
Informatie over de aanschaf van een Cane Corso pup! Een aantal 
handige links over o.a.:  

- Momenteel horen we veel over de illegale handel, hoe weet je dat een pup niet uit 
de illegale handel komt? 

- Als ik een pup aan wil schaffen, waar moet ik dan zijn, en neem ik een pup met een 
stamboom, een stamboomloze of een kruising pup? 

- Waar kan ik vinden of de pup echt een stamboom heeft, en kan ik ook de 
gezondheidsresultaten van de ouders vinden? 

- Zijn er eisen aan het fokken van honden, zoals gezondheidseisen aan de ouders en de 
welzijnseisen? Waar kan ik een pup vinden, waarvan de ouders én de fokker aan deze 
eisen voldoen? 

FCI, de FCI is het overkoepelend orgaan van alle aangesloten kennelclubs:  
http://www.fci.be 
 
Kennelclubs Nederland en België: 
 
Nederland:  
De Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland: 
http://www.houdenvanhonden.nl 
 

- Als je geen stamboomhond kiest maar een pup waarvan de herkomst niet zeker is, 
dan loop je risico's. Er worden ieder jaar meer dan 70.000 pups uit de 
hondenhandel naar Nederland gebracht. 

 
Ieder jaar worden er zo’n 60.000 tot 80.000 honden geïmporteerd. Een groot 

deel van deze honden, worden in Oost Europa uitsluitend voor de handel gefokt. 
Deze honden hebben geen internationaal erkende stamboom. Veel van deze fokkers 
nemen het niet zo nauw met de gezondheid, het welzijn en het gedrag van de 
honden als Nederlandse fokkers.  
Zo hebben veel moederhonden continue nesten en dat meerdere jaren achtereen. 
Nederlandse moederhonden mogen maar één keer per jaar een nest hebben. Bij 
stamboomhonden is er bovendien een maximum aan het aantal nesten. Ook doen 
Oost Europese fokkers meestal geen gezondheidsonderzoeken bij de ouderdieren en 
zijn de pups nogal eens ziek. De slechte start zorgt er voor dat deze honden vaak 
gedragsproblemen vertonen. Deze pups worden voor een paar tientjes gefokt en 
verhandeld. 
In Nederland zijn deze pups vervolgens goedkoper te koop via internet en 
marktplaats. Logisch toch? Laat je niet verleiden door zielige pups en leugenachtige 
verhalen! 

 De Link: https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-
hond/waarom-een-stamboomhond/risicos-pup-hondenhandel/ 
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- Vraag bij de fokker naar de stamboomnaam van de ouders, dan kunt u op de site van 
de Raad van Beheer alle gegevens vinden, inclusief de gezondheidsuitslagen: 
De link: https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online/ 
 

België: 
De Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus: 
http://www.srsh.be/pages-nl/index.html 
 

- Via deze site kunt u o.a. de eisen vinden waar een fokker aan moet voldoen. Maar u 
kunt er ook informatie vinden over de fokkers die momenteel pups hebben, en de 
link naar de rasvereniging. 
De link: http://www.srsh.be/cgi-bin/babydog_resultN.pl?Lettre=C 

 
Rasverenigingen:  

Nederland: Cane Corso Club Nederland: 
- Op de site van de officiële rasvereniging van de Cane Corso in Nederland, vind u alles 

over de fokeisen waaraan de fokker moet voldoen. Maar ook dekberichten en nesten 
die voldoen aan de eisen van de club. Tevens vind u informatie over evenementen 
die georganiseerd worden. 

