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VOEDINGSPLAN  

Gedurende vele  jaren  was de regel  dat  een pup er  weldoorvoed uit
moest zien. Daar is men echter van teruggekomen, omdat overgewicht
en  verkeerde  dosering  van  vitaminen  de  ontwikkeling  van  de
gewrichten kan schaden. Zeker bij een Golden, die heel vlug de neiging
heeft om dik te worden. 
Bij  het  geven van  droogvoeder hebben we dat  probleem niet.  Alle
vitaminen zitten erin en in de goede verhoudingen tot elkaar.

Intensief onderzoek heeft nieuwe kennis en nieuwe richtlijnen gegeven inzake het voeren van honden.
Dit alles met het doel de verschillende vormen van aangeboren botziekten, die bij retrievers hoofd-
zakelijk heupdysplasie en osteochondrose zijn, te beperken en te bestrijden. 
Onze voedingshandleiding is  dus geen resultaat  van luiheid of  onverschilligheid van onzentwege,
maar een nauwkeurig geteste voedingsmethode, die vooraanstaande fokkers getest hebben met op-
merkelijke goede resultaten.

Hoeveel moet een pup nu dagelijks eten ? In het algemeen geldt de
regel dat een pup stevig moet aanvoelen. Men moet zonder moeite de
ribben  en  de  ruggegraat  kunnen  voelen,  maar  ze  niet  kunnen  zien.
Wanneer de pup het nest verlaten heeft zal hij de eerste dagen niet veel
eten, maak u daarover niet bezorgd. In het nest was er steeds een grote
concurrentie  voor  het  eten  en  die  is  nu  weggevallen.  De  nieuwe
omgeving brengt ook een weinig stress voor de puppy. 

De regel is dat een pup per dag in het begin 300 gram krijgt, verdeeld over 4 maaltijden tot aan de
leeftijd van 3 maand. Tot de leeftijd van 6 maand 3 maal en tot minstens 1 jaar tweemaal per dag.
Tussen de 12 en 15 maand kan men overschakelen naar 1 maaltijd, toch is het raadzaam dat je de
hoeveelheid van +/- 450 gram per dag verdeeld over 2 maaltijden.  De drinkbak moet steeds gevuld
zijn met water. Voldoende vers water is dus van levensbelang voor uw pup, zeker bij warm weer en
bij verhoogde inspanning.

Belangrijk voor de hond is natuurlijk de drink- en etensbak. Een staander die in hoogte verstelbaar is.
Waar u op moet letten:

• U moet de bak goed schoonmaken, met kokend water, daarom is roestvrijstaal het beste.
• Er mogen geen scherpe randen aan de bak zitten.
• De bak mag niet gaan schuiven.

DE PUPPY

Wanneer  u  de  pup  krijgt  is  het  een  kleine  "baby"  die  het  grootste
gedeelte  van de dag  slaapt.  Hij  of  zij  heeft  een grote  behoefte  aan
aandacht,  affectie  en  liefde  maar  vooral  aan  een  consequente
opvoeding. De  bevelen "neen", "mag niet" of "foei" worden door de
hond  best  begrepen  voor  een  terechtwijzing.  Gebruik  echter  steeds
hetzelfde woord en liefst met een zware stem als hij iets fouts doet. 

Daartegenover gebruikt u een lieve, hoge stem als hij iets goeds gedaan heeft. De bevelen "braaf" of
"goed zo" worden hiervoor het  meest gebruikt.  Wanneer de puppy  slaapt MOET dit  steeds  door
IEDEREEN gerespecteerd worden. Ook al moet u hiervoor iemand ontgoochelen. U bent de baas over
de puppy en u geeft de regels aan, die door iedereen moeten gevolgd worden ! 
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Laat  kinderen nooit  de  pup  zomaar
opnemen, liefst helemaal niet. 

Zij begrijpen meestal niet hoe hem vast
te  houden  en  een  levendige  pup  zou
ineens  uit  de  armen  kunnen  springen.
Met  alle  gevolgen  vandien.  Het  zou

trouwens niet de eerste keer zijn dat een puppy zijn poten breekt. Ook als u met de puppy in uw zetel
zit, laat hem er dan niet uitspringen. Vermijd ook dat de puppy trappen op of afloopt. 

Laat een oudere hond niet de hele tijd spelen met de nog té jonge puppy.

