
 

 

Standaardpoedel/Grote Poedel/Koningspoedel, ongecastreerde reu, wit, één jaar oud 

 

Huidige baasjes 

Snow is opgegroeid in een gezin met kinderen in de leeftijd van 11, 10, 6 en 3 jaar oud. Het is een 

echte gezinshond: zeer sociaal, gewend aan gezelschap en weet goed om te gaan met verschillende 

leeftijden en persoonlijkheden. 

Reden herplaatsing 

Recent hebben wij het moeilijk besluit moeten nemen om een nieuw thuis voor Snow te gaan 

zoeken. Een besluit dat ons heel zwaar valt maar de omstandigheden zijn zodanig, dat het ook 

duidelijk is dat er geen andere oplossing is dan het zo spoedig mogelijk vinden van een nieuw mandje 

voor onze lieve Snow: 

Enige tijd geleden kregen we het nieuws dat één van onze kinderen zwaar allergisch blijkt te zijn voor 

o.a. honden. Het leven met Snow heeft brengt voor onze zoon chronische gezondheidsklachten en 

daarnaast terugkerende heftige allergische reacties met zich mee. We hebben destijds het advies 

gekregen om Snow per direct uit huis te plaatsen maar we wilden het eerst proberen met 

aanpassingen in huis. Om de verspreiding van allergenen te beperken zijn we inmiddels echter 

constant aan het saneren en heeft Snow binnenshuis steeds minder vrijheid. Een situatie waarbij we 

er nu niet langer omheen kunnen dat een zo snel mogelijke herplaatsing (hoe moeilijk ook) het meest 

wenselijk is voor het hele gezin, inclusief Snow. 

Uiterlijk, karakter en opvoeding 

Snow is een mooie, witte Koningspoedel van 1 jaar en 4 maanden en is vanuit de fokker bij ons 

komen wonen toen hij ongeveer 8 weken oud was. Wij zochten een pup met een zacht en geduldig 

karakter, die niet zo gauw onder de indruk zou zijn van veel levendigheid om zich heen. Snow heeft al 

onze verwachtingen overtroffen en is van kleins af aan ontzettend lief met iedereen, een echte 

knuffelkont.  

Vanaf zijn 12e week zijn we met hem op cursus gegaan voor “Puppy Socialisatie”, “Puppy Opvoeden”, 

de “Basiscursus” en "Dogs in Control". Snow was altijd de clown van de klas maar heeft de cursussen 

goed en met veel plezier doorlopen.  

Snow heeft als puppy lange tijd last van wagenziekte en kreeg hierdoor angst voor het in de auto 

gaan. Tijdens de cursussen kregen we veel goede adviezen om mee aan de slag te gaan. Dankzij een 

gerichte aanpak en veel positieve ervaringen, is Snow uiteindelijk met groeiende enthousiasme de 

auto in gaan springen voor uitstapjes. Uit ervaring kunnen we zeggen dat Snow zonder problemen 

een lange rit van een paar uur aankan. Wij hebben echter nog niet de kans gehad om te ervaren of 

hij een hele dag in de auto zou kunnen dus dat is zeker iets om rekening mee te houden indien er de 

wens is om met hem mee te nemen met een vakantie naar het buitenland.  

Snow is geen grote eter maar is bij elke controle bij de dierenarts goed op gewicht. Ook zijn groei is 

altijd goed en hij bruist van de energie. Het is een hond met een goede conditie en hij is gewend om 

wekelijks een keer naast de fiets mee lopen en om een paar keer per week een lange wandeling te 

maken. Wij gaan hiervoor vaak naar het bos en een enkele keer naar het strand. Op afgelegen 

plekken kan Snow prima loslopen en je maakt hem het meest blij met buiten samen bezig zijn, 

bijvoorbeeld met een apporteer spelletje. Of met een uitje naar een hondenuitlaatplaats waar hij kan 



 

 

ravotten met andere honden, hierdoor kan Snow zijn energie gelijk goed kwijt. Snow is verder zeer 

sociaal, ook naar andere honden toe en is zowel graag onder de mensen als bij zijn soortgenoten. 

Het liefste gaat Snow overal mee naartoe maar kan prima voor een dagdeel alleen thuis zijn. Snow is 

energiek maar ligt net zo graag rustig aan de voeten van zijn baasjes. Het is een echte gezelschapdier, 

altijd in voor een knuffel of voor een speelmoment. Een ontzettend lieve hond, die van alles geniet 

en heel erg veel liefde en vreugde teruggeeft. 

Nieuw mandje 

Het is voor ons belangrijk om te weten hoe Snow terecht komt en went aan zijn nieuwe thuis dus 

onze voorkeur gaat uit naar een nieuw baasje die ons met plezier regelmatig een foto/een kort 

berichtje wil sturen, zeker gedurende het eerste periode. Dit is ook erg belangrijk voor onze kinderen 

om ze te helpen bij het verwerken van hun verdriet bij het moeten loslaten van hun grote vriend.  

Onze wens voor Snow is: een liefdevolle en permanent thuis. Snow is met veel liefde en zorg bij ons 

groot geworden en het doet ons veel verdriet dat hij niet bij ons oud zal kunnen worden, zoals de 

bedoeling was. Hopelijk is er een baasje die hem beiden kan gaan bieden. Verder zou het heel fijn zijn 

als Snow een nieuw mandje kan vinden met een baasje: die er regelmatig graag op uit gaat/met een 

grote tuin als mogelijkheid voor de nodige beweging/met een andere hond om mee te spelen.  

EXTRA INFORMATIE OVER SNOW 

• Volledig zindelijk 

• Kent de basiscommando’s: kom, zit, blijf, af (liggen), los (als hij een speeltje of tak vast heeft) 

• Trekt aan de lijn maar is goed corrigeerbaar door het dragen van een snuitband, dan loopt hij 

netjes en rustig aan de lijn 

• Energieke hond die zeker een paar keren per week lichaamsbeweging nodig of een grote tuin 

• Kan een dagdeel alleen zijn en jankt/blaft niet bij afwezigheid van zijn baasje 

• Blaft zelden en als hij het een enkele keer bij opwinding doet (tijdens het spelen)dan stopt hij 

meteen na corrigeren 

• Is niet gecastreerd en vertoont absoluut geen dominant gedrag 

• Is gechipt en heeft een EU-paspoort  

• Is regelmatig gezien door de dierenarts voor vaccinaties en voor groei- en 

gezondheidscontroles (verslagen aanwezig) 

• Wordt regelmatig ontwormd  

• Eet Royal Canin voer (kieskeurige eter) 

 

 


