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INLEIDING 

De Labrador retriever is op dit moment de populairste 

rashond. In 2011 werden 3529 exemplaren ingeschre-

ven in het stamboomregister van de Raad van Beheer 

op Kynologisch Gebied in Nederland.  

Voor de aanschaf van een rashond, elke rashond, is 

kennis nodig van het ras. En dat stopt niet alleen bij 

het uiterlijk. Wat heeft de hond in aanleg bij zich en 

hoe kun je ervoor zorgen dat jouw hond een graag 

geziene gast is in onze huidige, steeds veranderende, 

maatschappij.  

Maar ook: wat zijn de nadelen van het ras, welk 

probleemgedrag komt er voor en lijdt de hond aan 

bepaalde erfelijke aandoeningen. Zo is de Labrador 

niet alleen een knuffeldier en wordt hij ook niet 

gehoorzaam geboren. 

Met dit boek wil ik een eerlijk beeld geven van het ras 

de Labrador retriever en de manier waarop je deze 

hond kunt geven wat hij nodig heeft. 

Veel lees- en leerplezier! 
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RETRIEVERS 

GESCHIEDENIS VAN DE RETRIEVERS 

De Labrador is één van de zes retrieverrassen. Hij 

vormt samen met de Curlycoated, de Nova Scotia Duck 

Tolling (foto), de Chesapeake Bay, de Flatcoated en de 

Golden retriever de retrievergroep. 
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Allen hebben dezelfde voorouder namelijk de Lesser 

Newfoundland in combinatie met diverse spaniëls en 

waterhonden. 

Waarschijnlijk is de Labrador de meest directe 

afstammeling van deze hond maar dat is niet met 

zekerheid te zeggen. Ook over de herkomst van de 

Lesser Newfoundland zijn de meningen verdeeld. 

Nazaten van deze hond bleven in Canada of kwamen in 

Engeland terecht en werden daar met verschillende 

spaniëls en setters gekruist. 

WERKZAAMHEDEN VAN DE RETRIEVERS 

Het succes van de retrievers is voornamelijk te danken 

aan de uitvinding van het jachtgeweer. Voor die tijd 

werd vooral de drijfjacht bedreven met meutehonden 

als Teckels, Beagles en terriërs. 

De retriever is de specialist voor het werk na het schot 

en daarmee een tegenhanger van de staande jacht-

hond die het wild aanwijst voor de jager. 

Staande jachthonden werden ook gebruikt voor het 

apporteren maar hadden vaak te veel temperament en 

een veel te harde bek waardoor zij het wild 

beschadigden. 
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De retriever moet dus bij de jager en niet te dicht bij 

het wild werken, over goed reukvermogen beschikken 

en zacht in de bek zijn.  

Hij zoekt het aangeschoten wild op waarbij hij goed op 

de jager moet letten omdat deze hem ook moet 

kunnen dirigeren richting het wild. Daarna brengt hij 

het wild naar de jager (het apporteren). 

OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN  

Bijna zonder uitzondering zijn het allemaal zeer 

vriendelijke en vrolijke honden die goed met mensen 

overweg kunnen en nauwelijks waken.  

Ze hebben allemaal nog de nodige werklust en zijn vrij 

zacht van karakter. Uiteraard zijn er rasgebonden 

verschillen.  

De Chesapeake Bay retriever is ongetwijfeld de 

hardste van de zes en ook het moeilijkste te trainen, 

de Flatcoated (foto volgende pagina) blijft het langste 

jong en de Golden is de grootste allemansvriend. 
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DE TEGENWOORDIGE RETRIEVER 

Retrievers worden ook nu nog regelmatig gebruikt in 

de jacht, hoewel dat nu meer een sport is dan 

noodzaak. 

Er is wel een duidelijke tweedeling bij alle retrievers 

zichtbaar tussen de show- en werklijnen waarvan de 

Labrador en de Golden het meeste voorkomen als 

gezelschapshond. 

De gemiddelde retriever is makkelijk te trainen en 

actief van aard. Als waakhond zijn ze vrijwel allemaal 

ongeschikt vanwege hun hoge mensvriendelijkheid. 
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GLOBALE KARAKTERSCHETS 

 Actief, meest buiten 

 Groot uithoudingsvermogen 

 Redelijk tot zeer goed trainbaar 

 Mensgericht 

 Hoge prikkeldrempel 

 Gemiddeld tot snel leervermogen 

 Gehoorzaam 

 Vriendelijk 

 Vrijwel niet waaks 

MEEST VOORKOMENDE GEDRAGSPROBLEMEN 

 Hyperactiviteit (Labrador) 

 Bezitsdrang/defensieve agressie (Golden en 

Labrador) 

 Geen leiding aanvaarden (Labrador en Chesapeake 

Bay) 

 Vechten (zwarte Labrador) 

 Te grote terughoudendheid (Golden) 
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GESCHIEDENIS LABRADOR RETRIEVER 

Newfoundland en Labrador is een provincie in Canada. 

Het bestaat uit het eiland Newfoundland en het schier-

eiland Labrador. De hoofdstad is St. John en zo werden 

dan ook de eerste plaatselijke honden genoemd: St. 

John’s hond. 

Er bestonden twee typen honden: een grote lang-

harige variant die later bekend werd onder de naam 

Newfoundlander en een kleinere, kortharige variant 

die de voorloper was van de huidige Labrador 

retriever. 

Rond 1820 werden deze honden naar Engeland 

gehaald en daar gekruist met de plaatselijke jacht-

honden. De zwarte Labrador kwam het meeste voor en 

af en toe een gele. Pas jaren later kwamen er ook 

leverkleurige Labradors voor. 

GEBRUIKSDOEL 

Van oorsprong werd de Labrador in Canada gebruikt 

om vissers te helpen de netten binnen te halen. Het is 

dus niet zo verwonderlijk dat deze honden gek waren 

op water. Een eigenschap die de Labrador nog altijd 

heeft.  
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Maar ook qua uiterlijk is hij helemaal ingesteld op het 

waterwerk: zwemvliezen tussen de tenen, een water-

afstotende vacht en een dikke otterstaart voor de 

betere zwemprestaties. 

Toen de honden naar Engeland gehaald werden, bleek 

dat zij ook uitstekend geschikt waren om te assisteren 

bij de jacht (het ophalen van aangeschoten wild) 

vandaar de toevoeging ‘retriever’ (retrieve betekent 

terugkrijgen of terugvinden). De Labrador retriever 

was geboren. 

OPKOMST VAN HET RAS 

De eerste Labrador retrievers waren voornamelijk 

zwart. Hier en daar kwamen wel andere (in het begin 

voornamelijk gele) exemplaren voor maar het duurde 

nog tientallen jaren voordat de eerste leverkleurigen 

geboren werden (chocolate genoemd). 

Toen ook de Engelse koninklijke familie de Labrador 

retriever ging ontdekken, begon de opkomst van het 

ras pas echt.  

