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Inleiding  

De perfecte puppy ... 

Dit is het beeld dat wij als kersverse eigenaar van een puppy 

voor ogen hebben en waar we allemaal van dromen. Een puppy 

die op zijn gemak naast je slentert of rustig aan je voeten op 

een terrasje zit.  

Maar om dit te bereiken zal je hem op een degelijke manier 

moeten trainen. In het begin zal je pup immers heel wat 

onaangepast gedrag vertonen zoals: happen, dingen stukbijten, 

binnen plassen en poepen, luid blaffen als het niet gepast is, 

enzovoort… 

Jouw puppy groeit en ontwikkelt zich echter snel. Reeds na een 

paar weken bij je thuis moet een puppy vertrouwd zijn met een 

zekere dagelijkse routine. Hij moet zowel 

gehoorzaamheidstraining krijgen als training van de 

basiscommando’s zoals: ‘zitten’, ‘liggen’ en ‘hierkomen’. 
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Net als een kind heeft een jong hondje onze liefde en 

bescherming nodig. Het moet zo worden gecorrigeerd dat het 

fijn is om bij je te hebben. Het mag echter niet overdreven 

worden gedomineerd en afgebroken om te vermijden dat zijn 

karakter volledig wordt verstikt. 

Van tevoren plannen maken en de dingen meteen goed doen is 

uiteindelijk beter dan later problemen te moeten oplossen. Om 

de richtlijnen uit dit boek optimaal te benutten moet je deze 

toepassen nog voor de zaken de verkeerde kant op gaan. Beter 

voorkomen dan genezen!  
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1  ZO ZIET EEN PUPPY DE WERELD 

De hond zoals wij hem vandaag kennen stamt af van de 

wolven. Wolven leven en jagen in groepsverband en hebben 

doorheen de tijd de nodige vaardigheden hiervoor ontwikkeld. 

Heel wat van deze vaardigheden en instincten zijn nog steeds 

aanwezig bij de hond van vandaag.  

Hierdoor neemt een hond zijn omgeving op een totaal andere 

manier waar dan de mens. 

Daarom dat zijn reactie op bepaalde prikkels totaal het 

tegenovergestelde kan zijn van die van ons. 

Voorbeeld: de tanden laten zien kan bedreigend overkomen 

voor een hond. Terwijl wij als mens iemand die zijn tanden 

bloot lacht, als vriendelijk ervaren.  

Als je een pup succesvol wil opvoeden moet je eerst weten hoe 

een hond denkt! 

 

 

Strak in de ogen kijken en de tanden laten zien betekent voor honden totaal iets 

anders als voor mensen 
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DE LICHAAMSTAAL VAN EEN HOND 

Weet jij wat je hond jou probeert te zeggen? Weten hoe je de 

lichaamstaal van je hond moet lezen, is de sleutel tot het 

begrijpen van je hond.  

Omdat honden niet kunnen spreken, communiceren zij vooral 

via lichaamstaal. Communiceren via klanken komt bij de hond 

op de tweede plaats.  

Aan de hand van hun lichaamstaal kun je hun 

gemoedsgesteldheid beoordelen en mogelijk hun volgende zet 

voorspellen. Zo kan je bepalen of een hond zich in een  

 

bepaalde situatie op zijn gemak of niet op zijn gemak voelt.  

Als je éénmaal de lichaamstaal van de hond beter begrijpt, is 

het nuttig om de interacties tussen honden en mensen en 

tussen honden onderling in verschillende situaties te  
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observeren. Wanneer twee dieren met elkaar omgaan, voeren 

zij als het ware een gesprek via hun lichaamstaal. Het lijkt 

soms zelfs op een soort dans.  

Veel hiervan vind je ook terug bij de interactie tussen mens en 

hond. Met wat oefening zul je al snel de verschillende nuances 

in de lichaamstaal van je hond kunnen onderscheiden. Het goed 

kunnen lezen van de lichaamstaal van je hond heeft 

verschillende voordelen. 

Zo kan het kunnen lezen van zijn lichaamstaal jou en je hond 

helpen beschermen tegen gevaarlijke situaties. Zonder geluid 

te maken kan je hond jou vertellen dat hij een bedreiging voelt. 

Als je je hond ziet omgaan met andere honden, kun je via zijn 

lichaamstaal zien wanneer onschadelijk spel gaat evolueren 

naar een echt hondengevecht. Het kunnen interpreteren van 

lichaamstaal kan ook helpen bij het trainen van je hond en het 

herkennen van vaak voorkomende gedragsproblemen. 

Zelf moet je ook leren om via lichaamstaal te communiceren 

met je hond. Door gebruik te maken van bepaalde 

lichaamshoudingen en gebaren kan je de communicatie met je 

hond sterk verbeteren. Zo zal het hurken met open armen een 

teken van welkom zijn.  
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Een hond van bovenuit 

benaderen met een 

starre houding terwijl je 

hem strak in de ogen 

kijkt kan daarentegen 

zeer bedreigend over 

komen voor hem. 

Jouw pup observeert jou beter dan je denkt en kijkt eerder 

naar je lichaamstaal dan dat hij naar je luistert. Hij zal al snel 

jouw stemming kunnen peilen alleen maar door naar je te 

kijken. 

BETEKENIS VAN HET KIJKEN 

Honden gaan mekaar vaak indringend aankijken om te dreigen. 

Een teef kan haar pup terecht wijzen door ernaar te staren als 

hij zich niet gedraagt. Ook kan een hond die een hogere positie 

bekleedt in de roedel alzo een lagere in rang duidelijk maken 

dat deze een regel overtreedt.  

Een hondenbaasje kijkt soms ook wel eens met een dreigende 

blik. Maar meestal kijkt hij zijn hond met grote ogen liefdevol 

aan zonder hierbij aan straffen te denken. Een pup die opgroeit 

in een gezin moet onderscheid leren maken tussen deze twee 

manieren van kijken. Hij moet leren dat een andere hond die 

strak naar hem kijkt een bedreiging vormt, terwijl een mens die 

hem indringend aankijkt alleen maar goede bedoelingen heeft. 
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HET GEZICHTSVERMOGEN VAN EEN HOND 

De smekende ogen van je hond kunnen je misschien de laatste 

hap van je boterham of de restjes van je bord kosten. Er schuilt 

immers heel wat emotie in de ogen van een hond. 

Er bestaan echter een aantal misvattingen over het fysieke 

aspect van het gezichtsvermogen van een hond. We zetten ze 

hier even op een rij. 

1. Honden zijn NIET kleurenblind 

Mensen vergelijken het 

gezichtsvermogen van een 

hond vaak met het kijken 

naar een oud zwart-wit tv-

programma. De waarheid is 

echter dat honden verre 

van kleurenblind zijn. Ze 

zien de zwart en wit. De reden dat honden kleuren niet zien 

zoals mensen dat doen, heeft te maken met de kleurreceptoren 

in de ogen. Deze receptoren worden kegels genoemd en 

bevinden zich in het netvlies van de ogen.  

Mensen hebben drie soorten kegeltjes waarbij elk kegeltje 

gevoelig is voor een specifieke kleur (rood, groen en blauw). 

Honden hebben daarentegen maar twee soorten kegels: één 

voor geel en één voor blauw. Dit geeft ze de zogenaamde 

dichromatische kleurwaarneming, terwijl mensen 

trichromatische kleurontvangst hebben. 
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2. Honden zijn bijziend 

Een hond ziet ongeveer 6 maal minder scherp dan een mens. 

Maar zij zien veel beter in het donker. Dit komt omdat zij meer 

staafjes hebben in hun netvlies (receptoren die zicht in het 

donker mogelijk maken) hebben. Een tweede reden voor beter 

nachtzicht is de aanwezigheid van een soort reflecterend 

scherm dat zich achter het netvlies bevindt en dat 

binnenvallend licht versterkt. Dit zorgt voor de oplichtende 

ogen van een hond in het donker. 

Een hond kan ook beter beweging waarnemen dan statische 

beelden. Deze gevoeligheid betekent dat ze de geringste 

beweging van ons lichaam opmerken, waardoor ze onze 

gebaren al aanvoelen nog voor dat we ons welbewust hebben 

bewogen. 

