Marco Halff: En het moet op het etiket vermeld staan, dus daar begint het al mee. Kijk eens goed op het
etiket, is het volledige voeding: ja of nee?
Lsybeth: Staat er dan op ‘volledig’?
Marco Halff: Ja, daar staat: volledige diervoeding voor honden. D’r is een plekje op de verpakking, het
etiket. En daar staan alle wettelijke teksten, die staan ook heel duidelijk aangegeven, vaak met een lijntje
erom en daar vind je dit soort informatie. Een snack bijvoorbeeld, is een aanvullende voeding, en je kan
nooit je hond zoveel snacks geven tot dat ‘ie zijn volledige voedingsbehoefte heeft gehad. Dus je moet altijd
een voeding zoeken die volledig is.
Marieke: En als er dan op staat: het is een volledige voeding, is dat dan ook gelijk het teken dat het een
goede voeding is? Of volledig…
Jet: Dat is een hele goede vraag
Marco Halff: Jazeker, dan kom je op: wat is goed? Het begin is inderdaad van, er zit op dat moment alles in
wat je hond nodig heeft. Passend bij de levensbehoefte of de levensfase, dus in dit geval moet er op zoek
gegaan worden naar een puppyvoeding. Want daar zitten iets andere stoffen in. En dan inderdaad is de
vraag, wat maakt het goed? Nou, je hond moet het ook nog eens eten, lekker vinden. De hond moet er
goede ontlasting van krijgen, mooie stevige, compacte ontlasting, niet te hard niet te zacht. En uiteindelijk
kun je het terugzien aan zijn vacht bijvoorbeeld, als het er mooi, netjes uitziet dan zou dat de definitie van
goede voeding kunnen zijn.
Jet: Ja, maar wat jij eigenlijk zegt Marco, is dat er natuurlijk niet één antwoord is. Want je kunt er
bijvoorbeeld ook voor kiezen om twee verschillende soorten voeding te geven, die dan dus compleet zijn.
Marco Halff: Ja, absoluut.
Jet: Dus brokken en nat voer zeg maar.
Marco Halff: Ja, bijvoorbeeld, ja hoor, dat kan je afwisselen. Waarbij ,je zegt dat inderdaad heel goed,
waarbij het van belang is, het moeten allebei volledige voedingen zijn. Want stel je voor dat je ‘s ochtends
een brokkenmaaltijd zou geven van volledige voeding, en je vult dat aan met ‘s avonds een voeding die niet
volledig is, dan krijgt de hond gedurende de hele dag niet de voedingsstoffen die hij nodig heeft.
Jet: Dus dat is het eigenlijk.
Marco Halff: Ja, dat is heel goed om te bekijken. Maar nogmaals, daar staat goed op de verpakking dat het
volledige voeding is. En dan kun je er in ieder geval vanuit gaan dat qua voedingstoffen zit het goed.
Jet: Dus jij zegt ‘s ochtends en ‘s avonds moet je dus eigenlijk volledige voeding geven?
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Marco Halff: Ja, omdat de hele dag lang moet het dier alle voedingstoffen binnenkrijgen die hij nodig heeft.
En dat geldt zowel ‘s ochtends als ‘s avonds.
Marieke: Dat vind ik wel grappig wat je net ook zei, de ontlasting moet goed zijn. Volgens mij gaan mensen
die net een puppy hebben zecht naar die drollen te kijken: “Oh, nou ziet er goed uit, nee nee. Oh, gaat het
allemaal wel goed? Moeten we niet meer voeren, moeten we niet minder geven?”
Lysbeth: Dat zegt wel veel eigenlijk.
Jet: Dit is ook wel geestig, want mijn man die sprak mij dus echt aan toen wij ons hondje net hadden, die
was toen denk ik een maand of vier, vijf. En hij zei: “Wat sta jij toch altijd te kijken naar die drollen, wat is
dit voor gek gedrag?”. Ik heb dat toen uitgelegd, als vrouw heb ik ooit een baby gekregen en dan kijk je dus
ook naar de poep van je baby, of dat dan oké is. Maar dat geldt dus ook voor honden, want dat bevestig jij
nu?