De link: http://www.canecorsoclub.nl 

België: Belgium Cane Corso Associaton             

De link: http://www.srsh.be/cgi-bin/infoshow_clubs_eleveursN.pl 

Andere interessante en informatieve informatie over o.a. de 
aanschaf van een pup: 

- Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren, op deze site vind u alles over 
het houden van dieren, ook kunt u hier alles vinden over het reizen met dieren, zoals 
de eisen die het land van bestemming heeft over vaccinaties: 
http://www.licg.nl/7x/home.html 

o Bij het maken van een verantwoorde keuze voor je nieuwe pup zijn tips 
handig. Gebruik daarvoor onze stamboompup checklist. In de stamboompup 
checklist staan de tips voor aanschaf van je pup op een rijtje zoals tips over 
vragen die je aan de fokker kunt stellen. 
De link: http://www.licg.nl/62w/praktisch/hond/aanschaf-en-verzorging/de-

puppy-checklist.html 
o Via het LICG, kunt u ook de rashondengids vinden, met o.a. een beschrijving 

van de Cane Corso. 
De link: http://www.rashondengids.nl/7ty/informatie-per-ras/cane-corso 

o Ontmasker de foute fokker, ook te vinden via het LICG:  
De link: http://www.licg.nl/foutefokker 
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- Omroep Brabant heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de illegale puppy-
handel, en hebben daar een verslag van uitgebracht, interviews met de 
gedeputeerden, de pup, die dierenarts, de handelaar en de handhaver. 
De link: http://www.omroepbrabant.nl/puppyhandel 

 

- Fairpup Een pup is geen product, maar wordt door sommige fokkers wel zo gezien. 
Om te voorkomen dat je een pup koopt bij een foute fokker, met alle nadelige 
gevolgen van dien (ziekte/agressie/extra kosten), helpen we je op deze site bij het 
zoeken naar een FAIRPUP. Een FAIRPUP is een pup uit een eerlijk nest.  
Een site met informatie over: 

o Bent u geschikt voor een hond? 
o Waarom een fairfokpup? 
o De fairfokcheck! 
o FAIRPUP en de FAIRPUP-Check zijn een initiatief van de Koninklijke 

Hondenbescherming. 
De link: http://fairpup.nl/ 
 

- Wageningen, Rijks Universiteit, doet onderzoek naar de gezondheid en erfelijke 
gebreken van rashonden en look-a-likes 
De link naar het onderzoek: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Een-onderzoek-
naar-erfelijke-gebreken-bij-rashonden-en-lookalikes.htm 

 

- Cane Corso Stambomen Database. Een stambomenbestand met meer dan 50.000 
Cane Corso’s met hun stambomen. Deze site wordt bijgehouden door 
gepassioneerde fokkers over de hele wereld. 
De link: http://www.canecorsopedigree.com/modules/animal/index.php 
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· Momenteel horen we veel over de illegale handel, hoe weet je dat een pup niet uit de illegale handel komt?

· Als ik een pup aan wil schaffen, waar moet ik dan zijn, en neem ik een pup met een stamboom, een stamboomloze of een kruising pup?
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FCI, de FCI is het overkoepelend orgaan van alle aangesloten kennelclubs: 

http://www.fci.be



Kennelclubs Nederland en België:



Nederland: 

De Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland: http://www.houdenvanhonden.nl



· Als je geen stamboomhond kiest maar een pup waarvan de herkomst niet zeker is, dan loop je risico's. Er worden ieder jaar meer dan 70.000 pups uit de hondenhandel naar Nederland gebracht.



Ieder jaar worden er zo’n 60.000 tot 80.000 honden geïmporteerd. Een groot deel van deze honden, worden in Oost Europa uitsluitend voor de handel gefokt. Deze honden hebben geen internationaal erkende stamboom. Veel van deze fokkers nemen het niet zo nauw met de gezondheid, het welzijn en het gedrag van de honden als Nederlandse fokkers. 
Zo hebben veel moederhonden continue nesten en dat meerdere jaren achtereen. Nederlandse moederhonden mogen maar één keer per jaar een nest hebben. Bij stamboomhonden is er bovendien een maximum aan het aantal nesten. Ook doen Oost Europese fokkers meestal geen gezondheidsonderzoeken bij de ouderdieren en zijn de pups nogal eens ziek. De slechte start zorgt er voor dat deze honden vaak gedragsproblemen vertonen. Deze pups worden voor een paar tientjes gefokt en verhandeld.
In Nederland zijn deze pups vervolgens goedkoper te koop via internet en marktplaats. Logisch toch? Laat je niet verleiden door zielige pups en leugenachtige verhalen!