Het dieptezicht is slechter 

dan bij de mens maar zijn 

gezichtsveld is breder. Dit 

laatste is een gevolg van 

de positionering van de 

ogen. (meer zijwaarts geplaatst dan bij een mens)  

GEUREN ALS BRON VAN INFORMATIE 

Bij mensen is het gezichtsvermogen het belangrijkste zintuig: 

wij vergaren de meeste informatie over onze omgeving via 
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onze ogen. Bij honden is 

echter de reukzin veel 

belangrijker. De meeste 

informatie vergaren zij 

via hun neus! Zo is de 

reukzin van de hond ten 

minste honderd maal 

beter ontwikkeld dan de onze. Let maar eens op als een hond 

en zijn baas een vreemde kamer binnengaan: het baasje zal 

goed rondkijken in de kamer terwijl de hond direct begint rond 

te snuffelen om de nodige informatie te verkrijgen. 

EEN SCHERP GEHOOR 

Heeft u zich ooit 

afgevraagd waarom je 

hond zijn oren spitst, 

zelfs als jij niets hoort? 

Je zit bijvoorbeeld de 

krant te lezen als Toby 

blaffend naar de deur 

rent alsof zijn beste vriend buiten staat. Pas minuten later 

passeert je buurman met zijn hond voor je deur...  

Honden hebben een veel gevoeliger gehoor dan mensen en 

horen geluiden die vier keer zo ver weg zijn dan wij dat 

kunnen. Ze kunnen geluiden met een hogere frequentie horen, 

kunnen gemakkelijker geluiden onderscheiden (ze herkennen 
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bijvoorbeeld het geluid van uw auto) en ze kunnen de exacte 

locatie van het geluid bepalen.  

Geluid wordt veroorzaakt door luchttrillingen. Hoe meer 

trillingen per seconde, hoe hoger het geluid en hoe hoger de 

frequentie. Een contrabas maakt bijvoorbeeld dreunende 

geluiden met een lage frequentie, terwijl een fluitje scherpe 

geluiden met een hoge frequentie maakt.  

Mensen kunnen geen geluiden horen die trillen met meer dan 

20.000 trillingen per seconde (20.000 Hz). Deze bovengrens 

neemt trouwens af naarmate we ouder worden. Geluiden boven 

deze frequentie worden ultrasoon genoemd. Deze ultrasone 

geluiden worden bijvoorbeeld in de geneeskunde gebruikt om 

beelden te maken van verschillende weefsels van het lichaam 

zoals pezen, spieren of organen. 

Honden kunnen geluiden horen van maximaal 50.000 trillingen 

per seconde (50.000 Hz). Een hondenfluitje zendt meestal 

geluid uit van meer dan 20.000 Hz. Dit verklaart waarom 

honden op een hondenfluitje reageren terwijl wij dit niet horen. 

Waarom horen honden beter?       

Het oor van een hond is zeer 

beweeglijk en wordt aangestuurd door 

maar liefst 18 spieren. Het oor van de 

mens heeft slechts 6 spieren waardoor 

wij onze oren slechts licht of helemaal 

niet kunnen bewegen.  
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Zo kunnen honden hun oren kantelen en draaien om het geluid 

efficiënter naar het binnenoor te leiden. Bovendien is de vorm 

van de oren van sommige hondenrassen zodanig dat ze het 

geluid versterken.  

De gehoorgang van de hond is aanzienlijk langer dan de 

menselijke tegenhanger. Spieren maken het mogelijk om de 

positie van deze binnenoorgang nauwkeurig af te stemmen. 

Hierdoor kan het geluid nauwkeurig gelokaliseerd worden en 

scherper vanaf een grotere afstand worden opgevangen. 

Ter vergelijking: een kat heeft 30 oorspieren waardoor ze nog 

beter kan horen dan een hond. 

Schreeuwen tegen een hond is dus echt niet nodig om zijn 

aandacht te vragen. 
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2 VAN PUPPY TOT VOLWASSEN HOND 

Pups kunnen lastig zijn om mee om te gaan. Weten welke de 

verschillende ontwikkelingsstadia zijn is dan ook essentieel om 

hun opvoeding tot een goed einde te brengen.  

De exacte tijdsduur van elk stadium kan verschillen tussen 

verschillende honden onderling. Toch is men het erover eens 

dat een pup over het algemeen vijf verschillende 

ontwikkelingsstadia doorloopt vooraleer hij volledig volwassen 

is. Deze fasen zijn: 

 

NEONATALE PERIODE (TUSSEN 0 EN 2 WEKEN) 

Dit is de periode vlak na de geboorte waarbij de pups vrij 

hulpeloos zijn. Ze hebben wel al smaakzin en zijn gevoelig voor 

aanraking en warmte. 
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Hun ogen zijn nog gesloten en horen doen ze ook nog niet echt. 

Ze zijn in deze periode volledig afhankelijk van hun moeder en 

hun nestgenoten en zullen meestal alleen slapen en eten. 

OVERGANGSPERIODE (TUSSEN 2 EN 4 WEKEN)  

Tijdens deze periode zullen de pups meer controle krijgen over 

hun motoriek en hun zintuigen. Hun ogen zullen zich openen 

zijn en hun gehoor en reukzin zal zich ontwikkelen. Ze zullen 

ook meer controle krijgen over verschillende lichaamsfuncties. 

Zo kunnen ze hun eigen lichaamstemperatuur regelen en 

kwispelen bijvoorbeeld. Ze leren zelfstandig te plassen en zich te 

ontlasten. Ze kunnen zelfs gaan blaffen! 

Wat moet er gebeuren?  

In dit stadium ligt de volledige 

verantwoordelijkheid bij de fokker. 

Best zou elke pup elke dag een keer 

opgetild worden en voorzichtig in 

verschillende posities worden 

vastgehouden. Onderzoek heeft 

immers aangetoond dat zulke vroege prikkels gunstig zijn voor 

de verdere ontwikkeling van de pup. Een plichtsbewuste fokker 

zal dit dan ook doen. 
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SOCIALISATIEFASE (TUSSEN 4 EN 12 WEKEN) 

De pups hebben nu volledige 

controle over hun lichaamsfuncties 

en zintuigen. Zij zullen dan ook 

enthousiast de wereld rondom hen 

gaan verkennen.  

Dit is de belangrijkste periode in de 

ontwikkeling van een pup!  

Als je wil dat je pup zich tot een aangenaam huisdier 

ontwikkelt, is het essentieel dat je hem gedurende deze periode 

positieve ervaringen laat opdoen met mensen, andere honden 

en zijn omgeving.  

Even belangrijk hierbij is dat je hem behoedt voor negatieve 

ervaringen tijdens deze periode. Vooral tussen de 8 en de 11 

weken is een pup extra gevoelig voor beangstigende situaties. 

Als hij in deze periode aangevallen wordt door een andere hond 

bijvoorbeeld zal hij voor de rest van zijn leven angstig of 

agressief blijven reageren op andere honden.  

Tot de zesde week zal de pup zeker bij de fokker verblijven. 

Deze moet zorgen voor een duidelijke afscheiding tussen het 

slaapgedeelte en het speelgedeelte zodat de pups hun behoefte 

niet in het nest moeten doen. Zo niet kan het achteraf lastig 

zijn om hen zindelijk te krijgen. 
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RANGORDEFASE (3 TOT 6 MAANDEN) 

Je zou deze periode kunnen beschouwen als de "Lagere-school-

leeftijd". De puppy begint nu te denken in termen van 

onderwerping en 

dominantie, vooral 

wanneer hij gaat 

uitzoeken wat zijn 

plaats binnen het 

gezin is. Trachten 

om hem zoveel 

mogelijk te 

belonen als hij iets 

goed doet 

(positieve 

bekrachtiging) tijdens deze periode is het beste. Dit kan echter 

een uitdaging zijn, aangezien dit ook het stadium is waarin de 

meeste honden beginnen tandjes te krijgen en op alles gaan 

kauwen. Let in deze fase goed op het gedrag van je hond en 

zorg ervoor dat je waardevolle spullen buiten bereik houdt. Zo 

vermijd je dat je hem moet straffen (negatieve bekrachtiging). 