Marco Halff: Ja.
Jet: Dat ga ik even onthouden, want dat ga ik dan thuis vertellen.
Lysbeth: Onthoud hem ook, want misschien kunnen we er ook een hele podcast over maken.
Jet: Over poep? Een poeppodcast.

Marco Halff: Het is ook als je op internet zoekt, je hebt ook allemaal plaatjes, hoe moet een goede drol
eruit zien. Want het moet dan ook niet te hard zijn, want dat is weer niet goed, ook niet te zacht. Ik heb
ooit wel eens gelezen, je moet hem op kunnen pakken en hij moet ‘kickable’ in het Engels, schopbaar zijn.
Dus je moet hem in elkaar kunnen schoppen, zonder dat je vieze vlekken op je schoenen hebt.
Lysbeth: Vind ik grappig dat je dat zegt. Want ik weet als hij vers vlees eet, dan kan ik die drol -het is een
beetje een vies verhaal- maar dan kan ik die drol oppakken zonder zakje en eigenlijk heb ik dan geen vieze
handen.
Marco Halff: Precies!
Lysbeth: Niet dat ik dat doe.
Jet: Ik ben heel beeldend ingesteld, dus dankjewel hiervoor.
Marco Halff: Wat ook nog van belang is, dan je begin met alles niet te dik.. qua voergift. Het is ontzettend
lastig helemaal voor nieuwe pupeigenaren, je begint met de verpakking daar staat ook de voergift, daar
begin je mee. Maar vervolgens moet je continu de conditie van je hond in de gaten houden. Want wordt hij
iets te dik dan geef je wat minder, wordt hij dan toch te mager dan geef je weer wat bij. Dus zeker als
nieuwe pupeigenaar is het hard werken hoor, omdat goed voor elkaar te krijgen
Jet: Dus je bent er gewoon niet meteen, zeg jij?
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Marco Halff: Zeker!
Jet: Je moet echt dingen uitproberen, wat vindt ‘ie lekker? Waardoor ziet ‘ie er goed uit? Ja, ze kunnen op
een gegeven moment ook ergens uitgroeien, hoor ik bij jou?
Marco Halff: Ja, klopt. Maar weet je wat ook belangrijk is, hoe dik is je portemonnee bijvoorbeeld. Want
ook in de supermarkt liggen voedingen die volledig zijn. Net zoals bij de dierenarts heb je voedingen die
volledig zijn, daar zit een enorme prijsklasse tussen. Hé, dus ik kan me voorstellen als je een zakje voer
krijgt en je denk: “Nou dat is wel een aardige prijs”, dan moet je wel op zoek gaan naar iets wat bij je
portemonnee past.
Marieke: En wat nou als je van de fokker dus voer meekrijgt en nou je leest het etiket, staat dat ‘ie 270
gram zou moeten hebben. Maar wat nou als je pup niet die volledige 270 gram eet op een dag?
Marco Halff: Ja, bedoel je dan dat ‘ie het op zou kunnen, of..?
Marieke: Ja, dat, een vriendinnetje van mij, ze heeft dus net een pup en die gaf al aan: nou ze eet het
gewoon niet allemaal op, ik bied het op verschillende momenten aan, haal het ook weer weg en probeer
het op een volgend moment weer. Maar uiteindelijk eet ze wel gewoon redelijk wat, maar niet de volle
hoeveelheid die ze eigenlijk zou moeten hebben volgens het etiket.
Marco Halff: En dan is het belangrijk dat als de conditie verder goed blijft dat kan, want het is soms in
extreme gevallen dat die voergift er behoorlijk naast zit, omdat de voergift een berekening is op basis
allerlei gemiddelden en het kan inderdaad zo zijn… kijk op het moment dat die conditie goed blijft, pup
blijft goed groeien, de ontlasting is goed, je hebt het idee dat de vacht goed in orde is. Dan is het eigenlijk
helemaal niet verkeerd, dat kan.