BEWEGING

Behalve een natuurlijke behoefte aan spelen en bezigheid, moet een pup beweging krijgen in de tuin
of op een grasveld. Het is absoluut af te raden met de eigenlijke beweging te beginnen in een jong
stadium. Overbelast de puppy dus nooit, dit is funest voor het nog jonge skelet. Wij kunnen best
begrijpen dat u trots bent op uw pup en dat u hem aan iedereen wilt gaan tonen. Wandelingen van 15
min. zijn al meer dan genoeg, wilt u verder gaan dan zal u hem best dragen. Eens de pup 6 maanden

kan  u  de  wandelingen  stilaan  vergroten,  maar  nog  altijd  heel
voorzichtig ! Wanneer hij dan 9 maanden is geworden kan u hem al
zijn gangen laten gaan zodat hij zijn spieren kan ontwikkelen. 

Eens hij  één jaar is mag u stilaan met de  fiets beginnen, maar niet
eerder ! Dit wil zeggen: de hond draaft naast de fiets zodat zijn spieren
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Indien u hem laat galoperen is dit
niet zo. U zal hem trouwens niet kunnen bijhouden. Wanneer u gaat

fietsen met de hond is  hij  steeds aangelijnd,  doe het in het  begin erg voorzichtig want dit  is  iets
nieuws wat hij dan ook moet leren. Nogmaals : niet met fietsen beginnen vóór de leeftijd van 1 jaar !

Vrije beweging en van daaruit contact opbouwen is het geheim van een goed gehoorzame pup. Hou
zijn aandacht op u gericht als hij los van u meeloopt en prijs en knuffel veel. Uw puppy zal dan altijd
op u gericht blijven en hij zal het nooit een probleem vinden om bij u te komen. Plaag uw pup nooit,
en laat hem niet door anderen geplaagd worden. U verliest zo zijn vertrouwen en de basis voor een
verdere training is daarmee voorgoed bedorven.

De Golden Retriever is een zachte en zeer gemakkelijke hond om op te voeden, mits dit met liefde,
vriendschap en aanmoediging gebeurt. U bereikt hiermee meer dan met een afstraffing.

Geef een hond nooit een fysieke afstraffing ! 

DE HALSBAND 

Als u de puppy wilt laten wennen aan een halsband, doe hem die dan
op zeer jonge leeftijd maar eens een dagje thuis om. Al denken wij
dat dit geen probleem zal geven aangezien ze allen in het nest al de
gekleurde lintjes aan hebben gehad. 

Het best kunt u een stroptouwtje gebruiken, dit beschadigd de vacht
niet en is voldoende om uw puppy te corrigeren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wheaton's Golden Retrievers  /  Voedingsschema • Verzorging • Opvoeding • Aporteren                           3 / 9



Als u gaat wandelen met uw puppy geeft u het bevel "volg" en houdt
net voor zijn snoet een snoepje, op die wijze zal hij wel meelopen. met
het echte volgen mag echter niet  begonnen worden voor de leeftijd
van 12 weken.  Zodra  de  hond aantoont dat  hij  klaar  is  om trainer
gericht te gaan leren kan je aanvangen met de simpele "spel lessen".
De  hond  zal  dan  ongeveer  negen  weken  oud  zijn  en  deze  lessen
kunnen dan spelender wijze starten. Dit betekent héél wat beloningen
en géén bestraffing, wat er ook gebeurt.

HET GEBIT 

De melktanden van de puppy zullen  op de leeftijd  van 3-4  maanden uitvallen  en daarna zal  het
volwassen gebit  doorkomen.  Controleer regelmatig of het wisselen goed verloopt.  Mocht er een
tandje blijven zitten en de nieuwe is reeds aan het doorkomen, zult u even naar de dierenarts moeten
om het melktandje te laten verwijderen. Of ... indien uzelf een beetje handig bent, kunt u het er zelf
uitduwen. Deze melktandjes moeten verwijderd worden daar anders het volwassen gebit scheef kan
groeien met als gevolg dat het nieuwe gebit foutief kan uitgroeien.

De jonge puppy mag af en toe een kauwstikje (buffelhuid) hebben om op te bijten. Stenen moet men
altijd onmiddelijk afpakken en verbieden, géén trekspelletjes doen met lappen stof of stokken. Het is
slecht voor het gebit en de hond zal later zijn apport niet makkelijk afgeven. Wanneer de hond 8-9
maanden oud is kan dit geen kwaad meer  daar het gebit dan toch volledig gevormd is. Als u iets
aanneemt  of afneemt van de hond, geef dan altijd het bevel "los" en dan direkt daarop "braaf " maar
nooit uittrekken. Een trukje om de hond te leren iets los te laten, is in zijn neus blazen of achter het
voorwerp, dat hij in zijn muil houdt, met je vinger op zijn tong drukken.