ADOLESCENTIE (6 TOT 18 MAANDEN) 

Deze periode is te vergelijken met de puberteit bij jonge 

mensen. 
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De meeste sociale 

gedragingen van 

je hond zullen 

zich op dit punt 

hebben 

ontwikkeld, maar 

voortdurende 

socialisatie is nog steeds belangrijk. Zijn energie lijkt 

onuitputtelijk nu. Zorg daarom voor genoeg lichaamsbeweging 

op vaste tijdstippen. Hierdoor zal je hond geestelijk evenwichtig 

en gezond blijven. 

De jonge hond begint nu ook de hogere in rang uit te dagen. 

Hij zal proberen om op te klimmen in de roedel. Je moet hem 

voortdurend duidelijk maken dat hij de LAAGSTE positie 

bekleedt binnen het gezin. De behoefte om te knagen blijft 

sterk aanwezig. 

Als je je hond niet hebt gecastreerd of gesteriliseerd dan begint 

het seksuele gedrag tot uiting te komen. Hou je hond goed in 

de gaten en let op of hij gedurende deze tijd contact heeft met 

andere honden. Als je een reu hebt zal je ook merken dat hij 

zijn poot begint op te heffen bij het plassen.  

Tenslotte zul je merken dat de puppyvacht van je hond zal 

worden vervangen door de volwassen vacht. 
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Deze periode is de moeilijkste en veel mensen die afstand doen 

van hun hond doen dat in deze periode. Besef echter dat deze 

periode voorbij gaat. Laat je dan ook niet ontmoedigen! 

VOLWASSENHEID (VAN 18 MAAND TOT ?) 

Je hond heeft zich volledig ontwikkeld nu. Hij is emotioneel en 

fysiek volwassen en zijn gedrag zal moeilijker te veranderen 

zijn. Als je hond nog onaangepast gedrag vertoont kan je 

overwegen om contact op te nemen met een hondentrainer bij 

jou in de buurt. Deze zal je zeker deskundig advies kunnen 

geven om het probleem op te lossen. 
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3 DE EERSTE DAGEN THUIS 

De eerste indrukken zijn enorm belangrijk! Behoed je pup 

hierbij voor negatieve ervaringen. Zorg ervoor dat de 

kennismaking van je pup met je kinderen, andere honden en 

eventueel andere huisdieren positief verloopt.  

Probeer de opwinding die hiermee gepaard gaat te temperen en 

hou de kennismaking rustig zodat je pup rustig alles kan 

verkennen. 

KINDEREN 

Vooral jonge kinderen moeten duidelijk gemaakt worden dat ze 

de puppy niet mogen optillen. De pup moet kinderen leren zien 

als leuke wezens waarmee het prettig toeven is. Als hij te pas 

en te onpas wordt opgepakt en op een onbeholpen manier 

wordt vastgehouden zal dit echter niet lukken. 

Let er ook op dat je pup 

niet wordt gestoord als hij 

eet of slaapt. Je kinderen 

moeten leren hem niet te 

behandelen als een nieuw 

speeltje waarmee ze 

kunnen sollen als het hen 

uitkomt. 
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ANDERE HONDEN 

Laat eventuele andere honden in het gezin kennis maken met 

de puppy op een buitenterrein. Laat ze mekaar eens goed 

besnuffelen zonder zelf teveel in te grijpen. 

Het is logisch dat de nieuweling alle aandacht opeist in het 

begin. Vergeet echter niet je oudere hond extra aandacht te 

geven de eerste dagen zodat hij zich niet achteruit voelt 

gestoten. Ook voor hem moet de kennismaking iets positiefs 

zijn.  

KATTEN 

De eerste ontmoeting moet binnenshuis plaatsvinden en je kat 

moet toegang hebben tot haar eigen veilige plek als ze ervoor 

kiest om zich terug te trekken. Kies een tijdstip waarop beide 

huisdieren waarschijnlijk kalm zullen zijn. Een half uurtje 

ravotten met je pup alvorens hem te introduceren bij je kat is 

daarom een goed idee.  

Het belangrijkste is dat de ontmoeting positief is voor zowel je 

puppy als je kat. Hou je puppy aan de lijn of in een 

hondenbench zodat je kat zich niet bedreigd voelt. Dit helpt ook 

voorkomen dat je pup het achtervolgen van katten als een leuk 

spel gaat zien, iets wat moeilijk af te leren is achteraf. Je kat 

heeft hierbij de touwtjes in handen.  
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Katten zijn van nature meer op hun 

hoede en zullen vaak meer tijd nemen om de situatie te 

beoordelen voordat ze dichterbij komen. Gebruik snoepjes om 

beide partijen tevreden te houden, maar probeer je kat niet te 

verleiden. Laat ze zelf toenadering zoeken op haar eigen 

tempo. Snoepjes en een favoriet speeltje zijn ook een 

geweldige manier om je puppy een beetje afgeleid te houden 

van de kat. Blaffen en staren zal je kat er immers van 

weerhouden dichterbij te komen. Door je puppy op een andere 

manier bezig te houden zal hij er minder bedreigend uitzien.  

Hou de eerste interactie kort en krachtig. Als je kat enige 

positieve interesse heeft getoond dan is dat geweldig! Zodra je 

kat of je puppy bezorgd of angstig lijkt, ga dan een stapje terug 

en beperk je tot het uitwisselen van geuren na hen beiden te 

aaien. Probeer het ’s anderendaags opnieuw. Door de 

ontmoetingen kort en zo positief mogelijk te houden zal het 

onderling vertrouwen van je kat en je puppy groeien. Dit zal 

zich uiten in een verminderde interesse van je hond en een 

rustigere lichaamstaal van je kat. 
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DE EERSTE NACHT 

Best is om je puppy 

goed uit te putten door 

intensief met hem te 

spelen vlak voor hij de 

nacht in gaat. Geef hem 

eventueel nog een 

warme maaltijd of wat 

warme melk. Vergeet 

niet om hem nog even 

buiten te laten om zijn 

behoefte te doen voor het slapengaan! Breng ook al een 

dekentje naar de fokker een paar dagen voordat je de puppy 

gaat ophalen. Vraag hem om dit in het nest te leggen zodat het 

doordrongen wordt van de nestgeur. Eenmaal thuisgekomen 

wikkel je het dekentje rond een warmwaterkruik en leg je dit in 

zijn slaapplaats voor het slapen gaan. De vertrouwde geur zal 

hem geruststellen en troosten.  

Pups gaan immers jammeren als ze worden gescheiden van 

hun moeder en nestgenootjes. Eenmaal bij je thuis gaan ze zich 

hechten aan jou en gaan ze dus aanvankelijk ook jammeren als 

ze ’s nachts alleen in hun nest moeten vertoeven.  

Afgezonderd zijn is geen natuurlijke situatie voor dieren die in 

een roedel leven. Neem daarom de pup de eerste paar nachten 

met je mee in de slaapkamer. Leg hem met zijn dekentje in 
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een kartonnen doos met hoge zijkanten waar hij niet uit kan. 

Eventueel gejammer kan dan snel tot bedaren worden gebracht 

door een geruststellende aai of een kalmerende stem.  

Als hij middenin de nacht 

wakker wordt en luid 

jankt en probeert naar 

buiten te komen, moet hij 

waarschijnlijk plassen. 

Sta op en loop vlug met 

hem naar de tuin. Prijs 

hem en geef hem iets 

lekkers als hij een plasje 

doet. Breng hem daarna 

terug naar zijn 

slaapplaats totdat je zelf 

moet opstaan.  

Na een paar dagen en 

nachten moet je puppy 

ingeburgerd zijn in je 

huis. Hij moet nu ook 

gewend zijn geraakt aan 

het leven zonder zijn moeder en nestgenootjes. Ondertussen 

begint hij ook langzaam aan te wennen aan het alleen zijn. Na 

ongeveer een week moet hij ’s nachts in zijn eentje kunnen 

slapen zonder teveel te jammeren.  
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Aanvankelijk kan je een groot stuk plastic neerleggen met 

daarop een aantal kranten voor het geval hij midden in de 

nacht moet plassen. Laat aanvankelijk een ondergeplaste krant 

drogen en leg die terug in zijn slaapplaats. Zo zal hij door de 

geur naar de kranten gelokt worden en de gewoonte 

ontwikkelen om steeds op de kranten te plassen i.p.v. zijn hele 

slaapplaats te bevuilen. 