Jet: Nou ja, ik merk ook wel aan mijn hond, als ik hele lange stukken loop heeft ze gewoon meer honger.
Marco Halff: Het is logisch, zeker. Ja, inderdaad of op warme dagen, soms heeft zo’n beest gewoon veel
minder zin. Ligt langer dus heeft hij ook gewoon niet de behoefte aan extra energie.
Jet: Wel meer water.
Marco Halff: Jazeker, ja! Dat is heel logisch ook een dier weet het wel aardig goed te reguleren hoor, qua
voedingswaarde.
Lsybeth: En Marieke, jij zegt…
Marieke: …Mijn labrador eet gewoon wat ik geef en thats it.
Marco Halff: Ja, hartstikke goed.
Lsybeth: Jij zegt: ze haalt het weg, maar ik geef hem bijvoorbeeld twee keer per dag eten en hij eet zijn
bakje gewoon altijd leeg. Maar er zijn ook vrienden van mij daar staat altijd eten, dus die hond kan de hele
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dag eten hoeveel die wil. Zodra ik daar binnenkom eet hij het leeg dus dan is het weg. Maar zij bieden het
altijd aan. Wat is er voor en tegen om het aan te bieden of…?
Marco Halff: Ja, eigenlijk wat jij schetst inderdaad, van hoe gaat de hond ermee om?. We hebben thuis ook
zo’n hond en ja dan kan ik die bak vol zetten, maar die gaat leeg en dan wil ‘ie nog meer en die gaat ook
leeg, dus dat is niet handig. Sommige honden hebben inderdaad dat… dat is wel heel mooi, die gewoon
pakken wanneer ze behoefte hebben, en dat is prachtig.
Lysbeth: Kan je dat leren of is dat iets wat erin zit?
Marco Halff: Poeh, dat vind ik een heel lastige. Ik weet niet of je dat kan leren, want als je eenmaal… wij
hebben ook een Labrador die eet aan één stuk door. Ik weet niet hoe je dat zou aan kunnen pakken.
Marieke: Het is ook zo -dat heb ik laatst ergens gehoord- dat Labradors een soort van gen hebben die
ervoor zorgt dat ze nooit verzadigd zijn.
Lysbeth: Hetzelfde als een plofkip.
Jet: Dus dat heb ik ook eigenlijk. Dat is de labrador in mij dat, kan niet anders.
Marieke: Maar dan denk ik echt dat het ook per ras heel erg verschillend is zou kunnen zijn. Maar ook meer
per hond, ja.

Jet: Ja, ik denk dat het inderdaad ook wel zo is. Je moet… dat is sowieso als een pup bij je komt word er
altijd geadviseerd: neem de tijd om je pup te leren kennen. En zodat de pup jou ook leert kennen en dat
geldt dus zeker ook voor eten. Je moet echt dingen uitproberen, maar zorg dat het volledig is.
Marco Halff: Absoluut en dat het in dit geval bij de behoefte past van de pup. We gaan in een andere
aflevering nog wat uitgebreider op dit soort soorten in. Maar en pup heeft echt een andere behoefte dan
een volwassen hond, dus daar moet je heel goed op letten.
Jet: En kun je dan ook aangeven… het is gewoon onzeker, als je een pup krijgt. Ik weet nog, man, ik lag er
echt wakker van.
Marco Halff: Ja dat snap ik.
Lysbeth: Want je wilt gewoon het allerbeste baasje zijn, tenminste dat wil ik.
Marieke: Herkenbaar.
Jet: Ja, toch? Veel mensen willen dat. En dat is ook goed denk ik, als je dat wil. Maar je wordt er ook
onzeker van, omdat er natuurlijk zo veel is. Zijn er ook dingen waarvan van jij zegt: ‘Dit heeft een pup echt
nodig en dit heeft een pup echt niet nodig?’. Ik weet bijvoorbeeld ook met kittens, die moet je niet zomaar
volle melk geven. En dat bedoel je dan goed, maar dat is niet goed. En dat geldt ook voor eenden, is er dan
ook met hondenpup ook, dat je zegt, ja, denken mensen dat dit heel goed…
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Marieke: Ga jij eenden nou volle melk geven?
