Over Ask Noa’s
Met veel liefde, plezier en kennis, fokken we af en toe een nestje Australian Shepherds. In de
afgelopen jaren hebben wij de populariteit van het ras enorm zien groeien, waarbij we veel
telefoontjes en mails ontvangen van geïnteresseerden. Om de informatie te ordenen en u alvast wat
basis informatie te geven over onze werkwijze, maken we gebruik van dit formulier. Een nest fokken,
daar komt veel bij kijken. Wij hebben hieronder toegelicht waar voor ons de focus op ligt.
1: Een verantwoorde combinatie maken van ouderdieren waarbij gezondheid van het toekomstige
nest voorop staat, gevolgd door karakter. Een mooie verschijning is slechts bonus. Daarnaast moet
de combinatie bijdragen aan de toekomst van de populatie. Aangezien ons ras niet geheel vrij is van
erfelijke afwijkingen en wij de risico’s zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen bij het maken
van een combinatie, worden onze pups niet verkocht voor de fok.
2: Een zo goed mogelijke start bieden in de periode van geboorte tot uitvliegen; naast dagelijkse
verzorging besteden we veel aandacht aan gedrag. Het bieden van een ontwikkelingsgerichte
omgeving en activiteiten, helpen de pups in het exploreren en verwerken van prikkels. Dat start al
vanaf 3 dagen oud met het Bio Sensor Program.
In huiselijke kring laten we de pups kennis maken met geluiden en materialen. We observeren de
motorische ontwikkeling en volgen hoe de pups ontwikkelen op sociaal gebied. De pups doen allerlei
vaardigheden op en we bieden activiteiten aan om ze een goede start te geven voor de rest van hun
leven. Zoals naar het bos, naar het tuincentrum, ritje in de auto, langs de basisschool, de dierenarts,
puppyparcours, etc. De pups zullen in hun gedrag van elkaar verschillen, wat we meenemen in het
uiteindelijke plaatsingsadvies.
3: De juiste match vinden tussen pup en baas. Wij brengen de verschillen tussen de pups in kaart.
Daarbij schakelen we ook kennis van buitenaf in en wordt er een puppytest afgenomen.
In de kraamtijd geven we u de gelegenheid om betrokken te zijn bij activiteiten en uiteraard de pups
te komen knuffelen. Gaande weg is er ruimte om aan te geven met welke pups u de meeste affiniteit
heeft. Dit wordt meegenomen bij de puppytest en daar komt uiteindelijk een voorstel uit voor een
pup-baas combinatie. Met 6,5 week proberen we dit rond te hebben. U hoort dus dan pas welke pup
specifiek wordt aangeboden en ook dan bent u natuurlijk vrij om op dat aanbod in te gaan of af te
slaan. Uiteraard hebben we in samenspraak dan al ieders voorkeur in kaart gebracht en zal het
aanbod in de meeste gevallen geen complete verrassing zijn.
Voordat de pups uitvliegen, bieden we nog een puppy-workshop aan op een hondenschool. Een
leerzaam en feestelijke afsluiting.
Indien u een specifieke wens heeft voor een geslacht, dan horen we graag vooraf waarop de
voorkeur gebaseerd is, zodat we er rekening mee kunnen houden. Indien u een specifieke wens heeft
voor een kleur, dan raden we in aan om bij een grote kennel in te schrijven. We kunnen hier maar in
beperkte mate rekening mee houden, dus wees u ervan bewust dat we lang niet iedereen kunnen
voorzien van de eerste voorkeur.
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