HONDENBENCH 

Het gebruik van een 

hondenbench bij de 

opvoeding van een 

puppy heeft een aantal 

voordelen. Een bench is 

bijvoorbeeld erg handig 

wanneer je pup nog niet 

zindelijk is en je hem 

even niet in het oog kan 

houden. Je hoeft dan 

ook niet ongerust te zijn 

wanneer je even de 

deur uit bent dat er aan je kostbare meubilair is geknaagd als 

je terug thuis komt. 

Zorg ervoor dat de pup de hondenbench als zijn eigen 

vertrouwde plekje gaat beschouwen waar hij tot rust kan 

komen. Gebruik de bench daarom nooit als straf, als een soort 
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gevangenis waar hij naartoe moet als hij iets verkeerd heeft 

gedaan! Integendeel, geef hem aandacht en beloon hem op het 

moment dat hij in de bench verblijft.  

Om hem te laten wennen leg je zijn dekentje in de bench met 

de deur wagenwijd open en probeer je hem te stimuleren om 

uit eigen beweging in de bench te gaan. Je kan hierbij gebruik 

maken van lekkere hapjes en speeltjes die je in de bench legt. 

Laat aanvankelijk ook de deur steeds open staan! 

Eenmaal gewend aan de bench is het niet de bedoeling om hem 

lange tijd opgesloten te houden hierin. De bench is alleen 

bedoeld als een veilige plek waar hij alleen vertoeft als je zelf 

ergens anders bezig bent. 

HALSBAND EN RIEM 

Na een paar dagen 

gewenning aan zijn 

nieuwe thuis is het tijd 

om hem te gewennen 

aan het dragen van 

een halsband. Koop er 

een met een gesp en 

met de juiste maat 

(geen slipketting!) De 

band moet zo ruim zitten dat je er nog twee vingers kunt 

tussen steken. Doe de halsband steeds aan vlak voordat er iets 

plezierigs gaat gebeuren (bijvoorbeeld als je met hem gaat 
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spelen), zodat hij het laten aanbrengen ervan met iets positiefs 

gaat associëren. Doe de band weer af na de plezierige activiteit.    

Na een paar dagen is hij gewend aan de halsband en kan hij de 

band aanhouden. Hang steeds een naamkaartje met adres aan 

de band zodat men hem kan terugbrengen moest hij 

verdwalen. Denk eraan om de band regelmatig te controleren 

of hij niet knelt want puppy's groeien razendsnel. 

Als je hond er eenmaal aan gewend is om te worden 

vastgehouden, moet je hem ook leren dat hij via zijn halsband 

rustig in toom kan 

worden gehouden. 

Hou hierbij zijn lijfje 

in bedwang met je 

vrije hand om te 

voorkomen dat hij 

gaat ronddraaien en 

tracht weg te lopen. 

Schenk geen 

aandacht aan zijn 

geworstel maar prijs 

hem als hij blijft 

stilstaan. Zo zal hij al gauw door hebben dat hij niet weg kan 

komen als iemand zijn halsband vasthoudt en leert hij dit ook 

accepteren. Als je pup er eenmaal aan gewend is geraakt dat 

hij via zijn halsband in bedwang wordt gehouden, kan je een 

riem bevestigen. Laat deze de eerste paar keren achter hem 
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aan slepen zodat hij kan wennen aan het gevoel. Pak af en toe 

het uiteinde van de riem op en sta stil terwijl je dit doet. Je 

puppy moet leren dat aan de riem vastzitten wil zeggen dat hij 

aan zijn baas is gekoppeld en niet zomaar kan gaan en staan 

waar hij wil.  Als je merkt dat hij deze beperking geaccepteerd 

heeft en rustig blijft, moet je hem prijzen en loslaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

© Stiff Ebooks 
 

 

4 JE PUP ZINDELIJK MAKEN 

Honden zijn van nature propere wezens en hebben een 

instinctieve drang om hun behoefte ergens buiten hun nest te 

doen. Reeds vanaf ze 3 weken oud 

zijn verlaten ze hun slaapplaats om 

te gaan plassen. Zolang je je pup 

genoeg mogelijkheden geeft om 

buiten zijn nest zijn behoefte te 

doen, zal hij zijn nest niet bevuilen. Hij moet natuurlijk wel 

leren dat ‘binnenshuis’ zijn ‘nest’ is.  

Jouw taak in de zindelijkheidstraining is het voorkomen van 

ongelukjes door het pupje regelmatig uit te laten. 

BIJ DE FOKKER 

De eerste stap wordt als het goed is al door de fokker gezet. 

Honden zijn van nature schone dieren en zullen steeds trachten 

te vermijden hun slaapplaats te bevuilen. De fokker moet dus 

zorgen dat ze voldoende ruimte krijgen en zorgen dat deze 

ruimte ook schoongemaakt wordt. Vaak hebben de hondjes een 

krantenhoek die regelmatig verschoond wordt. 

Let er bij het uitzoeken van je pup op hoe schoon het nest er 

uitziet. Slechte hygiëne kan niet alleen tot ziektes leiden, maar 

ook het zindelijk maken van je pup thuis moeilijker maken. 

Pups die in een te klein nest opgroeien, leren het bevuilen van 
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hun eigen nest aan. Deze pups hebben al een enorme 

achterstand bij het zindelijk worden wanneer ze het nest 

verlaten. Het is dus belangrijk je hond bij een goede fokker te 

kopen, waarbij de nestplaats groot genoeg is en regelmatig 

schoongemaakt wordt. 

BIJ JE THUIS 

Leg de eerste dag dat de pup bij je in huis is alvast op 

verschillende plekken wat kranten neer. De belangrijkste plek is 

bij de voor- of achterdeur. 

Let goed op wanneer je pup gaat plassen of zijn behoefte gaat 

doen en hoe je dit van te voren kan zien aankomen. Vaak zal je 

zien dat je pup langdurig aan de vloer gaat snuffelen en rondjes 

draait of wil gaan hurken. Als je dit ziet, moet je dit gedrag 

onmiddellijk onderbreken en hem naar buiten laten. Laat hem 

daarbij zelf lopen en til hem zeker niet op! Anders zal hij niet 

ingeprent krijgen dat hij door de achterdeur naar de tuin moet 

gaan om te plassen.  

Vervolgens leid je hem naar een plek waarvan je ook later wil 

dat hij daar zijn behoefte doet en wacht net zolang totdat hij 

plast of poept. Als je wil dat de pup later op commando zijn 

behoefte kan doen, kun je nu een commando geven 

(bijvoorbeeld ‘plasje doen’ of ‘poepje doen’). Direct hierna 

beloon je hem uitbundig.  
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Ga in het begin spontaan regelmatig met hem naar de plek 

waar hij zijn behoefte mag doen, ook zonder dat hij zelf 

aanstalten maakt om iets te doen.  Om de één tot twee uur 

bijvoorbeeld. Als je hier dan even wacht tot hij wat gedaan 

heeft en hem er uitbundig voor beloont zal hij des te sneller 

zindelijk zijn.  

Neem je pup zeker mee naar buiten op de volgende tijdstippen: 

• kort na elke maaltijd 

• na het spelen 

• na het oefenen 

• na elke opwinding (bijv. Na binnenkomen van bezoek) 

• direct na het ontwaken 

• 's morgens vroeg 

• 's avonds laat 

• ten minste elk uur 

Zorg ervoor dat die plek buiten niet te ver weg is. Als je een 

tuin hebt en niet wil dat de hond daar zijn behoefte doet, kun je 

deze beter niet gebruiken om hem zindelijk te maken. Vind je 

het daarentegen niet erg, voorzie dan een plekje in de tuin 

waar hij het mag doen. 
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De trip naar buiten is 

in dit geval bedoeld 

om zijn behoefte te 

doen en niet om te 

spelen. Soms vinden 

pups het buiten zo 

enorm leuk, dat ze 

volop spelen en genieten van alle nieuwe indrukken, waardoor 

ze geen tijd hebben om hun behoefte te doen. Eénmaal terug 

binnen doen ze dan hun behoefte in je huis. Dit kan natuurlijk 

niet de bedoeling zijn. 