Lysbeth: Brood…
Marco Halff: Bij pups is vetverhouding erg belangrijk, want een pup moet groeien. Dus je moet ze geen
schrale voeding geven zoals we dat noemen. Dan heeft hij gewoon niet genoeg voedingstoffen.
Lysbeth: Wat is schrale voeding?
Marco Halff: Voeding met wat laag vetniveau, laag in eiwitniveau.
Marieke: Is dat dan wat je aan best wel dikke honden gaat geven?
Marco Halff: Bijvoorbeeld.
Lysbeth: Of senioren?
Marco Halff: Precies, dat ook. Of volwassen honden, die hebben voeding waar minder eiwitten, minder
energie in zit. Dat is voor een volwassen hond prima, voor een pup niet. Maar vooral het calciumniveau is
ontzettend belangrijk. Het calciumniveau dat is bij pups vele malen spannender -om het zo maar te zeggendan bij volwassen honden. De bandbreedte van een minimaal en maximaal niveau ligt heel dicht bij elkaar.
Dus met name puppyvoeding zullen een aangepast calciumniveau hebben. Dus alsjeblieft, ga geen voeding
voor volwassen honden aan pups geven, want het kan echt echt mis gaan met botvervorming.
Marieke: En andersom?
Marco Halff: Andersom zou dat kunnen, volwassen honden die gaan makkelijker met calciumhuishouding
om, dat kunnen ze ook beter reguleren. Alleen wanneer je een volwassen hond pupvoeding geeft krijgt hij
eigenlijk te veel eiwitten en te veel vetten naar binnen. Maar goed, dat is iets minder kwalijk dan dat je
andersom een pup volwassen voeding geeft.
Jet: Want dan die tekorten die zo’n pup op kan , daar kan ‘ie echt op latere leeftijd last van krijgen.
Marco Halff: Ja, maar vooral het overschot noem maar calcium… Te veel calcium is echt heel kwalijk, daar
kunnen bepaalde botvergroeiingen van ontstaan die je niet meer kan corrigeren.
Jet: Jeetje.
Marco Halff: Ja, daar is vrij veel onderzoek naar gedaan…
Jet: Ik word nog meer onzeker! Ik hoop dat ik het wel allemaal goed heb gedaan.
Marieke: Is het dan ook zo dat al het voer waar opstaat dat het geschikt is voor puppy’s, dat ze daar dus
ook die aanpassingen hebben gemaakt?
Marco Halff: Dat zou zo moeten zijn, absoluut ja. Op het etiket.
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Marieke: Maar er zit wel een vraagteken bij, als ik het zo hoor?
Marco Halff: Ja, weet je het is… puppyvoeding, Fediaf, de Europese normen zijn vastgelegd, wat is handig
voor een puppyvoeding en wat niet, dan wordt het expliciet aangegeven. Inderdaad, puppyvoeding zou
daar echt aan moeten voldoen, ja.
Jet: Ja, nu heb ik in huis ook nog twee andere viervoeters rondlopen in de vorm van katten. Mijn hond
houdt erg van mijn katten, maar ook van het voer van de katten. Ik krijg dat niet d’r uit, andersom kijken zij
niet of nauwelijks naar het hondenvoer. Kan dat kwaad eigenlijk?
Marco Halff: Nou, hele leuke vraag, misschien kunnen jullie dat beantwoorden. Wie denk je dat de meeste
smaak ervaart qua voeding? Zijn dat katten of honden?
Lysbeth: Ik denk de kat.
Marco Halff: Dat is dus grappig want dat is dus niet zo, ze hebben veel minder smaakpupillen dan honden.
En dat is heel logisch, daarom wordt kattenvoer extra smakelijk gemaakt, om die smaakpupillen goed te
bereiken zeg maar.