NAGELS 

Als de pup niet veel op een harde ruwe vloer loopt zullen zijn nagels regelmatig moeten bijgeknipt
worden met een nageltang. De dierenarts kan dit doen of anders raadpleegt u mij maar.

OREN  

De oren moeten  regelmatig gecontroleerd worden op oorsmeer. U kan de oren reinigen met een
plukje katoenen watten. Nooit met een oorstaafje in de gehoorgang gaan. Als de oorsmeer donker van
kleur is en sterk ruikt bestaat de kans dat er oormijt aanwezig is. Raadpleeg dan de dierenarts. Af en
toe kan u de oren indruppelen met een middel tegen oorontstekingen..

WORMEN 

De puppy heeft de derde, de vijfde en de zevende week een ontwormingskuur gehad. De volgende
wormkuur moet gegeven worden op de leeftijd van 10 weken. Tot de leeftijd van 6 maanden om de
maand ontwormen, daarna om de 3 maand. Vier maal per jaar ontwormen kan heus geen kwaad. Hou
er wel rekening mee dat de stoelgang iets platter kan worden door te ontwormen.

HEUPDYSPLASIE

Een van de mogelijke erfelijke afwijkingen is HD. Om de heupen te laten controleren moet men een
röntgenfoto laten nemen. Dit gebeurt pas op de leeftijd van één jaar. Neem contact op met mij. 
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HET OOGONDERZOEK 

Andere  erfelijke  afwijkingen  eigen  aan  Goldens  zijn  oogafwijkingen.  Bijvoorbeeld  P.R.A.  en
CATHARACT. Een onderzoek naar een eventuele oogafwijking kan u best laten gebeuren door een
gespecialiseerde dierenarts. Voor inlichtingen, bel mij.

INENTINGEN 

Op de leeftijd van 7 weken werd uw puppy ingeént en moet op  12 en op 16 weken opnieuw ingeënt
worden. Voor de definitieve inenting van uw puppy kan u best raad  vragen aan uw dierenarts. De
puppy mag het  vroegst  in aanraking komen met  andere  honden of hun uitwerpselen ongeveer 10
dagen na de definitieve inenting. Het is  wettelijk verplicht om uw hond in te laten enten tegen
hondsdolheid als u naar de Belgische Ardennen of eventueel naar het buitenland zou gaan. Let er wel
op dat dit minstens één maand voor uw vertrek gebeurt.  Alle inentingen komen nu in een europees
paspoortboekje voor gezelschapsdieren uitgegeven door de Europese Unie en wordt u overhandigd
door de fokker bij het ophalen van de pup.

DE VACHT  

Het onderhoud van de vacht is erg belangrijk, borstel of kam uw hond
regelmatig. Liefst met een metalen harkje en daarna met een metalen
kam of met een harige borstel. Leer hem braaf te blijven staan, kijk
eens naar de tanden en betast hem. Het is belangrijk dat hij hieraan
went en bovendien is het een nauw contact met uw puppy waarbij hij
voelt dat er liefde van u uitgaat. Pak de staart eens vast, druk de kin
omhoog en veeg de slaapjes uit de ogen. U zult er veel profijt uit halen

als u ooit eens naar een show zou gaan of in ieder geval als  u bij  de  dierenarts  moet. 

Als uw hond vuil is kunt u hem het best laten zwemmen in proper water. Niet te dikwijls wassen,
omdat het vetgehalte en de beschermingslaag van de huid daarmee uit de vacht verdwijnt. Tweemaal
per jaar wassen zou moeten volstaan. 

Mocht uw hond ongedierte  hebben opgelopen,  raadpleeg dan uw dierenarts  die  dan een afdoend
middel hiertegen kan verstrekken.

Indien hij een  teek heeft, moet u deze zo vlug mogelijk verwijderen
met een tekentang. Zorg er wel voor dat u ook zijn hoofd mee hebt,
anders  kan dit  beginnen zweren.  Daarna  best  nog eens  ontsmetten.
Teken zijn niet zo gevaarlijk voor de hond indien u hem regelmatig
controleerd en indien u ze ook tijdig verwijderd op de manier zoals
hoger staat aangegeven. Ze zijn echter wel erg pijnlijk.