Er ontstond langzamerhand een tweesplitsing in 

honden die echt voor het werk gefokt werden en 

honden die meer voor de show geschikt waren. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd het ras pas 

populair in Nederland.  
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Volgens de gegevens van de Nederlandse Labrador 

Vereniging (NLV) zijn er momenteel naar schatting 

40.000 geregistreerde Labrador retrievers maar het 

werkelijke aantal ligt vermoedelijk veel hoger.  

De NLV heeft 6500 leden is daarmee de grootste 

rasvereniging van Nederland. Mede op basis van deze 

gegevens kan gesteld worden dat de Labrador 

retriever de meest populaire hond in ons land is. 

Dat deze populariteit niet altijd een gunstige uitwer-

king heeft op een ras laat de geschiedenis wel zien.  

Voorbeelden van rassen als de Duitse herdershond en 

de Dalmatische hond die door toedoen van tv-series 

en films verkeerde fokkers aantrekken zijn algemeen 

bekend. 

Goedbedoelde billboards van het KNGF met de tekst 

“adopteer een pup” en een levensgrote foto van een 

schattige Labradorpup kunnen ook een verkeerde 

uitwerking hebben. 

De Labrador retriever: onderschat hem niet! 
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AANLEG EN KARAKTER 

Aanleg is een begaafdheid of talent wat genetisch 

bepaald is; het is een aangeboren eigenschap die door 

training wel versterkt kan worden maar nooit 

ontwikkeld (wat er niet in zit, komt er ook niet uit). 

Zo kan aanleg ook minder tot uiting komen als er nooit 

op getraind wordt of als het zelfs bestraft wordt. 

Zo kreeg ik nooit de bèta-genen van mijn vader maar 

heb tot op zekere hoogte leren rekenen; de alpha-

genen van mijn moeder zijn in ruime mate aanwezig. 

Een belangrijke aanleg in de Labrador is het ophalen 

en terugbrengen van voorwerpen; het apporteren. Dit 

is dus aangeboren.  

Wanneer de hond vanaf een week of 7 al voorwerpen 

oppakt en ze bij je brengt (eventueel na aanmoediging) 

zegt dat dus iets over de aanleg. Niets meer dan dat. 

Karakter is een combinatie van verschillende innerlijke 

eigenschappen. Deze worden gevormd door aangebo-

ren (nature) en aangeleerde (nurture) eigenschappen. 

Opvoeding speelt hierbij dus een belangrijke rol. 
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Zo heeft elke rastypische Labrador de aanleg om te 

apporteren maar hebben ze allemaal een verschillend 

karakter. 

WATERRAT 

De Labrador houdt van water. Dat komt door zijn 

oorsprong als vissershond maar ook vanwege zijn werk 

met de jager waarbij hij wild over water moet 

apporteren.  

Deze aanleg wordt door selectief fokken versterkt. 

Selectief fokken betekent dat alleen die dieren worden 

gebruikt die gek zijn op water; de rest wordt 

uitgesloten van de fok.  

Naarmate er steeds meer op uiterlijk wordt gefokt en 

steeds minder op werkeigenschappen, is de kans op 

een Labrador die niet gek is op water steeds groter. 

Het fokken op uiterlijk heeft namelijk een direct 

verband met bepaalde aanleg. Bij de Golden 

retriever zien we dat hoe witter de vacht, hoe minder 

werkaanleg. Er zijn compleet witte Goldens die geen 

idee hebben wat apporteren is.  
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Uitgaande van de oorspronkelijke Labrador betekent 

dit dat hij heel goed kan zwemmen omdat hij is 

uitgerust met zwemvliezen tussen de tenen en een 

dikke otterstaart voor de juiste balans. Daarbij komt 

dat zijn waterafstotende ondervacht zorgt dat hij zich 

sneller door het water kan bewegen. 

Bij de aanschaf van een Labrador is dit een belangrijk 

gegeven waar je als eigenaar rekening mee dient te 

houden. Hij heeft de voorkeur voor hele vieze sloten. 

ACTIVITEITSNIVEAU 

De oorspronkelijke Labrador is vooral buiten actief en 

binnen rustig. Dit zal mede de reden zijn dat hij zo 

populair is. Hij heeft een groot uithoudingsvermogen 

en kan dus gemakkelijk kilometers lopen, ook naast de 

fiets. 

Wanneer een Labrador in huis ook druk is, zou veron-

dersteld kunnen worden dat dit niet met zijn aanleg te 

maken heeft maar meer met de opvoeding en wellicht 

het gebrek aan lichamelijke beweging of geestelijke 

afleiding. 

Toch zien we de laatste jaren verandering optreden bij 

de zogenaamde showlijnen (Labradors die geselec-

teerd zijn op uiterlijk en niet op werkaanleg).  
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Deze honden lijken in aanleg geen geduld meer te 

hebben en laten meer vocale stress (piepen, janken) 

zien. Zij kunnen dus ook binnenshuis als actief ervaren 

worden. 

De Labrador is ongeschikt voor minder actieve en 

nette mensen. Hij heeft redelijk tot veel beweging 

nodig en komt na elke wandeling, indien mogelijk, 

smerig thuis waarna de overige gezinsleden vrolijk 

begroet worden met vieze modderpoten. Gelukkig is 

hij zo weer droog. 

ALLEMANSVRIEND 

De populariteit heeft de Labrador zeker te danken aan 

het feit dat hij een allemansvriend is. Hij kan in de 

regel goed overweg met mens en dier, is vriendelijk, 

blijmoedig en vrolijk. 

Dat is prettig als je een druk sociaal leven hebt en dus 

vaak (veel) mensen over de vloer hebt. Maar ook 

prettig in een gezin met kinderen waar veel aanloop is. 

Hij zal iedereen met groot enthousiasme ontvangen. 

Keerzijde hiervan is dat hij, zonder de juiste training, 

op elk persoon en iedere hond afloopt. Het opspringen 

tegen mensen is dan ook een veel gehoorde 

ongewenste gedragsuiting. 
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Ook zal hij niet tot nauwelijks waken. De Labrador zal 

eerder de inbreker de belangrijkste plaats in huis 

wijzen: de koelkast. Veel meer mag je van hem in dat 

opzicht niet verwachten.  

KINDERVRIEND 

De Labrador wordt alom geprezen om zijn kind-

vriendelijkheid. Dat is niet altijd terecht en ook vooral 

geen wetmatigheid.  

Er bestaat namelijk geen gen voor kindvriendelijkheid; 

het is een aangeleerde en niet een aangeboren eigen-

schap. 

De Labrador is tolerant naar kinderen. Dat houdt in dat 

hij een hoge prikkeldrempel heeft (hij kan veel heb-

ben) en daarom niet snel (met agressie) zal reageren. 

Maar dat betekent nog niet dat kinderen alles met 

hem kunnen doen. Een Labrador is een hond en geen 

speelgoed. 

Ook is voorzichtigheid geboden met hele jonge 

kinderen. De Labrador kan soms wat lomp zijn waar-

door hij kinderen omver loopt. Vooral de leverkleurige 

exemplaren lijken hier last van te hebben. 
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Als pup moet hij natuurlijk wel gesocialiseerd worden 

met verschillende soorten mensen en kinderen maar 

overdrijf dit niet. Hij kan al snel opdringerig gedrag 

gaan vertonen.  