Marieke: Die kat is toch kieskeurig, dan zou het wel heel lekker moeten zijn willen ze het opeten
Marco Halff: Precies, je zegt het heel goed. Een kat is heel kieskeurig omdat ‘ie niet zo’n sterke smaak
proeft, dus hij moet een hele goede smaakprikkel krijgen om dat te kunnen eten, dus een hond die vindt
dat kattenvoer juist enorm heerlijk, want dat is extra smakelijk. En andersom, een kat zal voeding voor
honden minder smakelijk vinden omdat die smaakprikkel gewoon veel lager ligt. Dus het is eigenlijk heel
logisch wat jij zegt.
Marieke: Het is echt de omgekeerde wereld dan wat ik altijd dacht.
Lysbeth: Ja, nee maar sowieso die twee werelden zijn wonderlijk om naast elkaar te hebben op één vloer.
Maar mijn hond weet dat niet, ik ga het straks wel vertellen aan haar, ik weet niet of het blijft hangen. Die
gaat echt zo bij de bak liggen. Want die denkt ‘Ja, straks gaan ze mijn voeding opeten’, maar die kans is
nihil.

Marco Halff: Precies, want die kat vindt dat misschien helemaal niet lekker want hij proeft het gewoon niet
goed.
Jet: Nou, opgelost.
Marco Halff: Qua geur zou het kunnen. Nou goed en daarbij de andere kant is, ik noem het toch eventjes
hoor: Katten voeding is vaak rijker qua eiwitten bijvoorbeeld en qua energie dan hondenvoeding dus het
vervelende zou kunnen zijn wanneer je hond kattenvoeding eet dat ‘ie gewoon te veel eiwitten binnen
krijgt en onder anderen je noemde het al het ruften zo iets, weet je. Dat zou dan best kunnen plaatsvinden.
Te veel eiwitten zou ook kunnen resulteren in een wat meer ruikende hond om het zo maar te zeggen.
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Jet: Ja, als ik bepaalde voeding geef aan mijn hond, dan ruik ik haar eigenlijk nooit. Maar ze heeft wel eens
ergens gezeten waar dan opgepast werd. En dan wordt er voeding gegeven uit die blikken, wat ik eigenlijk
nooit geef aan haar. Nou meuren, jongen! Het leek of ze aan het ontbinden was.
Lysbeth: Echt, bij hem is dat hij naast me op de bank ligt. Een stil windje laat, mij aankijkt en van de bank
afstapt.
[GELACH]
Jet: Zouden ze dat nou zelf niet doorhebben?
Lysbeth: Ik denk het niet.
Jet: Nee?
Lsybeth: Hij denk echt serieus. Hij kijkt me zo boos aan, echt zo heel beledigd.
Jet: Ben je niet helemaal goed bij je hoofd?
Lysbeth: En dan gaat ‘ie twee meter verderop liggen.
Marco Halff: Okko die staat dan op en die rekt zich dan uit en dan hoor je ‘Pfft’. En dan kijkt ie echt om van
“nou wat is dat nou, geen idee?”. Ja precies.
Marieke: Je hebt nu ook van die filmpjes, dat ze dan zo’n microfoon achter honden of katten leggen en dat
ze dan zo’n scheet laten en dat ze ook echt zo kijken van: ‘Woh wat voor geluid is dit?’. Zo onschuldig hé?
Jet: Blijft toch een leuk onderwerp. Kan er niks aan doen. Maar is het dan zo dat puppy’s meer scheten
laten dan volwassen honden?
Marco Halff: Nou, of dat zo is weet ik niet per se. Maar wat ik mij voor kan stellen is, kijk ook de
bacteriehuishouden in de darm bij een pup moet zich wel nog wat ontwikkelen. Dus ja, ik kan me best
voorstellen dat daar wat meer gebeurt dan bij een volwassen hond, dus dat ze daar wat meer gasvorming
kunnen krijgen. Bijvoorbeeld onverteerde eiwitten die in de darm komen, daar kan door fermentatie op
een gegeven moment een soort gasvorming ontstaan. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen, ik weet niet
of dat echt per definitie zo is.