Ga daarom ook niet met hem spelen vlak nadat hij zijn 

behoefte heeft gedaan maar neem hem gelijk mee naar binnen.  

Leer je hond ook best op verschillende plekken (waar het mag) 

zijn behoefte te doen.  

ZINDELIJKHEIDSTRAINING IN EEN APPARTEMENT 

Woon je in een appartement? Dan moet je het zindelijk maken 

misschien net iets anders aanpakken. Je kunt natuurlijk je 

puppy nog steeds gewoon naar buiten dragen, want zolang jij 

hem draagt kan hij zijn plasje vaak wel op houden. Maar als je 

er tegenop ziet om meerdere malen per dag de trappen op en 
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af te stormen is er een andere optie. 

Er zijn voor honden speciale 

binnentoiletjes verkrijgbaar. Je hebt 

varianten waar je sheets van een 

luier-achtig materiaal in legt, en 

toiletten die je met korrels vult zoals 

bij een kattenbak. Sheets moet je in 

zijn geheel verwisselen, terwijl je bij 

korrels de aan elkaar geklonterde plekken weg kan scheppen. 

Let wel op het temperament van je hond. Sommige hondjes 

vinden graven immers geweldig en dan kunnen korrels minder 

geschikt zijn. 

Zodra het hondje ouder wordt en minder keren per dag naar 

het toilet moet kun je hem natuurlijk alsnog leren om buiten te 

gaan. Dit doe je door hem iedere keer dat hij naar het toilet 

loopt mee naar buiten te nemen. Als hij dan buiten zijn 

behoefte doet, beloon je hem uitbundig! 

WAT TE DOEN BIJ ONGELUKJES 

Gaat het toch een keer mis? Schenk er geen aandacht aan als 

je puppy binnen plast, negeer het volkomen en zeg helemaal 

niets! Want troostend praten kan belonend aanvoelen voor de 

pup en ook boos worden kan een averechts affect hebben. 

Neem je pup vervolgens mee naar buiten om te checken of hij 

alles gedaan heeft. Zet hem daarna ergens waar hij niet bij zijn 

ongelukje kan komen en ruim alles goed op. 
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Let hierbij op dat je een schoonmaakmiddel gebruikt dat echt 

alle geurtjes verwijdert zoals Dettol bijvoorbeeld. Honden 

ruiken immers veel beter dan wij en het is niet omdat wij het 

terug fris vinden ruiken dat een hond daar geen urinegeur meer 

doorheen ruikt. Zodra ergens het minste spoor van urinegeur 

waar ten nemen valt, zal je pup de neiging hebben om op die 

plaats opnieuw te plassen. 

WAT ’S NACHTS? 

Pups hebben, net zoals kinderen, slechts een beperkte controle 

over hun sluitspieren. Het is daarom onmogelijk voor hen om 

gans de nacht hun plas op te houden. Zo kan het wel zes tot 

acht maanden duren vooraleer ze 's nachts volledig zindelijk 

zijn. 

Daarom kan je best een groot gedeelte van zijn nachtverblijf 

afdekken met een stuk plastic met daarop een hoeveelheid 

krantenpapier. Het plastic voorkomt doorlekken zodat er geen 

geuren op de vloer terechtkomen. 

Als je hondje je wekt als het aandrang heeft, is het absoluut de 

moeite waard om op te staan! Het zal dan niet lang meer duren 

voordat hij heel de nacht kan ophouden. 



37 
 

© Stiff Ebooks 
 

 

NOOIT ACHTERAF STRAFFEN! 

Straf je puppy nooit voor een 

hoopje of een plasje dat hij daar 

een poos eerder heeft gelegd! Hij 

zal er niets van leren omdat hij 

niet het verband kan leggen 

tussen de straf die hij krijgt en 

iets wat hij een tijdje geleden heeft gedaan. Hij zal dan wel 

onderwerpingsgedrag vertonen en op zijn rug gaan liggen 

bijvoorbeeld, maar dit is enkel om jouw boosheid af te wenden. 

Hij zal helemaal niet begrijpen WAAROM je boos bent op hem.   

Het heeft niet alleen geen nut om te straffen na de gebeurtenis 

maar het kan zelfs een averechts effect hebben. Als je pup 

bang wordt omdat je plots agressief wordt, zonder een voor 

hem aanwijsbare reden, zal hij zich onzeker en ongelukkig 

voelen. Dit zal zijn leervermogen afremmen en kan zelfs leiden 

tot ongewenst gedrag als hij ouder is. 

HOE LANG DUURT HET? 

Elke pup heeft een ander tempo. De ene begrijpt bijna meteen 

wat er van hem wordt verlangd, bij een andere kan dit veel 

langer duren. Bij sommige pups duurt dit wel zes maanden of 

meer. Jonge hondjes uit een smerige of te kleine kennel 

hebben waarschijnlijk meer tijd nodig dan een dier dat een 

betere start had.  
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Pientere hondjes leren natuurlijk sneller dan minder 

intelligente.  

Hoe snel je puppy zindelijk is, wordt echter vooral bepaald door 

de hoeveelheid tijd en energie die je hierin steekt. 

ZINDELIJK OP COMMANDO 

De zindelijkheidstraining mag niet worden beëindigd wanneer je 

hond niets meer in huis doet.  

Op straat achter je hond opruimen is een vervelend maar 

noodzakelijk karwei. Als je dit wil vermijden, is het verstandig 

hem te leren zijn behoefte te doen op de plek waar hij dit vanaf 

het begin al doet. Dit is niet zo moeilijk als het lijkt maar vergt 

toch tamelijk veel geduld in het begin. Best is om vrij vaste 

gewoonten aan te kweken en weten wanneer je pup naar 

buiten moet. Probeer je eerste wandeling van de dag hiermee 

te laten samenvallen.  

Ga zoals gewoonlijk naar de tuin en herhaal steeds de door jou 

gekozen woorden, totdat hij doet wat er van hem wordt 

verlangd. Prijs hem uitbundig en neem hem daarna mee uit 

voor een wandeling. Als hij geen plasje of hoopje doet, neem 

hem dan mee naar binnen en probeer het later nog eens. 

Als je met je hond gaat wandelen vlak nadat hij zijn behoefte 

heeft gedaan, zal hij zich op den duur realiseren dat het doen 

van zijn behoefte een leuke wandeling tot gevolg heeft! 
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Als je puppy, ondanks het feit dat hij al in de tuin geweest is, 

toch nog een hoopje of plasje moet doen terwijl je aan het 

wandelen bent, leer hem dan om daarvoor de goot te gebruiken 

in plaats van de stoep. Als je ziet dat hij aandrang heeft, 

moedig hem dan aan om naar de goot te gaan. Prijs hem 

uitbundig als hij klaar is voordat je het hoopje opruimt. 

ONDERDANIGHEIDSPLASJES 

Sommige pups, 

vooral teefjes, 

hebben de 

gewoonte om 

een beetje 

urine te laten 

lopen als ze 

opgewonden of 

gespannen zijn. 

Dit kan ook 

gebeuren 

tijdens 

ontmoetingen 

met mensen of 

honden die 

hoger in rang 

staan. Soms 

doen ze een plasje als ze worden begroet of op hun kop 
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krijgen. Een enkele keer gaan ze op hun rug liggen of met één 

achterpoot omhoog zitten. Dit is een natuurlijke reactie die 

bedoeld is om te verzoenen. Het is hun manier om te zeggen: 

'Kijk (of beter: ruik eens) ik ben nog klein, doe me alsjeblief 

geen pijn!'. 