DE OPVOEDING

Wij hebben er alles aan gedaan om de puppies optimaal te socialiseren. Zij zijn vertrouwd met vele
geluiden binnen en buiten, en reageren op de fluit om te komen. Wij deden dit telkens wij ze te eten
gaven, en gaven dan twee korte scherpe fluitsignalen. Als u hem in de toekomst te eten geeft, fluit dan
2 maal, de hond kombineert hier komen met een beloning, namelijk zijn eten. Wanneer u later gaat
wandelen en hij is vrij aan het rondlopen, maar op een gegeven moment moet hij komen, fluit dan ook
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tweemaal. Zorg er wel voor dat u dan in het begin een snoepje of een beloninkje op zak heeft zodat u
hem direkt kunt belonen omdat hij gekomen is.

Breng vanaf de thuiskomst een consequente lijn in uw opvoedingsplan. Tracht met heel het gezin
consequent te zijn. Vandaag "neen" is morgen ook neen, vandaag NIET in de zetel is morgen ook
NIET in de zetel, zelfs indien er bezoek is. Een nieuw huis geeft weer nieuwe perspectieven, u zult uw
grenzen moeten stellen, zoals wij gedaan hebben. Hoe sneller de puppy weet  dat u de baas  en dus de
roedelleider bent, hoe meer hij u zal respecteren.

Veel mensen denken dat een puppy pas wordt opgevoed als hij 1 jaar oud is, of zelfs 2 jaar. Dat is niet
zo, u krijgt niet voor niets uw puppy in zijn achtste levensweek. Dit is het moment dat de jonge
hond gaat leren wie zijn baas is, wat wel en wat niet mag.

Een van de belangrijkste zaken die we toch willen vernoemen, is dat u
tussen de zevende en de zestiende levensweek uw puppy ALLES kunt
leren wat hij  voor  de rest  van zijn  leven nodig heeft  om een fijne
Golden te worden. Het is belangrijk te weten dat er in het leven van
een puppy fasen zijn. Deze worden "inprentingsfasen" genoemd. 

Een  eerste inprentingsfase loopt vanaf de zevende tot  de twaalfde
levensweek en een tweede van de twaalfde tot de zestiende week. Wat er in die fasen wordt ingeprent
vergeet hij NOOIT. Alles wat u hem nadien wenst te leren zal u  meer tijd  en  moeite  kosten.

HOE DOE JE DAT NU  

Er zijn een groot aantal trukjes om uw puppy iets te leren zonder dat
het jou of hem moeite kost.. Een voorbeeld : De puppy loopt door het
huis en u ziet dat hij wil gaan zitten, op dat moment zegt u duidelijk
tegen hem "ZIT". Zo ook als de puppy naar u toekomt, u roept dan
meteen "KOM HIER". Als hij van u wegloopt "VOORUIT" en als hij
wil  gaan  liggen "DOWN of AF of LIG". U moet wel consequent zijn
en blijven en steeds het zelfde woord als commando gebruiken. Dit alles zal u later enorm van nut zijn
als u bijvoorbeeld naar een hondenschool zou gaan.

Geef hem thuis  een vaste plaats. Dit zal u enorm helpen voor het te blijven liggen. Geef hem een
stukje tapijt waar hij op kan gaan liggen zodat hij weet dat dit zijn plaats is, deze plaats moet ook door
iedereen gerespekteerd worden. Geef hem bij voorkeur een bench ( huiskennel). Uw pup zal zich er
veilig en beschermd voelen als hij rust. Een bijkomend voordeel is dat hij doorgaans sneller zindelijk

van wordt en bevuilt zijn ligplaats niet. De bench kan in de auto mee
op reis, zodat uw hond zich ook op uw vakantieadres thuis zal voelen. 

Leer de hond ook in deze fase apporteren. Het is echt niet moeilijk.
Neem een  sok,  vul  deze  op  met  een  stuk  krant  en  u  heeft  een te
apporteren voorwerp. Probeer zijn interesse op te wekken voor de sok,
wanneer hij ze echt wil hebben werpt u ze weg. 
Niet te ver : ongeveer 1 à 2 meter is ver genoeg. De puppy loopt er

achteraan, en kijk hij loopt ermee naar zijn tapijt. Het volstaat dat u deze oefening herhaalt terwijl u
op zijn tapijt gaat zitten en de puppy apporteert ! Vergeet niet hem te belonen en het bevel "LOS" te
gebruiken. Loven en prijzen is erg belangrijk in elk stadium van de opvoeding. Zo leert u de hond in
zijn gevoeligste fase de basiscommando's die hij later nodig heeft om een fijne Golden te worden die
onder appèl staat, m.a.w. een Golden waar u overal mee kunt komen. 
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Denk eraan: elke hond houdt ervan leiding te krijgen. Als u een goede leider (roedelleider) bent zal
hij u heel erg respecteren. 