Jet: Zo grappig, we hadden het over eten en we hebben het nu over poep en over scheten.
Lsybeth: Ik dat we serieus nog een keer een poep-podcast moeten doen.
Jet: Nou, lijkt mij een goed idee. Ik denk wel dat onze Nuella hier mee goed uit de voeten kan komen. Het
blijft een zoektocht, er is geen éénduidig antwoord. Maar met geduld en uitvinden en goed kijken op de
verpakking, letten op volledige voeding, kan je een heel end komen. Dat is duidelijk, toch?
Marco Halff: Zeker, Ja. zoek ook een voeding die goed bij jou past.
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Marieke: Ik heb eigenlijk nog één vraagje als dat kan. Ik vroeg me af: puppy’s moeten die eigenlijk net iets
dikker zijn, echt een beetje chubby zijn? Of is het eigenlijk mooier als ze gewoon, zoals een volwassen hond
eruit zouden zien?
Marco Halff: Oh, dat is een hele lastige vraag. Ja, zelf denk ik dat een beetje reserve geen kwaad moet
kunnen. Maar inderdaad het gevaar is ,wat is nou een beetje en wat is heel veel beetje, zeg maar. Maar een
klein beetje reserve dat moet wel kunnen om wat extra tegenslagen op te kunnen vangen, zeg maar. Een
goeie vraag maar dat is ook wel heel lastig. Te dik is ook weer niet goed natuurlijk.
Jet: Nee, ik denk dat je dan gewoon… het puppyvet moet wel binnen de perken blijven.

Marco Halff: Maar ook lastig, ik snap dat echt heel goed. Maar weet je, ga als je onzeker bent naar de
dierenarts, die kan je er heel veel over vertellen. Die kan ook je hond altijd laten wegen, die geven je tips
etcetera. En vaak is dat ook nog eens kosteloos, dat je daar even binnenstapt en je hond laat wegen en
goed advies krijgt. Dus maak daar dan gebruik van als je het echt niet zeker weet, want dat is wel heel
belangrijk.
Jet: Misschien is het ook wel goed om daar eens over door te praten.
Marieke: Want het is ook goed om die pupjes te laten wennen denk ik. Bij de dierenartspraktijk, om ze
binnen te laten komen. Zonder dat ze gelijk een prikje krijgen of in de bek gekeken wordt ofzo. Maar dat ze
gewoon lekker vrolijk naar binnen kunnen gaan.
Jet: Ja, want sowieso ik heb gelukkig een hele fijne dierenarts. Dus ik stap daar zonder enige problemen
naar binnen. Maar ik merk ook bij dierenartsen, als je daar met een puppy naar toe gaat dat heeft een
soort gelijk effect als bij een consultatiebureau. Vaak word je naar… oh, er ontsnapt hier een hond, dat heb
je, het zijn net kinderen. Want je krijgt daar inderdaad vaak eten mee, van een fokker of van een
dierenarts. Maar dat is dus niet per definitie wat je de rest van hun leven moet geven?
Marco Halff: Zeker niet, nee. Het hangt ook af van wat wil je? Op het moment dat je zelf fan bent van
biologische voeding. Dan kan je ook biologische hondenvoeding kopen. Er is zelfs vegetarische
hondenvoeding. Dus ook voor jouw eigen overtuiging kun je producten zoeken.
Marieke: En hoe moet je dan overgaan van het voer van de fokker op je eigen uitgekozen voeding?
Marco Halff: Ja, langzaam, wennen. Zeker bij pups, neem daar echt rustig een week of misschien zelfs meer
de tijd voor, ga mengen. Begin met een grote hoeveelheid van de bestaande voeding, klein beetje nieuw,
doe dat dan fitfty-fifty en dan schakel je langzaam om, dat gewoon goed gewend kan worden aan de
voeding.
Marieke: En stel je pup eet de voeding minder goed, zou je dan op zoek moeten gaan naar iets anders?
Marco Halff: Dat hangt er vanaf, op het moment dat je echt merkt dat de pup het niet goed eet en
vervolgens valt ‘ie af, dan is het zeker verstandig om een voeding te zoeken die misschien wat smakelijker is
of een ander smaakje heeft.