Socialiseren wil niet zeggen dat de pup een interactie 

met mensen of dieren aan moet gaan. Hij moet weten 

dat ze er zijn maar hoeft er niets mee. 

Laat je een pup te veel door mensen aanhalen, dan 

heb je straks de kans dat hij – als hij losloopt – liever 

naar een vreemde toegaat dan naar jou luistert. Een 

veel gehoord probleem bij de Labrador. 

APPORTEREN 

Het kwam al even ter sprake bij de aanleg om voor-

werpen op te halen en terug te brengen. De Labrador 

doet dit van nature; het is aangeboren. 

Welk voorwerp je laat apporteren is aangeleerd. Zo 

kun je hem het speelgoed van je kinderen laten 

opruimen en het in een kist laten gooien of wild laten 

apporteren. Hij kan jouw sloffen voor je halen en de 

krant. Reuze handig zo’n apporterende hond!  

Er zit natuurlijk ook een keerzijde aan; hij brengt je 

dode muizen en neemt hele stokken mee naar binnen 

als je daar geen paal en perk aan stelt.  
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In de opvoeding van de Labradorpup is de appor-

terende aanleg heel goed te gebruiken. Hij pakt de 

afstandsbediening en je roept hem bij je. Hij komt 

graag naar je toe en wil ook het voorwerp afgeven 

waarna hij iets lekkers krijgt.  

Zo kun je het apporteren al vroeg inzetten om onge-

wenst gedrag (in dit voorbeeld het slopen van de 

afstandsbediening) te voorkomen. 

Je kunt ook jouw pup alles hardhandig afpakken en 

hem boos toespreken. Dan weet je één ding zeker: 

apporteren doet hij nooit meer!  

Toch kan het apporteren snel tot een obsessie worden 

voor de hond en leiden tot grote frustratie van de baas 

vooral als er ballen en stokken aan te pas komen.  

Natuurlijk is het leuk om een balletje te gooien en een 

hond te hebben die hem terugbrengt maar dit kan ook 

heel snel niet meer leuk worden als jouw hond zo vol-

hardend is dat hij niets anders meer wil dan ballen 

apporteren. 

Zo ken ik een blindengeleidehond die achteraf 

afgekeurd is vanwege zijn obsessie voor ballen.  
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Mijn eerste hond wilde zichzelf niet meer ontlasten en 

liep achterstevoren in het park om de bal maar niet te 

missen. Hij liep gewoon tegen bomen en lantaarnpa-

len op. Typisch geval van obsessief gedrag aangeleerd 

door de eigenaar … 

Kortom, apporteren is een leuk spel tussen hond en 

baas maar het heeft zijn grenzen. Jij bent de enige die 

die bewaakt. 
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UITERLIJK EN VERZORGING 

RASSTANDAARD 

De rasstandaard is een uiterst gedetailleerde omschrij-

ving van het uiterlijk van een hond. De complete 

rasstandaard van de Labrador is niet in dit boek 

opgenomen. Deze is beschikbaar op de website van de 

rasvereniging of bij fokkers. 

Op de volgende pagina volgt een korte samenvatting. 

BOUW EN KLEUR 

De Labrador retriever is een vierkant gebouwde, 

stevige hond. Kenmerkend voor zijn uiterlijk zijn de 

ronde ribben. De vacht is kort en dik met een water-

afstotende ondervacht. 

De schofthoogte is tussen de 54 en 57 cm waarmee hij 

gezien wordt als een grote hond. Ideaal gewicht ligt 

tussen de 25 en 35 kilo.  

Hij heeft een redelijk vierkante kop met een duidelijk 

stop (overgang tussen neus en schedel) en korte 

hangende oren. Zeer kenmerkend voor de Labrador is 

zijn dikke otterstaart.  
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Hij heeft een kortharige, stugge vacht en komt in drie 

kleuren voor: geel (van vossenrood tot blond), lever-

kleurig (bruin) en zwart.  

Aftekeningen op het lichaam komen niet tot nauwe-

lijks voor. Een kleine witte borstvlek is volgens de 

rasstandaard toegestaan. Sommige exemplaren 

hebben witte haren tussen de voetkussentjes, de 

zogenaamde Bolo-pads. Deze zijn vernoemd naar een 

bekende Labrador van weleer: Banchory Bolo. 

VERSCHILLENDE TYPES 

Genetica toont aan dat vachtkleur te maken heeft met 

temperament: hoe donkerder de vacht, hoe pittiger de 

hond. Bij de Labrador is dat zeker merkbaar. 

De zwarte exemplaren tonen in de regel het meeste 

‘karakter’. Agressie tussen honden onderling komt bij 

de Labrador weinig voor maar de zwarte kent de 

meeste reu-reu-agressie. 

Voor de hand ligt dat de gele het zachtste zijn. Deze 

zien we ook het meeste bij hulp- en blindengeleide-

honden, vaak gekruist met de Golden retriever.  

De grootste verschillen komen echter voor tussen de 

zogenaamde show- en werklijnen.  
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In de showlijnen zijn er Labradors die totaal geen 

werklust meer hebben, een slechte binding met 

mensen aangaan en waar apporteeraanleg eerder 

uitzondering dan regel is. 

Ook zien we in de showlijnen in de regel dikkere 

honden met kortere poten. 

De keurmeesters op hondenshows hebben daarom 

een grote invloed op de ontwikkeling van een ras; het 

is een keuring op uiterlijk en niet op werkaanleg. 

Het is niet voor niets dat de rasvereniging een limiet 

stelt aan het aantal nesten wat een teef en reu mogen 

krijgen. Dit om de kans op het veelvuldig doorgeven 

van eventuele minder plezierige eigenschappen tot 

een minimum te beperken. 

De Labrador met werkaanleg is binnen rustig en buiten 

actief. Hij is beheerst en let op zijn baas. Qua uiterlijk 

staat hij meestal wat hoger op de poten en is in de 

regel wat slanker gebouwd. 



 

  28 

SPECIFIEKE VERZORGING 

De vacht van de Labrador heeft weinig verzorging 

nodig. Maandelijks borstelen is in de regel voldoende.  

In de zomer verliest hij zijn oude vacht en dan is een 

eenmalige flinke borstelbeurt vaak voldoende om de 

oude haren te verwijderen. Gebruik een grove kam of 

een rubberen borstel. 

De Labrador staat bekend om zijn wat nauwe gehoor-

gang. Ontstekingen in het middenoor komen dan ook 

regelmatig voor. Ook bij een goede verzorging kan dit 

niet altijd voorkomen worden.  

Wanneer ontstekingen chronisch worden is soms het 

compleet verwijderen van de gehoorgang een ultieme 

oplossing. 

Verder is de Labrador eenvoudig in onderhoud. Als hij 

regelmatig op een harde ondergrond loopt is nagels 

knippen niet nodig. 

Hij hoeft eigenlijk nooit in bad behalve als hij lekker 

heeft liggen rollen door de viezigheid (hij lijkt een 

voorkeur te hebben voor rotte vis).  

