
Een loops teefje - (G)een probleem 

 
De dagen worden weer langer, en dat brengt de hormonen op hol. Hondenbezitters merken dat 

al snel. 

Het teefje, dat tijdens de wandeling normaal twee of drie keer plast, plast nu elke paar 

minuten miniscule porties. Net als een reu treuzelt ze in plaats van lekker door te lopen en 

onderzoekt ze met haar neus de plekjes waar rivaliserende teefjes of reuen hun 

boodschap hebben achtergelaten. De eerste tekenen van de binnenkort te verwachten 

loopsheid. De reuen hebben het op hun beurt nog drukker met snuffelen, 

hun poot optillen en machogedrag –wat meestal niet bepaald een pretje is voor het baasje-. 

Ongeveer de helft van alle reuen en teefjes is niet gecastreerd en is één of twee keer per jaar 

even het spoor bijster. 

Vooral daar waar reuen en teven vlak bij elkaar wonen en de straten delen zijn regelmatig 

opstootjes. 

 

Meteen bij de eerste tekenen van een loopsheid moeten de baasjes actie ondernemen. De baas 

van de reu moet weten dat er een loopsheid nadert, zodat hij de wandelroute en/of –tijden zo 

kan aanpassen dat de verliefde twee elkaar niet tegenkomen. De baas van het teefje moet op 

zijn beurt haar liefst pas dan uitlaten wanneer er weinig hondenverkeer op straat is. En 

wanneer ze naar buiten gaat, moet ze minstens 3 weken aangelijnd worden uitgelaten als er 

mogelijk ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Dit om meerdere redenen: teefjes kunnen onder 

elkaar tijdens de loopsheid bijzonder kribbig zijn, en zo kunnen vriendinnen vijanden worden. 

Ook potentiële vrijers gaan ruw om met loopse teefjes, behalve tijdens de cruciale vruchtbare 

dagen. Het aangelijnd uitlaten wordt om bovengenoemde redenen ook aangeraden aan baasjes 

van reuen, want zelfs goed opgevoede honden gaan al snel het verkeerde pad op door de 

verleidelijke geur die hen naar het teefje leidt. En ze zullen zich niet laten afschrikken, zelfs 

als de bruid hen meermaals duidelijk heeft gemaakt dat ze niets met hen te maken wil hebben. 

 

Bij koppels van verschillende grootten of kracht kan zo’n situatie al snel tot verwondingen 

leiden. Zodra het bloed van een teefje helderder wordt, zij bij het aaien haar staart opzij doet 

en zij meer interesse gaat tonen in reuen is huisarrest soms de beste oplossing. 

Houd de wandelingen drie tot 4 dagen zo kort mogelijk en altijd aangelijnd. 

 

 



In deze fase helpen Chlorophyltabletten en andere huismiddeltjes niet meer. Als het teefje wil 

paren, vindt ze wel een manier, net als de zwaar verliefde reu. 

 

Maar wat als er onverhoopt toch een paring plaatsvindt ? Dan mag je die onder geen enkel 

beding afbreken. Als de reu en de teef vastzitten, kun je ze bij een scheiding verwonden. 

Wacht dus af tot ze uit zichzelf uit elkaar gaan. Om ongewenste nakomelingen te voorkomen 

kan de dierenarts de dracht van de teef in een vroegtijdig stadium onderbreken. Wie overigens 

zijn teefje broekjes aandoet zodat ze in huis geen bloeddruppeltjes achterlaat, moet dit niet 

voortdurend doen. Het is beter om de meest gebruikte ligplaats te bedekken met een wasbare 

deken. Want in de warme en vochtige omgeving onder het beschermingsbroekje 

ontwikkelen ziektekiemen zich razendsnel, en kunnen ze, omdat de baarmoeder 

“ontvankelijk” is, binnendringen en een baarmoederontsteking veroorzaken. Liever dus af en 

toe een keertje meer dweilen dan een ziekte riskeren. 

 

Na haar vruchtbare dagen ruikt het teefje nog altijd verleidelijk. Er kan dan niets meer 

“gebeuren”, maar opdringerige reuen zijn er nog wel. Wacht dan nog 

een weekje voordat je je teefje weer loslaat. Dan is de rust teruggekeerd. 
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