Wie laat de hond uit? / #7 Wat schaft de pot? (Audiotranscript)
Jet: Ja, want puppy's die afvallen dat is echt wel een no-go?
Marco Halff: Ja, dan moet je echt goed… want nogmaals een pup moet groeien, het lichaam heeft extra
energie nodig om van een kleine hond een grotere hond te worden. Ja dat kost ook echt gewoon energie
en eiwitten, voor de spieropbouw, voor de orgaanontwikkelingen etc. Dus een pup moet echt goed kunnen
groeien en ja een pup die afvalt en mager wordt, dat is geen goed teken. Nee.
Lsybeth: Dat wennen van het voer, dat was bij hem heel lastig. Want ik kreeg voer mee vanuit Lesbos, dat
had ik netjes door elkaar gedaan in Nederland. En vanaf dag één heeft ‘ie met zijn neus die Lesbos-brokken
eruit gegooid en ging lekker de Nederlandse brokjes opeten.

Marco Halff: Ja, het kan ook goed gaan hoor. Weet je, dat is de andere kant, want het kan best goed gaan,
alleen wij adviseren altijd zekerheidshalve, schakel gewoon rustig om, want dan voorkom je de grootste
problemen. Maar in dit geval het zou ook in één keer goed kunnen gaan. Alleen nogmaals, pupeigenaren
die kunnen al wat onzeker zijn. Zo voorkom je waarschijnlijk dat het echt veel diarree…
Marieke: Dus dan langzamerhand kleine beetjes van dat nieuwe voer tussen het oude voer doen?
Marco Halff: Ja, maar hou dan ook weer alsjeblieft rekening met de voergift, dus dat je niet en en. Maar dat
je dan wel zegt van, ik hou nog wat van het oude voer weg en dan doe ik het nieuwe voer voor terug. Want
anders dan krijgt je hond nog steeds veel te veel energie en eiwitten binnen.

Marieke: Ik denk dat ze dat zelf niet echt erg vinden, is niet heel handig nee.
Lysbeth: Volgens mij kunnen we daar nog een hele podcast over maken, want volgens mij moet je ook nog
kijken of het geperste brokken en die andere soort brokken en vers vlees versus brokken, volgens mij zitten
daar ook allemaal wisselschema’s in…
Jet: Nou, ik heb het heel graag over eten, en over scheten hebben we het net gehoord.
Marieke: Eten en scheten, nou ja op zich is dat natuurlijk.
Jet: Wat wil je nog meer weten?

Jetl: Jij kan ook gewoon zo gedichten gaan schrijven, Marieke. Ja goed ik denk dat het over eten inderdaad
nog wel een aantal keer terug zullen komen dus… mogen we je dan nog een keer bellen, Marco?
Marco Halff: Ja graag, gezellig.
Jet: Want je werd wel echt aan een vragenvuur onderwerpen, hé?
Marco Halff: Nee, leuk ga je gang.

Wie laat de hond uit? / #7 Wat schaft de pot? (Audiotranscript)
Jet: Een soort van dierenvoedingstribunaal is dit. Maar ik zie je nog wel met een glimlach zitten, dat is fijn.
Nou goed als je dus vragen hebt over voeding of over scheten het mag gewoon, laat het ons weten. Dat
vinden we leuk.
Voice-over: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?' Heb jij ook een vraag? Stuur dan een mail
naar ons via podcast@smuldier.nl. Abonneer je op deze podcast via één van de bekende podcastkanalen,
zoals Spotity, Google of Apple podcasts. En vergeet niet je hond extra te verwennen vandaag. Doei!
Voice-over: Je houdt van ze. En daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol op. Een
wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, die haal ik gewoon voor ze op.
Kleine moeite, want ze geven mij namelijk het aller- allerlekkerste eten. Ik ben Max. Ik ben een Smuldier.
Smuldier: het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou! Zijn ze niet geweldig, mijn mensen!