Als je schreeuwt of boos wordt wanneer dit gebeurt zal dit een 

averechts effect hebben. Je puppy zal dan extra gestimuleerd 

worden om dit gedrag te vertonen om je nog meer proberen te 

verzoenen. Je kunt dus best doen alsof je niets merkt en hem 

meelokken naar een plek bent waar een beetje vocht geen 

kwaad kan. 

Een pup die zulke onderdanigheidsplasjes doet zal meer 

zelfvertrouwen moeten krijgen. Dit zal meestal langzamerhand 

komen als hij ouder wordt.  
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5 SOCIALISATIE 

Omdat dit veruit de belangrijkste fase is tijdens de ontwikkeling 

van pup naar volwassen hond wordt hier een apart hoofdstuk 

aan gewijd.  

Alle ervaringen die je pup opdoet tijdens deze fase blijven 

hangen voor de rest van zijn leven. Dit heeft betrekking op 

zowel positieve als negatieve ervaringen. 

Belangrijk is er goed over te waken dat negatieve ervaringen 

(bijvoorbeeld aangevallen door een andere hond) worden 

vermeden tijdens deze periode. 

WAT BETEKENT SOCIALISATIE? 

Socialisatie is het proces waarbij 

puppy's op de juiste manier leren 

omgaan met mensen en andere 

dieren. Het gaat om het op een 

positieve manier kennismaken 

met zoveel mogelijk volwassenen, 

kinderen, honden en andere dieren. 

Het betekent ook wennen aan een 

breed scala aan gebeurtenissen, 

omgevingen en situaties. 

Hoe meer nieuwe ervaringen en plezierige ontmoetingen een 

pup tijdens het opgroeien heeft, hoe waarschijnlijker het is dat 
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hij zal opgroeien tot een goed aangepaste hond. Een hond die 

allerlei situaties aan kan zonder angstig te worden. 

Zoals hierboven vermeld is deze socialisatiefase de 

belangrijkste periode in de ontwikkeling van een puppy. 

Deze fase komt ook nooit meer terug! Profiteer dus optimaal 

van deze periode om je pup met zoveel mogelijk situaties te 

laten kennismaken op een positieve manier.  

Ga ermee naar de supermarkt, ga ermee naar speeltuintjes en 

eventueel kinderkribbes. Begeef je in het drukke verkeer 

tijdens een wandeling in de stad. Let er echter goed op dat al 

deze ervaringen iets positiefs zijn voor hem. Vermijd dat kleine 

kinderen of andere honden hem pijn doen bijvoorbeeld.  

Let er dus goed op dat hij tijdens al deze nieuwe situaties geen 

negatieve ervaringen opdoet tijdens deze periode! Alles wat hij 

als positief of normaal ervaart tijdens deze periode zal hij zo 

voor de rest van zijn leven bekijken. Dit geldt helaas ook voor 

negatieve ervaringen. 

Te weinig of slecht gesocialiseerde pups groeien op tot schuwe, 

angstige, soms agressieve honden. Je bent het aan hem 

verplicht om zoveel mogelijk aandacht aan hem te besteden 

tijdens deze periode. Dit is niet moeilijk maar kost alleen tijd. 

Tijd die echter dubbel en dik rendeert en ervoor zorgt dat je 

hond zich ontwikkelt tot een evenwichtig en vriendelijk dier.  
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HOE JONGER HOE BETER 

Hoe jonger je puppy, hoe gemakkelijker het zal zijn om hem te 

socialiseren. Dit komt doordat puppy's, naarmate ze ouder 

worden, voorzichtiger worden wanneer ze met nieuwe 

ervaringen worden geconfronteerd. De eerste weken zijn vooral 

belangrijk omdat de meeste puppy's alles of iedereen gewillig 

en zonder angst zullen benaderen. 

Puppy's gaan meestal rond de leeftijd van ongeveer acht weken 

naar een nieuwe thuis. Dit is een perfect moment om je nieuwe 

puppy kennis te laten maken met de wereld. Hij zal dan immers 

bijzonder ontvankelijk zal zijn voor nieuwe ervaringen. 

Tegen de tijd dat je puppy ongeveer 12 

weken oud is, zal alles wat hij nog niet 

kent waarschijnlijk met de nodige 

voorzichtigheid worden benaderd. 

Daarom is het van vitaal belang dat 

een puppy tussen de drie en twaalf 

weken oud met zoveel mogelijk 

verschillende mensen, situaties en 

andere dieren wordt geconfronteerd. 

De hoeveelheid tijd die er aan 

socialisatie op deze jonge leeftijd wordt besteed, zal 

vaak bepalen hoe zelfverzekerd je puppy is in de buurt 

van mensen, andere honden en nieuwe omgevingen in 

zijn volwassen leven.  
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Ook na de leeftijd van 3 maanden is het belangrijk om deze 

socialisatie verder te zetten. Blijf je echt inspannen, vooral in 

het eerste jaar, en je zal beloond worden met een vriendelijke 

en stabiele hond die je overal mee naartoe kan nemen!  

Dit hoeft allemaal niet moeilijk te zijn. Het enige wat je moet 

doen is je puppy zo snel mogelijk mee naar buiten nemen zodra 

hij gewoon is aan zijn nieuwe thuis. Zorg er wel voor dat je 

hem niet overbelast. Hou ook rekening met het feit of hij al de 

nodige inentingen heeft gekregen. Dit is ook geen probleem 

mits de nodige voorzorgsmaatregelen (zie verder) worden in 

acht genomen. 

Begin langzaam in het begin en verhoog geleidelijk het aantal 

positieve ontmoetingen naarmate je puppy ouder wordt en 

meer zelfvertrouwen krijgt. Het is heel gemakkelijk om je 

puppy te socialiseren. Je moet wel goed plannen hoe je de 

opvoeding en socialisatie het beste kunt inpassen in je schema 

van alledag. Vooral in dit eerste jaar van zijn leven is dit 

superbelangrijk. 
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VOLWASSENEN EN KINDEREN 

Het ontmoeten van 

volwassenen en kinderen 

zou het belangrijkste item 

in je socialisatieprogramma 

moeten zijn. Het is immers 

belangrijk dat honden van 

hun gezelschap genieten. 

Hoe meer mensen je puppy 

ontmoet en ermee speelt, 

hoe vriendelijker en 

socialer hij zal worden.  

Neem je puppy mee naar het huis van je vriend en nodig 

vrienden uit bij je thuis! Als je puppy eenmaal een beetje 

zelfvertrouwen heeft gekregen, probeer hem dan zoveel 

mogelijk overal mee naartoe te nemen.  

Als je zelf geen kinderen hebt, probeer er dan voor te zorgen 

dat je puppy een verscheidenheid aan kinderen van 

verschillende leeftijden leert kennen. Jonge kinderen kunnen 

zich immers heel anders gedragen dan volwassenen. 

Als je postbode of pakjesbezorger hiertoe bereid is, vergeet ze 

dan niet ook te betrekken in het socialisatieproces. Op jonge 

leeftijd kennismaken zal helpen om een positieve associatie te 

creëren met deze mensen die anders misschien als een 

bedreiging zouden worden gezien. 
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VERPLAATS JE IN DE PLAATS VAN JE PUP! 

De meeste puppy's zullen het leuk vinden om nieuwe mensen 

te ontmoeten en omgekeerd zullen de meeste mensen het ook 

leuk vinden om een puppy te ontmoeten! Het is echter 

belangrijk dat je puppy niet overweldigd raakt. Vraag daarom 

aan mensen om te hurken om kennis te maken.  

Het is ook veel beter voor je puppy als hij zelf een nieuwe 

persoon kan benaderen in plaats van 

andersom. Op deze manier kan je er zeker 

van zijn dat hij voldoende zelfvertrouwen 

heeft om deze onbekende te ontmoeten.  

Het is verleidelijk voor mensen om puppy's 

op te pakken en ze te knuffelen, maar dit 

kan je puppy bang maken (vooral als ze 

verlegen zijn). Je kunt dit dus best 

vermijden totdat je zeker weet dat hij van dit soort interactie 

geniet. 

Observeer je puppy constant en let op tekenen van angst of 

overweldigd zijn. Als je ziet dat het hem teveel wordt, verwijder 

hem dan uit de situatie of geef je hond meer ruimte en vrijheid 

om zelf toenadering te zoeken. 

