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Proloog 
 

Niets is schattiger dan het zien en aaien van zo’n kleine, snoezige 

puppy. Vooral voor kinderen is dit een unieke belevenis. Wie wil er 

nu niet zo’n lief hondje om mee naar huis te nemen en te 

vertroetelen als zijn eigen knuffeldier?  

Ken je de film Beethoven? Nee?  

Laat me dan even uitleggen wat daar in de eerste scènes gebeurt. 

 
Een Sint-Bernardpuppy wordt met een grote groep andere puppy’s 

gestolen uit een dierenwinkel door twee dieven. De puppy weet 

echter te ontsnappen en sluipt het huis van de familie Newton in.  

 

Vader George Newton wil eigenlijk geen hond en al helemaal geen 

grote Sint-Bernhard, maar de rest van het gezin is dol op het 

pasgeboren dier. Tegenstribbelend gaat George toch akkoord. En 

dan begint de ellende.  

 

Beethoven groeit uit van een puppy tot een reusachtige reu. De 

familie is dol op hem. De hond helpt dochter Ryce met haar 

liefdesproblemen, beschermt zoon Ted tegen pestkoppen, en redt 

Emily uit het zwembad wanneer ze daarin valt door nalatigheid van 

de oppas. Maar Beethoven maakt ook rommel en loopt alles omver, 
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kwijlt en maakt alles vies. Na ieder incident klinkt dan een 

gefrustreerd "Beethoven!!!" waarop de hond zich wijselijk uit de 

voeten maakt.  

	

Kortom: de hond die als puppy zo schattig leek, blijkt als volwassene 

een behoorlijke sta in de weg. Vooral in de ogen van vader George.  

 

Waarom kom ik met dit voorbeeld? Omdat het in het dagelijks leven 

ook zo vaak gebeurt. 
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Om te weten of jij de ideale hondenbezitter bent, 

wil ik jou graag helpen! 

 

Stel jezelf een aantal vragen: 

 

§ Heb je er al eens goed over nagedacht of een hond wel in je 

familie past?  

§ Heb je voldoende tijd om met je huisdier bezig te zijn? 

§ Ben je bereid om tijd en geduld te steken in 

zindelijkheidstraining? 

§ Ben je je bewust van het ras dat bij jou past? 

§ Ben je een persoon met veel of weinig energie?  

§ Kies je voor een ras of hond die daarop zijn afgestemd?  

§ Is er niemand allergisch aan hondenharen?  

§ Wat als je op vakantie gaat?  

§ Neem je de hond mee of kies je ervoor om je geliefde 

huisdier ergens te plaatsen?  

§ Heb je voldoende budget om een dierenpension te betalen? 

§ Wat als je hond ernstig ziek wordt? 

§ Kan je de onkosten betalen of kies je voor een 

dierenverzekering?  

§ Ben je bereid om elke dag met je hond mínstens een half uur 

te gaan wandelen? Spelen in de tuin is niet voldoende.  
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§ Wie kan met de hond gaan wandelen als zijn baasje ziek 

wordt? 

§ Ben je bereid om poepzakjes mee te nemen en alles grondig 

op te ruimen zodat je je medemens niet tot last hoeft te zijn? 

§ Zal je niet vergeten om jouw lieve vriend een paar keer per 

dag vers drinkwater aan te bieden? 

 

Heb je een duidelijk antwoord op alle vragen? 

Zijn die positief? 

 

Lees dan verder! 

	

Zo niet, dan ben jij wellicht niet de geschikte baas voor om het even 

welke hond, hoe graag je die puppy ook zou willen.  

 	