Gebruik een shampoo speciaal voor zijn vacht omdat 

anders de waterafstotende ondervacht aangetast 

wordt. Gelukkig is hij snel droog.  
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VOEDING 

Labradors zijn meestal vuilnisvaten die gek zijn op eten 

en weinig kieskeurig zijn op dat gebied. Dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat hij maar alles mag eten wat 

hij te pakken kan krijgen. 

Een hond is een carnivoor en dus is de beste voeding 

vlees. Dat geldt niet alleen voor de Labrador maar voor 

elke hond.  

Laat je dus niet misleiden door mooie reclames van 

brokkenfabrikanten die soms speciale voeders voor de 

Labrador op de markt brengen. Allemaal flauwekul. 

Wanneer hij een goed uitgebalanceerde natuurlijke 

voeding krijgt blijft hij lang gezond.  

Vanwege zijn grote en vaak ongeremde eetlust is de 

kans op een (te) dikke Labrador natuurlijk aanwezig. 

Kijk maar eens op straat en dan valt een slanke 

Labrador eerder op dan een dikke.  

Hij heeft niet veel eten nodig en – net als bij mensen – 

vaak meer beweging om hem mooi slank te houden of 

te krijgen.  De hond op dieet zetten is meestal niet 

nodig. Hij kan goed mee naast de fiets (vanaf 9 

maanden) of hardlopen maar een dagelijkse wandeling 

in een stevig tempo van minstens een uur houdt hem 

goed in conditie. 
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Zodra reuen gecastreerd zijn hebben ze direct de 

neiging in gewicht toe te nemen. Geef de reu na de 

castratie minder te eten en dan blijft hij goed op 

gewicht.  

Ook voor de oudere Labrador geldt dat hij minder voe-

ding nodig heeft. Voeren doe je altijd op het oog. Ver-

geet de tabellen op zakken en pakken voer.  

Is de hond te dik, ga je minder voeren. Is hij te dun 

(wat nauwelijks voorkomt bij de Labrador) dan moet 

hij meer eten. Zo simpel is het. 
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GEDRAG  

Pups laten al jong onderzoeksdrang zien en ontwikke-

len vroeg een zelfverzekerd karakter mits ze daar ook 

de kans voor krijgen. 

Een te kort gehouden Labrador kan uitgroeien tot een 

slome, ongeïnteresseerde hond die geen enkel 

initiatief toont. 

STOÏCIJNS 

Het oorspronkelijke karakter van de Labrador is 

stoïcijns wat zich het beste laat vertalen als 

onverstoorbaar. Iets wat tegenwoordig haast een 

uitzondering is omdat veel Labradors enorm druk zijn 

en zeer prikkelgevoelig.  

Deze eigenschap houdt in dat hij weinig reageert op 

prikkels en heel goed onderscheid kan maken in wat 

voor hem belangrijk is en wat niet.  

Hij is rustig in huis, haast onzichtbaar, behalve als er 

gekookt gaat worden. Dan is het oppassen geblazen 

dat je niet over hem struikelt in de keuken. 

Het stoïcijnse karakter maakt hem daarom zo geliefd 

als blindengeleidehond; hij is niet gauw onder de 

indruk. Ook in de training is dat merkbaar.  
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WILL-TO-PLEASE 

De Labrador zou de zogenaamde will-to-please 

hebben. Dat houdt in dat hij het zijn baas graag naar 

de zin maakt.  

De waarheid is echter dat de Labrador niet anders is 

dan alle andere honden: hij laat gedrag zien wat hem 

iets oplevert. Daarbij kan gesteld worden dat hij een 

enorme will-to-eat heeft. 

Voor niets gaat de zon op. Ook bij de Labrador. Zijn 

baasgerichtheid maakt het trainen makkelijker maar 

nog altijd zal hij beloond willen worden voor wat hij 

doet.  

De werkende Labrador zal overigens zijn grootste 

beloning halen uit het werk zelf. Want wat is een 

mooiere beloning voor het ophalen van wild? Juist, het 

opnieuw ophalen van wild. Tijdens dit werk wil de 

Labrador dan ook helemaal niet eten.  
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WERKER 

De Labrador is een werker en verdient het niet om zijn 

leven te slijten op een kleedje bij de kachel.  

Gelukkig heeft hij een groot aanpassingsvermogen en 

zal niet direct stierlijk vervelend worden als het een 

dagje niet uitkomt maar hij maakt toch wel graag lange 

wandelingen – ook los van de lijn – waarbij hij ook wat 

te doen krijgt. 

Apporteren zit hem in het bloed en dus kan hij het 

halen en terugbrengen van ballen, stokken of wat dan 

ook uren volhouden. Vaak veel langer dan de baas. 

GEDRAGSPROBLEMEN 

De Labrador kent wel een aantal gedragsproblemen 

waaronder hyperactiviteit, agressie naar honden, 

slopen en ziekelijke vraatzucht. 

Maar ook niet rasspecifieke problemen komen voor 

zoals honden die niet meer willen of kunnen leren, 

geen binding met hun baas hebben of heel terug-

houdend zijn.  

De problemen die niet rasspecifiek zijn, zijn onder 

meer te wijten aan ongebreidelde fok vanwege de 

enorme vraag naar Labradors. 
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Daarbij komt poep-eten bij nogal wat Labradors voor. 

De reden hiervoor kan divers zijn.  

Soms ligt het aan de verkeerde voedingsstoffen die ze 

binnen krijgen en – indien sprake van het eten van 

eigen poep – kan de oorzaak in de puppytijd liggen.  

Ondanks onderzoek hiernaar is er (nog) geen een-

duidige reden voor dit onsmakelijke gedrag gevonden.  

Wel blijkt dat het bij honden uit de retrievergroep 

significant vaker voorkomt. 



 

35 

OPVOEDING EN TRAINING 

Opvoeding is het proces waarin een hond wordt 

gevormd naar de normen en waarden van zijn opvoe-

der(s) en daarmee meestal naar de voornaamste nor-

men en waarden van de samenleving waarin hij leeft. 

Kortom, je leren gedragen.  

Trainen is het oefenen van een bepaalde vaardigheid. 

Je kunt een hond trainen in het op een bepaalde 

manier naast je lopen (volgen), dood te liggen op 

commando (trucje) of over hindernissen te springen 

(behendigheid). 

OPVOEDING 

In dit boek worden uitsluitend opvoedadviezen gege-

ven die min of meer specifiek zijn voor de Labrador of 

waar extra aandacht aan geschonken moet worden. 

De algemene opvoeding van pups wordt hier verder 

niet besproken. 

De Labrador moet, net als elke hond, leren wat de 

regels in huis zijn. 

Zo moet hij buiten zijn behoefte doen, geen eten 

afpakken, niet op andermans spullen bijten en met 

vier poten op de grond mensen begroeten. Om er 

maar een paar te noemen. 



 

  36 

Iedereen bepaalt die regels zelf. Er is geen goed of 

fout. Mag jouw hond op de bank? Prima. Mag hij het 

niet? Ook goed.  

Wees duidelijk wat de regels in huis zijn en bespreek 

deze met het hele gezin. Vervolgens houdt iedereen 

zich hieraan. Makkelijk toch?  

