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zeer fijne ras. Voor details moet u echter de specifieke lectuur over fokken van honden raad-

plegen, hierin is een ruime keus aanwezig.

Een paar uur voor de geboorte zal de teef beginnen om alle kranten die u zo netjes in de  

werpkist heeft gelegd met geweld te verscheuren door er verschrikkelijk in te graven.

Laat haar maar haar gang gaan, dit is het klaar maken van haar kraambed.

Normaal gesproken zal er na een paar uur van graven en persen een pup geboren worden. 

Bij de eerste pup moet u er op toe zien dat moeder de pup uit haar vlies bevrijdt, iets dat bij 

de eerst pup en bij een onervaren teef wel eens verkeerd gaat. Is het nieuwe leven uit zijn 

benauwde positie bevrijd, laat dan de moeder de rest doen. Het opeten van de nageboorte 

heeft namelijk diverse doelen; een ervan is om de geboorte van de volgende pups sneller te 

laten verlopen. 

We spreken van een mooi nest als er 5 à 6 Lakelandpups geboren worden, dus moet het 

voorgaande zich nog enkele malen herhalen, waarbij de moeder de reeds geboren pups flink 

poetst en u voorzichtig de vieze kranten wegpakt zonder het geheel te veel te verstoren. 

Het aantal pups kan natuurlijk variëren, zo kan het zijn dat er maar 1 pup wordt geboren, dit 

zal over het algemeen meer problemen geven dan meer pups, omdat deze ene pup vaak erg 

groot kan zijn, maar 9 pups is ook al voorgekomen. 

De pups kunnen 

geboren worden met 

tussenpozen van 20 

minuten tot 2 uur, dit 

laatste is niet zo goed 

voor de gemoedsrust 

van de fokker en kan 

ook voor de pups die 

nog moeten komen 

een probleem ople-

veren.

Zijn alle pups geboren, 

dan zal de gelukkige 

moeder slechts tijd en 

aandacht hebben voor 

haar pups. Ze gaat ze 

poetsen en laat ze 

drinken. Het is een Nieuwsgierige blikken.




