Teckel Tekk uit Breda blaft bij alles en
is bang: ‘We dachten dat we goed
zaten bij deze fokkers’
– Teckel Tekk heeft een gebruiksaanwijzing. ‘Hij heeft het niet
zo op mannen. Is ook geen fan van de bel. Dus niet schrikken als je
binnenkomt. Gewoon even blijven staan en wachten totdat hij is
uitgeblaft’. Met deze instructies kun je aanbellen bij Tim-Jim (33) en Loes
(29)* uit Breda.
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We dachten dat we goed zaten bij deze fokkers
Tim-Jim, eigenaar Tekk

Deze week werden ze landelijk nieuws nadat zij een rechtszaak wonnen tegen
de fokkers van hun hondje Tekk (2). De rechter acht bewezen dat het teckeltje
weken niet de noodzakelijke zorg heeft gekregen van de fokkers en dus niet aan
de koopovereenkomst voldoet.
Het ruwharige teckeltje ziet er schattig uit. Kwispelend trippelt hij over straat.
Totdat er iemand in de buurt komt. Dan slaat hij om. Schel geblaf. Aan een stuk.
En dat is niet het enige. ,,Hij blaft bij alles, is snel bang en ik durf hem niet alleen
te laten met kinderen. Als we dit van te voren geweten hadden, hadden we Tekk
nooit gekocht”, verzucht Loes.
Twee jaar geleden besloot het stel samen een hond te kopen. ,,We reden naar
Woerden en waren meteen verkocht toen we hem zagen”, vertelt Tim-Jim. ,,We
hebben van te voren veel research gedaan. Op internet gezocht naar goede
adressen. Waar we op moesten letten bij de fokker. Deze fokkers stonden
bekend als een van de besten. Aangesloten bij allerlei officiële instanties.
Hebben prijzen en erelintjes gewonnen. We dachten dat we goed zaten.”
(Tekst gaat verder onder foto)

De Teckel Tekk krijgt therapie vergoed door de fokker dankzij rechtszaak. © Pix4Profs/Marcel
Otterspeer

Bij binnenkomst was het stel niks vreemds opgevallen. Tim-Jim: ,,Van alle
andere honden hebben we niets gehoord of gezien. Toen we vroegen naar
Tekss moeder, zijn ze die gaan halen. Ze zat in de ren met zijn broertje. Wat
hier van waar is weten we niet. De namen die ze opgaven op Tekks papieren
bleken later ook niet te kloppen namelijk. Verder kregen we goede adviezen van
de fokkers. Dat we er niet gelijk twee moesten kopen en dat we de eerste weken
thuis moesten zijn voor de opvoeding.”
Gedragstherapeut
Toch blijkt na een paar maanden dat de opvoeding van Tekk niet lekker loopt.
Ondanks de cursussen. Loes: ,,Hij blafte veel en werd soms zelfs venijnig. Maar
iedereen zei dat dit lag aan nieuwigheid en later aan de puberteit. Toen hebben
we de hulp ingeschakeld van een hondengedragstherapeut. Zij gaf handvatten
die helpen. Maar ook haar viel op dat Tekk wel heel lastig was.”

De politie heeft meer dan honderd verwaarloosde
honden in beslag genomen
Loes, eigenaresse Tekk

Opgelicht

Teckel Tekk thuis op de bank © Loes

Niet veel later is het stel benaderd via Facebook. Of Tekk gekocht is bij die
verdachte fokkers uit Woerden. Loes: ,,Via het programma Opgelicht bleek dat
de situatie daar verschrikkelijk was. Ze zaten in reiskoffers opgesloten en
hadden geen papieren. De politie heeft toen meer dan honderd verwaarloosde
teckels in beslag genomen. Ook hoorden we verhalen over mattenkloppers.
Voor ons vielen alle puzzelstukjes op z’n plaats. In de eerste weken van Tekks
leven kreeg hij geen socialisatie vanuit de fokker en dit is de oorzaak van het
probleem.”

Rechtszaak
En dus spanden ze een rechtszaak aan. Advocate Nicolette Heijkant uit
Oosterhout uit Breda nam hun zaak aan en won. Het stel krijgt een
schadevergoeding van 750 euro. Tim-Jim: ,,Je doet het niet voor het geld. Je
hebt er ook geen baat bij, want de therapieën en cursussen zijn duur. We wilden
opkomen voor de honden. Ervoor zorgen dat dit niet nog meer beestjes wordt
aangedaan.”

Sinds de therapie gaat het stukken beter met Tekk
Loes, eigenaresse Tekk

Reacties
Nadeel van dit alles. Tim-Jim: ,,De vervelende reacties. Mensen die zeggen dat
we voor een paar euro op de voorste rij willen zitten. Het gaat niet om geld. Tekk
heeft ons genoeg gekost. Alleen al de aanschaf was 850 euro. Het gaat erom
dat er slechte mensen aan het werk zijn. Die honden mishandelen en mensen
oplichten. Zij moeten gestopt worden.”
En Tekk? ,,Sinds de therapie gaat het stukken beter. We gaan binnenkort ook
nog een nieuwe cursus volgen. Weg doen is geen optie, want het is écht een
lieve hond.”