Nou, helaas is het niet zo makkelijk. Wie ooit een pup 

opgevoed heeft begrijpt dat helemaal. En dan is de 

Labrador nog één van de meest gezeglijke honden in 

dat opzicht.  

Een paar uitdagingen die vooral bij de Labrador extra 

aandacht behoeven. 

OPSPRINGEN TEGEN MENSEN 

Dit is ongewenst gedrag. Ongeacht of jij als eigenaar 

het goed vindt of niet. Vreemde mensen zijn er in de 

regel niet van gediend en hoe je het ook went of keert, 

jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van jouw 

hond.  

De Labrador is een meester in opspringen. Hij kan het 

heel goed en is hier ook heel standvastig in.  
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De oorzaak van dit gedrag ligt in de puppytijd. Als de 

pup jong is wordt hij regelmatig opgepakt. Hij begroet 

ons graag in het gezicht en wij genieten van dit 

puppygedrag.  

Dan wordt de hond groter (en zwaarder) en gaan we 

hem niet steeds optillen om hem te begroeten. Toch 

wil hij nog altijd ons gezicht aanraken en dus kan hij 

niet anders dan opspringen. 

En wat doen wij? Wij bukken ons naar de hond toe om 

hem te begroeten. En zie daar: de opspringende hond 

is geboren! We belonen immers het gedrag en gedrag 

wat beloond wordt, wordt herhaald. 

Leer jouw Labrador vanaf het eerste moment dat hij in 

huis is, dat hij uitsluitend contact kan maken als hij 

met vier poten op de grond staat. Anders niet. Dit heb 

je dus zelf in de hand. Ga desnoods naast jouw hond 

op de grond zitten. 

Springt hij toch tegen je op, dan krijgt hij geen contact. 

Je negeert hem. Ga rechtop staan en speel lantaarn-

paal.  

Geen enkele hond (zelfs geen Labrador) springt tegen 

een lantaarnpaal op. Deze reageert namelijk niet. De 

hond krijgt niet wat hij wil (hij wordt niet beloond) en 

het gedrag dooft uit. 
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Als vreemde mensen jouw hond willen begroeten 

moeten ze dus hetzelfde doen. Ze maken zich klein en 

mogen dan pas contact maken. Willen of kunnen ze 

dat niet, dan gaat het feest niet door.  

Bedenk dat jij de opvoeding van jouw hond bepaalt, 

niet een ander. 

ETEN 

Een tweede uitdaging is zijn soms ongeremde drang 

tot eten wat uit kan groeien tot een obsessie. 

Met name in de puppytijd is het handig om alles wat 

met eten te maken heeft buiten het bereik van de pup 

te houden.  

Maar zelfs een volwassen Labrador is het moeilijk af te 

leren niets van tafel te stelen.  

Leer hem van pup af aan dat hij uitsluitend eten krijgt 

in zijn voerbak en nergens anders. Dat maakt het voor 

iedereen erg eenvoudig. Wil je hem dus tussendoor 

iets geven? Prima, gooi het in zijn bak. 

Niets is zo vervelend als een bedelende hond aan tafel 

om nog maar niet te denken aan een hond waar je 

over struikelt in de keuken als je net de pan met 

aardappels af wilt gieten. 
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In dat kader is het handig om een pup al vroeg te leren 

dat hij tijdens het koken en eten van het gezin in zijn 

mand (of liever: bench) verblijft. Wanneer je dat vanaf 

dag 1 doet, weet hij niet beter en is het niet zielig! 

Door zijn soms obsessieve eetgedrag en zijn voorkeur 

voor alles wat eetbaar maar soms ook oneetbaar is, 

heeft de Labrador snel de neiging dik te worden. Als je 

even niet oplet, snaait hij er zo een paar grammen bij 

tijdens de wandeling. 

Ook kan ik uit ervaring spreken dat obsessief eetge-

drag (voornamelijk van niet-eetbare dingen) een 

frequenter bezoek aan de dierenarts – meestal in het 

weekend natuurlijk – kan betekenen.  

Zo heeft mijn Labrador ooit een tuinhandschoen naar 

binnen gewerkt en zat ik op een mooie zondagmorgen 

in de wachtkamer van de dierenarts met een braken-

de hond naast me, naarstige pogingen te doen alles 

met een emmer op te vangen terwijl hij alleen maar 

bezig was de emmer zo veel mogelijk te ontwijken … 
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BEWEGING 

Een Labrador groeit hard. Soms wel één kilo in de 

week. Rustige, gedoseerde opbouw van beweging is 

dus belangrijk voor een goede ontwikkeling van 

spieren en het voorkomen van verkeerde groei van de 

gewrichten. 

Een goede stelregel is om een Labradorpup maximaal 

5 minuten per maand dat hij oud is te laten lopen aan 

één stuk. Dus een pup van 8 weken mag 10 minuten 

lopen. Uiteraard mag ik meerdere keren per dag. 

Laat een pup niet rennen op gladde vloeren, zeker niet 

vlak na de maaltijd, en laat hem ook niet traplopen. 

Hoewel een Labradorpup er al snel uit ziet als een 

heuse hond, is het merendeel van zijn skelet nog 

kraakbeen en niet opgewassen tegen te veel vreemde 

bewegingen. 

De beste beweging is rechtlijnig. Fietsen is daarom 

heel goed om te doen met een Labrador. Begin 

daarmee als de hond 8-9 maanden oud is en bouw het 

langzaam op.  

Laat de hond altijd in (gestrekte) draf naast de fiets 

lopen en laat hem niet rennen maar hij mag ook niet 

trekken. Fiets met een buitentemperatuur kouder dan 

20 graden.  
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LEERVAARDIGHEID 

Leervaardigheid is de snelheid waarmee een hond 

leert, de hoeveelheid van associaties die hij nodig 

heeft (herhalingen) en hoeveel tijd er verstrijkt voor hij 

het begrijpt.  

Snelle leerlingen kunnen vaak minder goed onthouden 

en hebben meer herhalingen nodig. Goede voorbeel-

den hiervan zijn de Mechelse herder en Border collie. 

De Labrador heeft een redelijke leervaardigheid. Hij 

leert dus niet erg snel maar gestaag.  

Hij heeft een gemiddeld aantal herhalingen nodig. Hij 

wint het niet van de Poedel maar wel van de Duitse 

dog. 

PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN 

Het probleemoplossend vermogen is de capaciteit om 

geleerd gedrag toe te passen in situaties waarin een 

probleem opgelost dient te worden.  

Dit heeft niets met leervaardigheid te maken. 
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Een hond met een goed probleemoplossend vermogen 

kan zijn geleerde vaardigheden inzetten in verschillen-

de situaties terwijl een slechte probleemoplosser blijft 

volharden in gedrag wat in het verleden resultaat 

opleverde en heeft dus niet het vermogen om het 

geleerde te koppelen aan een andere situatie.  

De Labrador heeft een matig probleemoplossend 

vermogen. Hij verliest het van de Beagle, de 

Dobermann en de Friese Stabij.  