Het voordeel van deze methode is dat u de puppy niet onder druk hoeft te zetten om hem iets te leren,
het moet allemaal al spelende gebeuren en lukt het vandaag niet dan doet hij het morgen wel. De

puppy zelf begrijpt er niets van, dat zult u gauw genoeg merken, toch
blijven  de  commando's  hangen,  want  op  het  moment  dat  hij  een
bepaald gedrag vertoont (vb. gaat zitten), hoort hij het commando "zit"
en wordt uitbundig geprezen met "braaf". Hij leert zo onbewust wat
het commando "zit" is.  

Het is dus erg belangrijk de pup veel te belonen en slechts indien hij
iets fouts doet, te straffen.

HET BESTRAFFEN  

Het straffen gebeurt steeds met de stem. De intonatie in de stem is erg belangrijk. Wat er allemaal
gezegd wordt is niet zo van belang, wel de klankkleur. Indien een puppy herhaaldelijk iets fouts doet
zal u hem moeten berispen. Als de stem hierbij niet volstaat zal u hem met het nekvel moeten grijpen,
desnoods mee schudden en indien echt nodig, steeds met zijn nekvel, van  de grond opheffen. Dit
laatste is een zeer zware straf voor een hond. Het hoe en waarom van deze opsomming van straffen is
vlug uitgelegd. In het nest is moeder de baas, doet een puppy iets fouts dan gromt moeder. Doet de
puppy opnieuw iets fouts, dan neemt moeder hem bij zijn nekvel, en bij herhaling schud ze hem door
elkaar en werpt hem nadien op de grond. Deze handelswijze moeten wij ook overnemen.

Een voorbeeld : een zeer goede oefening is het wegnemen van de voederbak terwijl de puppy aan het
eten is. Let goed op de reactie van uw puppy. Hij moet dit zonder meer aanvaarden. Indien hij gromt,
of erger nog bijt,  dan moet dit gedrag ONMIDDELIJK afgestraft worden ! Roep duidelijk "neen"
tegelijkertijd  pakt  u  hem bij  zijn  nekvel  en  schudt  hem maar  eens  goed  dooreen,  tot  hij  piept.
Vervolgens herhaalt u de oefening. Blijft hij grommen, straf hem dan opnieuw met uw stem en het
nekvel. Let er wel op dat dit  steeds gelijktijdig gebeurt. U moet het zelf maar bekijken, moest hij
opnieuw grommen of bijten is dat een teken dat u niet hard genoeg hebt geschud. Indien u kleine
kinderen hebt doe dit dan regelmatig. Laat IN UW BIJZIJN ook uw kinderen zijn eetbak of kluif eens
afnemen en onmiddellijk weer terug geven. Laat dit echter nooit door uw kinderen alleen doen.

Laat trouwens nooit kleine kinderen alleen met een puppy !

Indien u  nu  verkeerd  gedrag  van uw puppy niet  afstraft  zal  deze  later  op  een  leeftijd  van 8-12
maanden zeker  een probleemhond worden,  en is  een gedragsverandering niet  of  nauwelijks  meer
mogelijk. Als u vroeger tegen uw kind zei "blijf daaraf met je vingers" dan zei je dat één keer. Was de
kleine opnieuw ongehoorzaam, dan werd deze goed op zijn vingers getikt.  Met  uw puppy past u
precies dezelfde methode toe, aangezien de opvoeding van een puppy sterk gelijkt aan die van een
kind, sterker nog, een hond MOET leren te gehoorzamen op het éérste woord ! Vergeet niet dat ook
een  Golden  een  hond  is  die  problemen  kan  veroorzaken.  De  Golden  Retriever  wordt  dikwijls
voorgesteld als een erg lieve hond, en dat is ook wel zo, indien  u  hem  een  degelijke  opvoeding
geeft. Brave kinderen worden toch ook niet braaf geboren, of wel ?
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Als er iets is waar u geen raad mee weet, aarzel dan niet en bel mij, liever te veel dan te weinig. Ook
al denkt u dat het een domme vraag is waarmee u zit. 