Onthoud dat jonge puppy's snel moe worden. Hou daarom 

nieuwe ontmoetingen kort met voldoende tijd ertussen om te 

rusten. Bescherm je puppy tijdens alle ontmoetingen tegen 

slechte ervaringen. Jonge puppy's zijn onervaren en komen 
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gemakkelijk in de problemen. Denk daarom vooruit en probeer 

onaangename gebeurtenissen te voorkomen.  

Probeer nieuwe ervaringen te creëren die succesvol en lonend 

zullen zijn. Als zijn hele vroege leven aangenaam en positief 

verloopt, zal je puppy zich ontwikkelen tot een zelfverzekerde 

volwassen hond. 

NUTTIGE TIPS 

Til je puppy nooit op om hem door te geven aan iemand. Trek 

hem ook niet naar iemand toe. Puppy's moeten altijd de 

mogelijkheid hebben om op hun eigen tempo toenadering te 

zoeken. Zij moeten zich ook ten allen tijde kunnen terugtrekken 

als ze dat willen. Een angstige puppy zal proberen kleiner te 

lijken, oogcontact vermijden, zijn staart laag houden, zijn oren 

naar achteren zetten en wegblijven. Ze kunnen ook hun lippen 

likken of gapen. Merk deze signalen op en onderneem zo snel 

mogelijk actie. Dit doe je door je puppy onmiddellijk weg te 

halen van datgene wat hem bang maakt.  

Een zelfverzekerde, ontspannen puppy zal rechtop staand en 

met zijn staart (of hele lichaam) kwispelend de onbekende 

enthousiast willen onderzoeken.  

Maak geen gebruik van snoepjes als je wil dat je pup 

kennismaakt met vreemden. Je moet immers vermijden dat je 

pup gaat denken dat alle mensen snoepjes bij zich dragen. Je 
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wil alleen dat hij mensen leert benaderen om ze beleefd gedag 

te zeggen en niet om snoepjes te ontvangen! 

ANDERE HONDEN EN PUPPY’S 

Je puppy moet voorzichtig worden voorgesteld aan 

verschillende volwassen honden en aan andere puppy's. Zorg 

ervoor dat deze honden veilig zijn in de buurt van puppy's, 

want een slechte ervaring is erger dan helemaal geen.  

Honden zijn er in alle soorten en maten vanwege de diversiteit 

aan rassen. Het is dus belangrijk dat ze een goede mix 

ontmoeten om ervoor te zorgen dat ze niet bang zijn voor 

bepaalde honden als ze ouder zijn. 

Een puppy leert op de juiste manier om te gaan met goed 

gesocialiseerde volwassen honden door tijd met hen door te 

brengen. Ze zullen belangrijke vaardigheden leren, zoals niet 

overal tanden en poten zetten (tenzij ze daartoe worden 

uitgenodigd), en hoe ze effectief kunnen communiceren.  

De meeste volwassen honden zullen een puppy afwijzen als ze 

te uitbundig zijn. Sommigen zijn echter extreem tolerant en 

kunnen ervoor zorgen dat je puppy te ruw speelt. Hou je puppy 

zorgvuldig in de gaten terwijl hij met andere honden speelt. 

Bedenk hierbij hoe je wilt dat je puppy zich gedraagt bij 

onbekende honden die hij eventueel onderweg tegenkomt.  
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Vooral als ze groter worden is dit van belang. Honden die op 

jonge leeftijd leren om op een zeer ruwe manier te spelen (met 

een andere puppy of een tolerante volwassen hond), 

verwachten later dat elke hond dit soort spelgedrag accepteert. 

Hierdoor zullen ze vroeg of laat in de problemen komen.  

 

Als spelletjes te luidruchtig worden, grijp dan in door je puppy 

aan te moedigen om zich op jou te concentreren. Bescherm je 

puppy op dezelfde manier tegen het uitbundige spel van een 

grotere hond, vooral als je puppy verlegen is. Buig je over hem 

heen om een veilige haven te bieden. Laat niet toe dat een 

oudere hond of een andere puppy hem bang maakt.  

Een puppy is pas tegen ernstige ziekten beschermd als hij alle 

nodige inentingen heeft gehad. Daarom moet er heel goed op 



50 
 

© Stiff Ebooks 
 

 

worden gelet dat de honden en puppy's waarmee hij in contact 

komt eveneens volledig gevaccineerd en gezond zijn (zie later). 

KATTEN, VEE EN PAARDEN 

Puppy's moeten met 

verschillende andere dieren in 

contact komen. Ze moeten 

hierbij wel in toom worden 

gehouden om te vermijden dat 

ze leren plezier scheppen in het 

najagen ervan. Beloon je puppy 

verbaal en met snoepjes als hij 

in deze situaties kalm en 

ontspannen is. Als hij een beetje 

prikkelbaar wordt (wat in het 

begin alleen maar norm aal is), 

creëer dan een beetje afstand 

totdat hij eraan went om kalm te blijven in deze situaties. 

VERSCHILLENDE OMGEVINGEN 

Puppy's moeten niet alleen andere dieren ontmoeten, maar ook 

verschillende omgevingen en situaties tegenkomen. Hierdoor 

worden ze vertrouwd met een breed scala aan verschillende 

geuren, bezienswaardigheden en geluiden. Als je hond eenmaal 

goed met mensen omgaat, moet hij op natuurlijke wijze 

vertrouwd raken met verschillende omgevingen.  
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Zorg ervoor dat je puppy geleidelijk aan gewend raakt aan 

autorijden, het verkeer, het platteland en de steden. Probeer 

hierbij 'te denken zoals een puppy' door je voor te stellen hoe 

het voelt om zo klein, kwetsbaar en onervaren te zijn. Probeer 

ervoor te zorgen dat je puppy van de ervaring geniet en zich 

niet overweldigd voelt. 

SCHUCHTERE PUPS HEBBEN MEER HULP NODIG 

Elke pup is 

anders. Sommige 

zijn gemakkelijk 

te socialiseren en 

bij sommige kost 

het wat meer 

moeite. 

Erfelijkheid speelt 

hierbij een grote 

rol. Zo zullen 

nerveuze moeders meer kans hebben op nerveuze puppy's. 

Ook het ras is bepalend hierin. Puppy's van hoedende rassen 

zoals Collies en Duitse herdershonden hebben de neiging meer 

vatbaar te zijn voor angst en hebben hierdoor meer en eerdere 

socialisatie nodig dan andere rassen. Of het kan zijn dat je een 

oudere puppy hebt aangeschaft die veel vroege positieve 

ervaringen heeft gemist. Wat de reden ook is, verlegen of 

nerveuze puppy's hebben waarschijnlijk veel meer extra steun 
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nodig tijdens deze heel belangrijke tijd in hun leven. Laat 

verlegen puppy’s extra hun tijd nemen. Dwing hen nooit in een 

voor hen nieuwe situatie want dit zal eerder een negatief effect 

hebben.  

Het is goed om verlegen puppy's eerst vanop een afstand 'naar 

een nieuwe situatie te laten kijken'. Als je vervolgens ziet dat 

ze zich beginnen te ontspannen, kun je hun blootstellingsniveau 

aan de nieuwe situatie geleidelijk verhogen. 

SCHUWE PUPS LATEN KENNISMAKEN MET VREEMDEN 

Geef je verlegen puppy de vrijheid en tijd om op eigen tempo 

vrienden te maken. Trek je puppy nooit naar een vreemde toe 

en til hem nooit op om hem aan iemand over te geven.  

Je kan een verlegen puppy best niet overdreven aanmoedigen 

om naar voren te kruipen om voedsel uit de hand van een 

vreemde te pakken. Sommige honden gaan immers eten als ze 

bang zijn en op deze manier ga je hen dus geforceerd ‘dichter’ 

bij datgene brengen waar ze bang voor zijn. Ze kunnen daar 

dan in paniek raken, hetgeen geen goede leerervaring is.  