	De Link: https://www.houdenvanhonden.nl/kopen-verzorgen-en-opvoeden-van-je-hond/waarom-een-stamboomhond/risicos-pup-hondenhandel/



· Vraag bij de fokker naar de stamboomnaam van de ouders, dan kunt u op de site van de Raad van Beheer alle gegevens vinden, inclusief de gezondheidsuitslagen:

De link: https://www.houdenvanhonden.nl/generaties-gezondheid-online/



België:

De Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus:

http://www.srsh.be/pages-nl/index.html



· Via deze site kunt u o.a. de eisen vinden waar een fokker aan moet voldoen. Maar u kunt er ook informatie vinden over de fokkers die momenteel pups hebben, en de link naar de rasvereniging.

De link: http://www.srsh.be/cgi-bin/babydog_resultN.pl?Lettre=C



Rasverenigingen: 

Nederland: Cane Corso Club Nederland:

· Op de site van de officiële rasvereniging van de Cane Corso in Nederland, vind u alles over de fokeisen waaraan de fokker moet voldoen. Maar ook dekberichten en nesten die voldoen aan de eisen van de club. Tevens vind u informatie over evenementen die georganiseerd worden.

De link: http://www.canecorsoclub.nl

België: Belgium Cane Corso Associaton            

De link: http://www.srsh.be/cgi-bin/infoshow_clubs_eleveursN.pl

Andere interessante en informatieve informatie over o.a. de aanschaf van een pup:

· Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren, op deze site vind u alles over het houden van dieren, ook kunt u hier alles vinden over het reizen met dieren, zoals de eisen die het land van bestemming heeft over vaccinaties: http://www.licg.nl/7x/home.html

· Bij het maken van een verantwoorde keuze voor je nieuwe pup zijn tips handig. Gebruik daarvoor onze stamboompup checklist. In de stamboompup checklist staan de tips voor aanschaf van je pup op een rijtje zoals tips over vragen die je aan de fokker kunt stellen.

De link: http://www.licg.nl/62w/praktisch/hond/aanschaf-en-verzorging/de-puppy-checklist.html

· Via het LICG, kunt u ook de rashondengids vinden, met o.a. een beschrijving van de Cane Corso.

De link: http://www.rashondengids.nl/7ty/informatie-per-ras/cane-corso

· Ontmasker de foute fokker, ook te vinden via het LICG: 

De link: http://www.licg.nl/foutefokker

· Omroep Brabant heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de illegale puppy-handel, en hebben daar een verslag van uitgebracht, interviews met de gedeputeerden, de pup, die dierenarts, de handelaar en de handhaver.

De link: http://www.omroepbrabant.nl/puppyhandel



· Fairpup Een pup is geen product, maar wordt door sommige fokkers wel zo gezien. Om te voorkomen dat je een pup koopt bij een foute fokker, met alle nadelige gevolgen van dien (ziekte/agressie/extra kosten), helpen we je op deze site bij het zoeken naar een FAIRPUP. Een FAIRPUP is een pup uit een eerlijk nest. 

Een site met informatie over:

· Bent u geschikt voor een hond?

· Waarom een fairfokpup?

· De fairfokcheck!

· FAIRPUP en de FAIRPUP-Check zijn een initiatief van de Koninklijke Hondenbescherming.

De link: http://fairpup.nl/



· Wageningen, Rijks Universiteit, doet onderzoek naar de gezondheid en erfelijke gebreken van rashonden en look-a-likes

De link naar het onderzoek: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Een-onderzoek-naar-erfelijke-gebreken-bij-rashonden-en-lookalikes.htm



· Cane Corso Stambomen Database. Een stambomenbestand met meer dan 50.000 Cane Corso’s met hun stambomen. Deze site wordt bijgehouden door gepassioneerde fokkers over de hele wereld.

De link: http://www.canecorsopedigree.com/modules/animal/index.php

















