
  

 Verschillen tussen reu en teef. 
  

 Beste redactie 

Mijn man en ik zijn ons aan het oriënteren voor wat betreft de aanschaf van een hond. Een 

Duitse herder trekt ons qua ras en karakter zeker aan. Ik vroeg me af of er verschil zit in 

gezondheid en karakter tussen een reu en teefje? Dat is ons nog niet helemaal duidelijk. 

Alvast bedankt voor het antwoorden! Vriendelijke groet,  

Maaike de Jel - Hazeborg  

 

Beste familie, 

Op zoek naar een rashond, is een Duitse Herdershond een keuze richting een actieve 

gebruikshond die intelligent is en goed op te leiden. Tevens een prima sociaal 

aanpassingsvermogen en uitstekend passend in een roedel. Goed leiderschap en duidelijke 

opvoeding en begeleiding maken van hem een uitstekende gezinshond. 

Met een pup kunt U de hond naar uw eigen hand zetten en aan hem een onvoorwaardelijke en 

trouwe vriend krijgen. Een jonge leeftijd brengt wel mee dat meer aandacht en tijd aan hem 

besteed moet worden. Maar ook een volwassen Duitse Herder gedijt niet zonder zeer actief 

bezig gehouden te worden. 

Een verstandige keuze is altijd een hond stammend uit een nest gefokt volgens het VFR 

(Verenigings Fok Reglement van de rasvereniging VDH). Daarbij zijn de ouderdieren  

gekeurd op fokgeschiktheid en zijn  derhalve in het bezit van een goed resultaat op het 

onderzoek naar heupdysplasie en elleboogdysplasie. Tevens beveelt de rasvereniging nog 

meer onderzoeken aan die vermeld staan in het VFR. Het houdt tevens in dat de honden in het 

bezit zijn  van het diploma Verkeers Zekere Hond (VZH), Uithoudingsvermogen (UV), het 

africhtingscertificaat IPO 1 en op een expositie minimaal de kwalificatie “Goed” behaald 

hebben. De ouderdieren zijn beide goedgekeurd op een fokgeschiktheidskeuring van de VDH. 

Bij de fokkerij stelt de Raad van Beheer ook aanvullende eisen ten aanzien van gezondheid en 

welzijn. Tevens  staat in het VFR dat de hond niet mag stammen uit een nest met een te hoge 

mate van inteelt. 

Tussen een reu en een teef zijn er niet heel grote verschillen maar zal de voorkeur van de 

eigenaar de doorslag moeten geven. 

Afgezien van het uiteindelijke verschil in grootte (een reu wordt doorgaans tussen de 60 en 65 

cm schofthoogte en een teef tussen de 55 en 60 cm.) en gerelateerd gewicht, zal een reu 

doorgaans zich wat temperamentvoller en zelfstandiger gedragen en een teef wat 

aanhankelijker zijn en meer leidzaam. Een teef wordt natuurlijk tweemaal per jaar loops en 

dientengevolge ondergaat ze daarbij wisselende hormonale invloeden. Castratie van zowel reu 

of teef haalt op gedragsgebied niet zo heel veel uit maar brengt wel mogelijk nadelige 

invloeden met zich mee op het gebied van gezondheid. 



Indien men zich informeert bij andere hondeneigenaren of fokkers is het zaak om zich niet te 

laten leiden door de mening van enkelen maar de grote draad te vinden in alle ervaringen. Dit 

geldt voor alle aspecten met betrekking tot gedrag en inpassen in het gezin. Qua gezondheid 

zijn er hooguit wat verschillen in zaken die verband houden met het verschil in sexe dus 

hormonaal beïnvloed. 

Veel succes met uw uiteindelijke keuze ! 

 