HET ZINDELIJK MAKEN 

Wanneer u er in het begin enige tijd aan besteed zal uw puppy heel snel zindelijk zijn.  Het
belangrijkst is dat u het hondje na elke maaltijd, na elk slaapje en na elk speelpartijtje buiten zet en
hem uitbundig prijst op het moment dat hij  iets doet. Als u graag hebt dat uw hond zijn behoefte
steeds op dezelfde plaats doet, leg dan een paar drollen van hem op die plaats en zet hem in het begin
steeds op diezelfde plaats, tot hij het begrepen heeft. Vergeet niet hem telkens uitbundig te loven en te
prijzen als  hij het goed doet. 's Nachts is de hond het snelst zindelijk als hij beschikt over een kleine
ruimte, daarom is de bench de ideale ruimte. Wanneer u hem 's avonds zo laat mogelijk en 's morgens
zo vroeg mogelijk buiten zet, zult u merken dat de puppy erg vlug droog blijft gedurende de nacht
want hij bevuilt niet graag zijn eigen nest. 

Aanvankelijk zal er nog wel eens een ongelukje gebeuren maar door het op te ruimen is het vergeten.
Meestal ligt de fout wel bij de eigenaars, daar deze soms wat gemakzuchtig zijn en denken dat het
allemaal wel vanzelf zal gaan.

NOG ENKELE TIPS 

Laat in het begin zoveel als mogelijk dezelfde persoon met het hondje optrekken, dit zowel wat de
opvoeding betreft als wat betreft het eten geven, zodat hij snel een  regelmaat in zijn leven krijgt.
Denk eraan dat een hond een gewoontedier is en als u hem iets wilt leren dit steeds moet gebeuren
door te herhalen, herhalen, herhalen. Het is van belang dat een puppy speelgoed heeft om zich uit te
leven. Bovendien kunt u hem alzo leren uw spullen met rust te laten. Speelgoed kan bestaan uit een
groot hard bot, een oude sok, een stevige lap stof met knopen erin.

Een Golden is een retriever, dwz. dat hij altijd iets wil brengen geef
hem dan ook de kans om iets te brengen en loof en prijs hem als hij dit
doet. Geef hem NIET de mogelijkheid om met uw beste schoenen op
de loop te gaan want ook DAN zal u hem moeten loven en prijzen.
Denk eraan dat een puppy GEEN kinderspeelgoed is ! Leer kinderen
met de puppy om te gaan. Laat kleine kinderen NOOIT alleen met de
puppy. Laat kleine kinderen niet naar een puppy toe gaan, maar laat de

puppy naar het kind toe komen. Zo zal de puppy zich altijd lager in rang voelen.

Pups moeten leren in een  auto mee te rijden.  Wen uw pup aan autoritten door hem vaak mee te
nemen,in  het  begin  alleen  voor  korte  ritjes.  Nooit  vooraf  uw  pup  eten  geven,  zo  helpt  u  hem
wagenziekte te voorkomen. Laat de hond NOOIT alleen in de auto achter, ook niet als het maar voor
even is.

Er zijn enkele gouden regels : 

• Wees eerlijk en consequent.
• Probeer alles op een speelse manier te doen.
• Blijf alert in de buurt van verkeer en dergelijke, een pup is snel afgeleid.
• Blijf rustig als uw pup niet direkt begrijpt wat u bedoelt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wheaton's Golden Retrievers  /  Voedingsschema • Verzorging • Opvoeding • Aporteren                           8 / 9



TOT SLOT

Ik hoop van ganser harte dat deze puppy u in de toekomst datgene zal geven hetgeen u er van
verwacht. Ik ben er van overtuigd dat u een gezonde en stabiele hond mee naar huis neemt waar
ik trots op ben en met moeite afscheid van kan nemen.

Ik ben er tevens van overtuigd dat de puppy een prima tehuis krijgt en ik wens u beiden dan
ook alle goeds in de toekomst ! 

Dat het een GOUDEN toekomst moge zijn waar ik een beetje mag in delen. Ik zou het héél erg
op prijs stellen als we contact zouden kunnen houden, door een telefoontje, een e-mailtje, een
foto of een bezoekje.

      Mia  Van Acker   

WHEATON'S 
GOLDEN RETRIEVERS VOOR JACHT EN SHOW 

Wheaton's
Steenoven 20
B-8730  Oedelem
T. / F. : 050 79 06 07
www.wheatons.org
info@wheatons.org
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