Mijn Alaska malamute (uitstekende probleemop-

losser) kende drie verschillende manieren om de tuin 

uit te komen. Mijn Labrador probeerde er eentje en 

toen die optie onmogelijk werd, stopte hij zijn 

pogingen. 

GEHOORZAAMHEID 

Gehoorzaamheid is de bereidwilligheid om 

commando’s op te volgen. Dit heeft weinig tot niets 

met leervaardigheid en probleemoplossend vermogen 

te maken.  

Gehoorzaamheid heeft meer te maken met de juiste 

manier van aanleren van bepaalde vaardigheden.  
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De oorzaak ligt natuurlijk in de aangeboren eigen-

schappen in combinatie met het oorspronkelijke 

gebruiksdoel.  

Zo werd de Chow Chow gefokt als voedselbron en 

bontleverancier. Waarvoor zou deze hond een goede 

gehoorzaamheid moeten hebben? Wij fokken onze 

huidige voedselbronnen (schapen en runderen) ook 

niet op die eigenschap.  

De Labrador kan goed tot uitstekend gehoorzamen 

maar dat moet hem wel geleerd worden! Het is dan 

ook een zeer veelzijdige hond en geschikt voor vrijwel 

alle takken van hondensport behalve de africhting en 

de bewaking. 

Fysieke correctie, bijvoorbeeld door middel van een 

slipketting, maakt op de gemiddelde Labrador geen 

enkele indruk. Daar zijn ze gewoon niet gevoelig 

genoeg voor en ontwikkelen alleen maar nog dikkere 

speknekken. 

Een goed getrainde Labrador is een gehoorzame hond 

die over eigen initiatief beschikt maar zich zonder 

moeite neerlegt bij de beslissingen van de baas. 
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INTELLIGENTIE/SLIMHEID 

In veel rasstandaarden, ook in die van de Labrador, 

wordt gesteld dat het een intelligente hond is.  

Een opmerkelijke stelling aangezien intelligentie een 

niet zo makkelijke definitie heeft waar de meningen 

nogal over verdeeld zijn. 

Wikipedia: “Intelligentie is een algemeen begrip uit 

de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft 

met veel verschillende functies; zoals de mogelijkheid 

overeenkomsten en verschillen op te merken in waar-

nemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redene-

ren, plannen te maken, problemen te doorgronden en 

op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal 

te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan 

in het geheugen en daar weer uit op te halen, te leren 

van ervaringen.” 

Ik vermoed echter dat met intelligentie leervaardig-

heid bedoeld wordt, wellicht gehoorzaamheid.  

Zo stelt Stanley Coren in zijn boek “De intelligentie van 

honden” dat de Border collie het meest intelligent is 

en de Bloedhond of Afghaanse windhond het minste. 

Hier zou eerder de term “trainbaarheid” op zijn plaats 

zijn. 
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Zo had ik ooit een dame op bezoek met twee Border 

collies. Wij zaten aan de borrel compleet met lekkere 

hapjes. Even moest ik haar iets laten zien op de 

computer die op de eerste etage stond (tijdperk voor de 

laptop laat staan de iPad). Zij stuurde haar honden naar 

de mand en gaf het commando “BLIJF”. Bij terugkomst 

lagen zij nog netjes in de mand, mijn Labrador had 

gewoon van tafel gegeten.  

Wie is er nu intelligenter of in ieder geval slimmer? Ik 

weet het wel. 

Een kans zien en hem pakken? Is dat intelligentie of 

ben je dan slim? Wie het weet mag het zeggen … 

SOCIALISATIE EN HABITUATIE 

Een pup moet leren omgaan met soortgenoten, 

mensen en andere dieren. Dat wil niet zeggen dat hij 

er een interactie mee aan hoeft te gaan maar hij moet 

ze gezien hebben en er niet van schrikken. Dat 

noemen we socialisatie.  

In het geval van de Labrador is dat niet moeilijk want 

hij is in de regel niet gauw onder de indruk.  
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Bekijk samen de wereld van een afstandje waarbij hij 

best tussen je benen mag zitten om zo – binnen een 

veilige zone – alles gade te slaan. Ga hem alleen niet 

steeds aanhalen en zeker niet als hij terughoudend of 

zelfs angstig is. Blijf gewoon rechtop staan en loop 

door als hij zich weer ontspant.  

Hij hoeft zeker ook niet overal op af! Dat is nog wel 

een extra uitdaging bij de Labrador omdat deze van 

nature niet terughoudend is. Neem ook in dat geval 

voldoende afstand en houd de hond bij je. 
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Habituatie is het wennen aan het leven van alledag. De 

stofzuiger, de tv, de auto, de vuilnisman etc.  

Voor socialisatie en habituatie geldt: overdrijf het niet. 

Dat is nergens voor nodig. Zeker niet in een land als 

Nederland waarbij een hond al enorm veel prikkels 

krijgt zodra hij de deur uitloopt. 

Woon je echt heel afgelegen, dan kan het handig zijn 

er echt op uit te gaan. Het gaat er niet om met welke 

prikkels hij te maken krijgt maar dat hij ermee te 

maken krijgt. 

TRAINING 

De training van de Labrador kan al vroeg beginnen. 

Mijn voorkeur ligt vanaf dag 3 dat hij in huis is. Hij is 

dan gewend aan zijn nieuwe omgeving en weet wat 

zijn thuis is. 

Vanaf dat moment kun je hem al gaan belonen voor 

spontaan gedrag. Wanneer hij gaat zitten kun je hem 

iets lekkers geven of even met hem spelen.  

Op dat moment heeft hij nog geen idee wat het 

betekent maar hij leert al wel snel dat bepaald gedrag 

hem iets oplevert. 
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Pups gaan heel snel zitten en hebben deze oefening 

dus gauw in de smiezen. Wanneer de pup begrijpt dat 

hij alleen beloond wordt als hij met zijn billen de grond 

raakt, gaat hij steeds vaker proberen een beloning te 

krijgen door te gaan zitten. 

Dat is het moment dat je het commando ZIT kunt 

introduceren wat je steeds zegt als hij spontaan gaat 

zitten. Later kun je hem laten zitten op het moment 

dat jij het wilt. 

Ook het apporteren kun je op deze manier snel aan-

leren omdat Labradorpups van alles in hun bek nemen 

en ermee gaan wandelen. Jouw pup kan dus net zo 

goed leren dat hij met alles jouw richting op wandelt. 

Jij maakt dan een deal met jouw pup: jij mag hebben 

wat hij in zijn bek heeft en hij krijgt er iets anders voor 

terug. Goeie ruilhandel toch? 

Zo train je jouw pup spelenderwijs de basisgehoor-

zaamheid.  

De Labrador is geschikt voor vele soorten van activitei-

ten zoals gehoorzaamheid en jachttraining maar ook 

behendigheid, doggydance en wat er nog meer te 

beleven valt.  

Voor de africhting is het geen topper maar gelukkig 

blijft er nog genoeg over om samen te doen. 
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PUPPYKLAS 

Het is absoluut aan te raden om met een Labrador 

naar de puppyklas te gaan.  

