
LABRADOODLE

Als fokker van de Australian labradoodle krijg ik heel veel vragen van mensen die zich willen 
laten informeren over deze hond. Niet alleen blijkt er steeds weer veel onduidelijkheid te 
bestaan over de oorsprong van de Australian labradoodle, ook vragen over de anti-allergene 
vacht, de verzorging ervan en over de opvoeding van de labradoodle worden mij vaak gesteld.

Als mensen hun pup bij mij komen ophalen (elke keer weer een heel bijzonder moment!) 
verstrek ik veel informatie. Iedereen is op dat moment echter zo in de ban van de pup die om 
ons heen draait en te leuk en aandoenlijk is om niet naar te kijken, dat ik betwijfel of er iets 
van wat ik vertel ook daadwerkelijk blijft hangen! 

Deze constatering gecombineerd met het feit dat er ook altijd veel vraag is naar foto’s, heeft 
mij doen besluiten een boek te schrijven. Dit boek is bedoeld voor de nieuwe eigenaar 
van een Australian labradoodlepup, die vaak vanwege een allergie het bezit van een hond 
voorheen wel kon vergeten. En het geeft mensen die overwegen een Australian labradoodle 
aan te scha�en heel veel informatie over het uiterlijk van deze hond, zijn karakter, zijn vacht, 
zijn opvoeding etc.

Maar dit boek is ook bedoeld voor iedereen die, net als ik, stapelgek is op deze hond en er 
geen genoeg van kan krijgen naar de foto’s te kijken van allerlei lieve, aandoenlijke, grappige, 
mooie en vertederende Australian labradoodles. 
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Het begon in Australia. Een dame op 
Hawaii had een hulphond nodig en richtte 
zich tot de “Royal Guide Dog Association of 
Australia. “ Omdat haar man allergisch was 
moest zij een anti-allergene hond hebben. 
Royal Guide Dogs stuurde plukjes haar en 
speeksel van 33 verschillende poedels om 
te zien of een poedel geschikt zou zijn 
voor haar en haar allergische echtgenoot. 
Al snel bleek dat haar echtgenoot hier 
allergisch voor was.

In 1988 heeft Mr Wally Conron van de Royal 
Guide Lines voor het eerst een poedel 
met een labrador retriever gekruist in de 
hoop dat hier een hond uit zou komen die 
wel geschikt was voor iemand met een 
hondenallergie. 

Het eerste nest leverde drie puppies op 
waarvan er één geschikt bleek te zijn. 
De allergische echtgenoot kon hier wel 
tegen en de hond werd een labradoodle 
genoemd. Hij kreeg de naam Sultan. 

Sultan heeft uiteindelijk tien jaar als 
geleidehond op Hawaï gewerkt. 

Hierna zijn Rutland Manor en haar dochter 
Tegan Park weliswaar afzonderlijk, maar 
beiden met hetzelfde doel voor ogen, 
aan de ontwikkeling van de labradoodle 
verder gaan werken. 

Zij startten een fok- en onderzoek-centrum 
in Melbourne en begonnen verschillende 
combinaties met elkaar te kruisen: poedels 
met labradoodles, en labradoodles met 
labradoodles. Na twaalf maanden werden 
de honden met elkaar vergeleken en het 
resultaat werd vastgelegd.

DE GESCHIEDENIS 



De oorsprong was 
dus weliswaar 

een kruising 
van een poedel 

en een labrador 
retriever maar 

door het gebruik 
van infusions werd 
het een Australian 

labradoodle.

Vervolgens startten zij een overkoe-
pelende organisatie, zetten een database 
op om honden te kunnen registreren en 
ontwikkelden uiteindelijk de Australian 
labradoodle
In eerste instantie werd dat gedaan met 
een Ierse water spaniel. Deze kruising 
zorgde voor de prachtige diepbruine kleur. 
Daarna werd de curly coated retriever 
eraan toegevoegd. 

Deze menging zorgde voor de meer 
open gezichten, wat inhield dat er meer 
haar groeide op het lichaam dan in 
het gezicht. En vervolgens werden de 
Amerikaanse en Engelse cocker spaniel er 
doorheen gekruist. Dit werd gedaan om 
de afmetingen van de labradoodles terug 
te brengen. De eerste labradoodles waren 
namelijk uitzonderlijk groot.

Het gebruik van deze inmengingen 
ofwel infusies werd heel zorgvuldig en 
weloverwogen gedaan om bepaalde 
eigenschappen en kenmerken er uit te 
fokken of juist er in aan te brengen.
Ze gebruikten hiervoor alleen zuivere 
“bloedlijnen”. Elke infusion werd maar één 
keer toegepast en hiervoor waren goede 
redenen. 

Iedere fokreu en fokteef werd helemaal 
gescreend en zorgvuldig geselecteerd 
alvorens ingezet te worden voor het 
fokprogramma. Dit alles heeft uiteindelijk 
geleid tot de huidige Australian labradoodle. 


