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Even voorstellen:

DE HARTENDIEFJES

VAN PUPPY TV
Je leeft met ze mee op de website van Pets Place: de Australische labradoodlepups van

Puppy TV. De vlogs waarin het nestje wordt gevolgd van geboorte tot uitvliegen hebben
smeltfactor tien. En staan bol van de tips voor elke aanstaande puppenbaas.
Team Lief Dier gaat langs voor een nadere kennismaking. Nou ja, knuffelsessie.

relaxed. Ze slapen met z’n allen in hun
eigen grote kist. Als ik dan ’s morgens bij
ze kom, zitten ze me keurig kwispelend
op te wachten.”
Arienne geniet van het vloggen:
“Niet alleen omdat Bella en de pups het
zo goed doen, maar ook omdat het een
mooie kans is om mensen informatie te
geven over de aanschaf en opvoeding van
een pup. Voor Australische labradoodles
uiteraard, maar ook voor pups in het
algemeen.
Het is belangrijk dat mensen weten waar
ze aan beginnen voor ze een pup in huis
halen.”
EEN PUP IS EEN BABY
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oederhond Bella moet er
toch een beetje bezorgd van
blaffen, als team Lief Dier
op kraambezoek komt.
“Ze is echt een goede, bezorgde moeder,”
vertelt Arienne van Gooische Doodles.
“Maar je kunt straks heerlijk met de

pups knuffelen, hoor. Dat vindt ze
helemaal goed.”
Dat laten we ons natuurlijk geen twee
keer zeggen. Vliegensvlug staan we bij de
prachtige buitenren, waarin de hondjes
heerlijk liggen te soezen. De ene foto na
de andere wordt gemaakt en intussen

wordt er geaaid en geknuffeld en klinkt
er vooral veel ‘oh’ en ‘ah’.
EEN NESTJE MET DE X-FACTOR

“Natuurlijk ben je trots op elk nestje,”
vertelt Arienne. “Maar dit nest is wel
héél erg leuk. Ze zijn zo makkelijk, blij en

Arienne kent het ritme van het nestje als
geen ander: ze weet precies wanneer er
gespeeld wordt, wanneer het etenstijd is,
het tijdstip waarop de pups het collectief
op een piesen en poepen zetten. En: de
tijd voor het dutje. Want een jong hondje
heeft net zo veel rust en regelmaat nodig
als een baby.

“Een pup heeft wel achttien uur slaap
nodig. Daarom is zo’n jonge hond minder
geschikt als je zelf echt kleine kindjes
hebt. Die lopen het liefst de hele dag
met zo’n pup te slepen. Begrijpelijk,
maar als zo’n hondje dan niet als een
speelgoedbeest reageert, begrijpen
kersverse baasjes dat niet altijd…
Met kinderen vanaf een jaar of acht,
negen gaat dat een stuk beter.”

moment dat de nieuwe baasjes hun pup
komen ophalen. Ik heb van ze genoten,
maar ik weet dat ze goed terechtkomen.”

Wat is een Australische
labradoodle?
Labradoodles en goldendoodles zijn
anno nu heel populair. Maar wat is

GEEN DOODLE IS HETZELFDE

het verschil met een Australische

De vlogs leveren heel wat handige tips
op, want je ziet hoe Arienne de pups
voorbereidt op hun grotehondenleven.
Ze zijn al bijna zindelijk, gewend aan
een halsbandje en lopen al voorzichtig
mee aan de lijn.
En nu ze bijna uitvliegen, zie je goed dat
ze elk hun eigen persoonlijkheid hebben.
Geen doodle is hetzelfde. Dus besteedt
Arienne veel aandacht aan welke pup
naar welk baasje gaat, daar gaan
gesprekken en bezoekjes aan vooraf.
“Daarom zie ik ook nooit op tegen het

labradoodle?
Die laatste soort heeft niet alleen
labradors (of golden retrievers) en
poedels in de familie, maar ook nog
vijf andere hondenrassen.
Australische labradoodles zijn:
• vrolijk en vriendelijk
• sociaal tegen grote en
kleine mensen
• geurloos en verharen niet
(fijn voor mensen met een allergie)
• slim en snel te trainen
• honden van formaat
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