Het liefst heb je al een keuze voor een hondenschool 

gemaakt voordat jouw pup in huis komt maar je kunt 

ook samen met hem diverse scholen af gaan. Je vraagt 

of je mag komen kijken en gaat rustig met jouw pup 

langs de kant staan. 

Laat hem niet spelen met andere honden maar laat 

hem op zijn tempo rustig de omgeving, de mensen en 

de honden bekijken. Je kiest vanzelfsprekend voor die 

school die jou het meeste aanspreekt om wat voor 

reden dan ook.  

Ga liever niet naar een school waar alleen retrievers 

zitten want jouw Labrador moet ook leren dat er 

andere grote en kleine honden zijn met soms lang haar 

of rechtopstaande oren. Hij komt in zijn leven immers 

niet alleen maar retrievers tegen. 

De Labrador zal niet veel aanmoediging nodig hebben 

om de puppyklas te kunnen volgen. Zoek een school 

waar hij vanaf 8 weken welkom is en waar je elke week 

kunt instromen. Deze periode, de socialisatiefase, 

duurt maar kort en is nooit meer over te doen.  
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HONDENSCHOOL 

Na de puppyklas kun je doorgaan met een cursus 

basisgehoorzaamheid. Je zult er jouw Labrador veel 

plezier mee doen. 

Dat was immers de reden dat je hem aangeschaft hebt 

toch? Samen leuke dingen ondernemen. 

De meeste Labradors vinden alles samen met de baas 

eigenlijk wel leuk om te doen dus er is keuze genoeg. 

Je doet hem het grootste plezier als hij mag 

apporteren. Om die reden zou je jachttraining kunnen 

overwegen. Er zijn door het hele land verschillende 

mogelijkheden om deze sport te beoefenen. 

JACHTHONDENTRAINING 

Voor wie met zijn hond aan de slag wil waarbij de 

Labrador zijn oorspronkelijk taak kan doen, zijn er tal  

van jachthondentrainingen in het land.  

De jachtproevencommissie (JPC) van de rasvereniging 

kan hierover informatie geven en organiseert jaarlijks 

wedstrijden op diverse niveaus.  
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NIMROD 

Nimrod is een proef voor jachthonden die bestaat uit 

een drietal apporteerproeven. Deze proef wordt eens 

per jaar gehouden en het maximum aantal deelnemers 

is zestien. 

Dat houdt in dat alleen de allerbeste jachthonden 

hieraan deel kunnen nemen. Deelname is uitsluitend 

op uitnodiging en elke hond mag slechts één keer in 

zijn leven meedoen.  

Voor de Nimrodproef in november 2012 zijn maar 

liefst zes Labrador retrievers uitgenodigd. 

Deelnemen aan de Nimrod is de absolute kers op de 

taart voor elke hondeneigenaar die serieus en hard 

werkt in de jachthondentraining. 

GEWOON HUISHOND 

Toch zal het merendeel van de Labradoreigenaren 

deze hond aanschaffen met als doel “gewoon 

huishond”.  

Op zich is daar natuurlijk niets op tegen maar realiseer 

je wel dat deze hond lichamelijk en geestelijk 

uitgedaagd moet worden. 
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Natuurlijk geldt dat voor elke hond maar door de 

‘makkelijke’ aard van Labrador lijkt het soms alsof hij 

snel en met alles tevreden is. 

Dat heeft zeker ook te maken van een redelijke mate 

van hardheid die de Labrador heeft. Hij is beslist geen 

doetje. Hij geeft niet snel uiting aan pijn en ook een 

fysieke correctie maakt niet snel indruk. 

Dit boek heeft niet voor niets de ondertitel “Onder-

schat hem niet!” want ondanks zijn meegaandheid en 

vrolijke inslag is het een werker in hart en nieren. 
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GEZONDHEID EN ONDERZOEK 

Net als vele andere rashonden, heeft ook de Labrador 

te maken met gezondheidsproblemen. Daarnaast 

wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 

erfelijke afwijkingen binnen dit ras.  

Het complete verslag “Gezondheidsinventaris bij de 

Labrador retriever in Nederland” wat in 2009 

verscheen, is via de website van de rasvereniging te 

lezen. Aan dit onderzoek heeft o.a. Ed Gubbels mee-

gewerkt. Hij is dé expert op het gebied van erfelijkheid. 

ATOPIE / ALLERGIE 

Dit is een aandoening waarvan wordt aangenomen dat 

deze een belangrijke erfelijke component heeft. Hier-

onder vallen huidirritatie, hot spots, eczeem of alleen 

maar een gevoelige huid of vachtproblemen. 

Interessante vraag is of deze problemen aangeboren 

zijn. Huidproblemen worden in een groot aantal 

gevallen veroorzaakt door verkeerde voeding. 

ELLEBOOGDYSPLASIE (ED) 

Een veel voorkomend probleem bij de Labrador is ED. 

ED is een verzamelnaam van een vijftal aandoeningen 

die aan een ellebooggewricht kunnen voorkomen en 

allen in meer of mindere mate kreupelheid geven.  
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De aandoeningen kunnen onafhankelijk van elkaar 

voorkomen maar vaak komen meerdere aandoeningen 

gelijktijdig in een ellebooggewricht voor.  

De aandoeningen waarover we spreken zijn: OCD, LPC, 

LPA, Incongruentie en artrose. 

De eerste vier aandoeningen ontstaan meestal op een 

leeftijd van vier tot negen maanden, de leeftijd waarop 

de hond een zeer snelle groei door maakt.  

De aandoeningen kunnen eenzijdig of beiderzijds voor-

komen. Vooral bij een beiderzijds probleem is het vaak 

moeilijk om de kreupelheid te ontdekken, wat opvalt is 

dat de hond niet graag loopt en als het ware "op 

eieren" loopt.  

De hond gaat snel zitten en na een tijd gerust te 

hebben staat de hond moeilijk op, hij loopt erg stijf. 

Wat vaak wordt gezien is dat de hond minder zin heeft 

in lange wandelingen.  

Een aantal aandoeningen is behandelbaar. De prog-

nose kan variëren en is afhankelijk van de vroegtijdige 

diagnose. Deze kan uitsluitend via röntgenonderzoek 

gesteld kan worden. 
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Over de oorzaken van ED wordt wisselend gedacht. 

Zeker is dat er een erfelijke component is. Daarnaast 

kan overbelasting in de puppytijd, overgewicht en 

verkeerde voeding een negatieve uitwerking hebben 

op de ontwikkeling ervan. 

HEUPDYSLASIE (HD) 

HD wordt veroorzaakt door onvoldoende ontwikkeling 

van het heupgewricht.  

De heupkom, dat het komvormige gedeelte van het 

bekken vormt, is (nog) te plat waardoor het bovenste 

deel van het dijbeen onvoldoende wordt vast-

gehouden in de heupkom. 

Net als bij ED heeft ook HD een erfelijke oorzaak. Maar 

ook bij HD geldt dat overbelasting, overgewicht en 

verkeerde voeding de ontwikkeling kunnen 

bevorderen. 

Diagnose kan alleen gesteld worden door röntgen-

onderzoek waarbij de mate van HD bepalend is voor te 

volgen behandeling variërend van rust en gewrichts-

beperking tot en met chirurgisch ingrijpen. 
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OOGZIEKTEN 

Er komen ook oogaandoeningen voor bij de Labrador.  

PRA 

PRA staat voor Progressieve Retina Atrofie en is een 

erfelijke oogziekte. Dit continue, progressief verlopend 

ziekteproces leidt in het eindstadium altijd tot totale 

blindheid. 

PRA is een degeneratie van het netvlies, de retina. Dit 

weefsel bevindt zich op de binnenkant van de oogbol. 

Het bevat cellen die het gezichtsvermogen bepalen: ze 

staan bekend als staafjes en kegeltjes.  

Bij PRA worden eerst de staafjes aangetast, waardoor 

de hond slechter gaat zien in schemerlicht. In een later 

stadium degenereren ook de kegeltjes, waardoor 

totale blindheid ontstaat. 

CATARACT 

Cataract, ook wel grijze of grauwe staar genoemd, is 

een vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht 

vermindert. In extreme gevallen wordt de ooglens 

geheel ondoorzichtig waardoor blindheid van het oog 

optreedt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooglens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blindheid
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RD 

Retina Dysplasie (RD) is een oogaandoening waarbij 

zich een abnormale ontwikkeling van het netvlies 

ontwikkelt tijdens de zwangerschap. Er zijn drie 

vormen van RD. 

1. Lokale RD: kleine ruimtes en vouwen in netvlies 

(gevolg is kleine blinde spots) 

2. Geografische RD: grotere delen van netvlies liggen 

los of zijn verheven (groot verlies gezichtsveld)  

3. Compleet losgelaten retina (kan resulteren in 

blindheid).  

ENTROPION, ECTROPION EN DISTICHIASIS 

Onder Entropion verstaan we het naar binnen krullen 

van een deel of het gehele ooglidrand. Er bestaan 

verschillende vormen zoals hoog-, middel- en laag-

gradig, ingedeeld volgens de uitgebreidheid van het 

omkrullen. Vaak is enkel het onderooglid omgekruld. 

Bij Ectropion zijn de onderste oogleden van de hond te 

groot zodat de bindvliezen van het oog zichtbaar zijn. 

De binnenkant van de oogleden is zichtbaar.  

Bij Distichiasis zijn er enkele of meerdere haren op de 

boven- en/of onderooglidrand gegroeid.  
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KANKER 

Net als bij mensen komt bij honden kanker ook steeds 

vaker voor. Er wordt wel onderzoek naar gedaan en 

vooral naar het maligne Lymfoom (lymfeklierkanker) 

wat ook bij de Labrador voorkomt. 
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FOKBELEID NLV 

De Nederlandse Labrador Vereniging neemt het fokken 

van gezonde dieren heel serieus. De gezondheid en het 

welzijn van het ras is voor deze rasvereniging een doel-

stelling. 

Het complete fokbeleid is bij de rasvereniging in te 

zien. Een aantal belangrijke punten. 

 De ouderdieren moeten officieel geröntgend zijn 

op HD en ED. Daarbij geldt dat er in principe alleen 

gefokt mag worden met de uitslag HD- (vrij van HD) 

en HD tc (overgangsvorm).  

 Voor ED geldt in principe dat beide ouderdieren vrij 

zijn hiervan aan beide ellebogen. 

 Tevens dienen de ouderdieren vrij te zijn van de 

eerder in dit boek genoemde oogziektes. 

 Een teef mag maximaal vijf nesten krijgen 

gedurende haar leven waarbij op een leeftijd van 

20 maanden het eerste nest geboren wordt. 

 Er mag niet in de eerste lijn (broer/zus, ouder/kind) 

of tweede lijn (grootouder/kleinkind) gefokt 

worden. 
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De NLV adviseert een koopcontract te gebruiken. 

Wie volgens de regels van de NLV fokt heeft vanzelf-

sprekend ouderdieren met een stamboom en geeft 

ook alle pups een stamboom. 

Het verdient aanbeveling een pup te kopen bij een fok-

ker die is aangesloten bij de NLV. Dat is geen garantie 

op succes maar wel een grotere kans op een gezonde 

en rasspecifieke Labrador. 

Er zijn fokkers die hoofdzakelijk op uiterlijk fokken en 

die vooral werklijnen hebben. Informeer altijd eerst 

telefonisch want als je gaat kijken ben je verkocht … 



 

  62 

DE LABRADOR RETRIEVER: EEN 

IDEALE HOND? 

Jazeker, voor sommige mensen is hij de ideale hond. 

Voor anderen weer niet. Toch heeft de Labrador veel 

eigenschappen die hem voor verschillende mensen tot 

de ideale hond maken. 

De bedoeling van dit boek is dat je na het lezen ervan 

kunt beoordelen of de Labrador een hond is die bij jou 

(en jouw gezin) past. Hij wordt tussen 10 en 15 jaar 

oud dus je moet wel zeker weten waar je aan begint. 

Het is een hond die zich erg makkelijk aanpast en 

daarom is hij zo populair. Keerzijde daarvan is dat er 

door ongebreidelde fok (waar vraag is, is aanbod) veel 

ongezonde honden rondlopen zowel op lichamelijk als 

op gedragsmatig gebied.  

Ik heb niet voor niets in dit boek niet alleen de 

positieve kanten van dit ras belicht maar vooral ook de 

negatieve kanten. Dit is eerlijke informatie. 

Op een hondenshow (waar alleen op exterieur getest 

wordt) is niet altijd te zien dat een hond kampt met 

gezondheidsproblemen en ook bepaalde gedrags-

kenmerken worden vaak niet zichtbaar.  
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En hoewel de rasstandaard voorschrijft dat de 

Labrador niet agressief mag zijn, is hij dat natuurlijk 

wel als hij dat nodig vindt.  

Net als elke hond hoort ook agressie bij de communi-

catiemogelijkheden van de Labrador. Ook hij heeft vier 

hoektanden en zal deze gebruiken als hij dat nodig 

vindt. 

Laat je echter ook niet afschrikken door de gezond-

heids- en gedragsproblemen. Deze komen bij elk 

hondenras in meer of mindere mate voor. 

De Labrador retriever is een fijne hond met een 

geweldig karakter en een enorm hoog aanpassings-

vermogen; het is een fantastische hond! 
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ANDERE PRODUCTEN VAN MONIQUE 

APPELS 

 

MIJN HOND DE BAAS 

Zelfhulpgids voor het oplossen van probleemgedrag bij 

jouw hond. E-boek met video’s. 

MIJN EERSTE JAAR MET JULIE 

Leren omgaan met een dove hond. E-boek over mijn 

ervaringen met de doof geboren Pyreneese berghond. 

MIJN TWEEDE JAAR MET JULIE 

Trainen met een dove hond. E-boek met instructie-

video’s over het leren los lopen van een dove hond. 

VIP PROGRAMMA 

Online lidmaatschap met video’s van hondengedrag en 

training, downloads, e-boeken en interviews. 