Vraag de onbekende persoon te hurken en sterk oogcontact te 

vermijden. Na een tijdje kan hij dan voorzichtig een paar 

hapjes op de grond rond de puppy gooien. Hierdoor kan hij zich 

snel comfortabel genoeg voelen om de situatie te verkennen en 

dichterbij te komen. Zelfs als de puppy aan de vreemde 

snuffelt, kan hij hem best eerst niet aanraken. Hij moet 
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zachtjes praten en wachten tot de puppy zelf toenadering 

zoekt. Aaien mag alleen plaatsvinden als de pup zelfverzekerd 

en ontspannen gedrag vertoont. Pauzeer op tijd en geef ten 

allen tijde de pup de kans om weg te gaan als hij dat wil. 

Verlegen puppy's moeten met zorg worden behandeld om 

ervoor te zorgen dat ze voldoende ervaring opdoen, zonder 

hierbij overweldigd te worden door het proces. Het is de moeite 

waard om een speciale inspanning te leveren om hen te helpen 

hun angsten te overwinnen terwijl ze nog jong en flexibel 

genoeg zijn om te veranderen. 

SOCIALISATIE VERSUS VACCINATIE 

Jonge dieren zijn vatbaar voor ziekten voordat hun 

immuunsysteem de kans krijgt om effectief te worden. Puppy's 

krijgen enige immuniteit van hun moeders (als ze zijn ingeënt), 

wat hen tijdens de eerste weken beschermt. Daarom wordt de 

eerste vaccinatie pas gegeven als de pup zes tot negen weken 

oud is. De tweede wordt drie weken later gegeven en de pup is 

na nog eens een week volledig beschermd.  

Een puppy isoleren tot de leeftijd van 13 weken zou een 

verwoestend effect hebben op zijn socialisatieproces. Daarom 

moet er een compromis worden gevonden tussen de noodzaak 

om hem te beschermen tegen ziekten en de noodzaak van een 

degelijk socialisatieproces. Aangezien bij het grootste deel van 

het socialisatieproces mensen betrokken zijn in plaats van 

andere honden, is een dergelijk compromis zeer goed haalbaar. 
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Als de volgende richtlijnen worden nageleefd, is het mogelijk 

om uw puppy goed te socialiseren en toch het risico op infectie 

te vermijden. 

Tot het moment dat je pup volledig beschermd is door 

vaccinatie moet je: 

• vermijden dat hij in contact komt met andere honden 

waarvan je niet zeker weet of zij wel voldoende 

gevaccineerd zijn. 

• vermijden om naar plaatsen te gaan waar andere honden 

hun behoefte hebben gedaan (zoals stadsparkjes 

bijvoorbeeld). 

• hem vooral meenemen naar plekken waar weinig andere 

honden komen. Draag hem desnoods op je arm om 

contact met andere honden te vermijden. Het is absoluut 

noodzakelijk dat hij reeds zo jong mogelijk allerlei nieuwe 

ervaringen opdoet MAAR hou het veilig! 

GA TIJDIG NAAR DE DIERENARTS 

Het is zeer waarschijnlijk dat je puppy of volwassen hond vroeg 

of laat naar de dierenarts moet als hij zich niet goed voelt of 

zich bezeerd heeft. Een vreemde die je onder handen neemt als 

je ziek bent of pijn hebt is onaangenaam. Dit kan ertoe leiden 

dat een hond zich uit angst defensief gaat gedragen.  
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Je kunt dan ook best ervoor zorgen dat hij 

reeds een aantal positieve ervaringen 

opgedaan heeft bij de dierenarts alvorens hij 

er effectief als patiënt een bezoek moet 

brengen. De eerder opgedane aangename 

ervaringen zullen de eventueel negatieve 

ervaringen bij een echt onderzoek of 

behandeling dan compenseren.  

Tips 

Kies een praktijk die je bij wijze van oefening meerdere keren 

met je puppy bezoekt en waar ze alleen wat zachte 

behandeling en snoepjes krijgen. 

Help je puppy zich voor te bereiden op echte behandelingen die 

in de spreekkamer zullen plaatsvinden (bijv. het laten aanraken 

van de poten). Oefen dit eerst thuis. Dit zal je pup enorm 

helpen om rustig te blijven tijdens een onderzoek door de 

dierenarts.  

Het is een goed idee om je puppy te laten wennen aan een 

muilkorf. Je kunt nooit weten wanneer je er een nodig hebt 

want alle honden kunnen bijten als ze bang zijn. Het is beter 

om je hond van tevoren te leren om er in alle rust eentje te 

laten aanbrengen mocht het nodig zijn.  
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PUPPYKLAS 

Een goede puppyklas kan helpen bij het socialiseren en je op 

weg helpen met je training. Onthoud wel dat een wekelijkse 

sessie niet genoeg is en dat het grootste deel van het werk 

door jou buiten de klas moet worden gedaan. 

Puppy's worden meestal toegelaten 

bij de leeftijd van 12 tot 20 weken 

en het hele gezin wordt 

aangemoedigd om aanwezig te 

zijn. Hierdoor kunnen alle 

aanwezige puppy's een grote 

verscheidenheid aan volwassenen en kinderen ontmoeten.  

Het vinden van een goede klas is essentieel, omdat een slechte 

meer kwaad dan goed kan doen. Misschien kan je dierenarts er 

ééntje aanbevelen. Vraag om een les te observeren voordat je 

je puppy er mee naartoe neemt.  

Als er veel ongecontroleerd spel toegelaten wordt tussen 

puppy's met weinig aandacht en correcties vanwege de 

lesgevers, kijk dan uit naar een andere klas. Een puppyklas 

dient vooral om te leren genieten van het gezelschap van 

mensen, en niet alleen maar om te ravotten met andere pups.  
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Kenmerken van een goede puppyklas: 

• de sessies zijn goed gecontroleerd en gepland, en de 

klasjes zijn klein. Een klas van meer dan 10 pups zal 

waarschijnlijk chaotisch verlopen!  

• er zijn uitsluitend puppy’s aanwezig, GEEN oudere 

honden. 

• training gebeurt op basis van beloning. Vermijd trainers 

die bestraffende methoden gebruiken. Dit kan immers 

onomkeerbare schade berokkenen aan je pup. 

• zowel puppy’s als hun baasjes lopen er ontspannen bij. 

Trainingslessen moeten voor iedereen leuk en plezierig 

zijn! 

SAMENVATTING SOCIALISATIE 

Socialisatie omvat veel plezierige ontmoetingen met 

volwassenen, kinderen, andere dieren en in verschillende 

omgevingen. 

Het is gemakkelijk maar vergt wel regelmatige inspanning. Het 

maakt het verschil tussen een angstige hond die 

gedragsproblemen kan ontwikkelen en een gelukkige, 

extraverte hond. 

Het moet vroeg en intensief beginnen tussen drie en twaalf 

weken en doorgaan tot de pup een jaar oud is. Voor oudere 

puppy's kan het nodig zijn om de verloren tijd in te halen door 

extra tijd te besteden aan de socialisatie. 
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Tijdens de socialisatie moet een puppy worden beschermd 

tegen angstaanjagende ontmoetingen en besmettelijke ziekten, 

en nooit overweldigd worden door teveel prikkels tegelijk.  

Hoewel het eerste jaar bepalend is voor de socialisatie van je 

hond, is het belangrijk om hem te blijven prikkelen en dingen 

aan te leren gedurende de rest van zijn leven.  
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6 AANRAKEN EN DAGELIJKSE VERZORGING 

Wij mensen vinden het prettig om elkaar aan te raken en te 

omarmen. Honden doen dit van nature niet. Daarom moeten ze 

leren om het ook prettig te vinden als mensen dit bij hen doen.  

Zo is het ook belangrijk dat 

je hem voorbereidt op een 

kind dat plots komt 

aanlopen en zijn armen om 

hem heen slaat. Of een 

volwassene die hem zonder 

verwittiging stevig over zijn 

bol aait.  

Hoe meer een puppy er aan went dat hij wordt opgetild en in 

zijn bewegingsvrijheid belemmerd, hoe minder hij zich hierbij 

bedreigd zal voelen. Hij zal hierdoor ook minder de neiging 

hebben om te bijten als hij plots wordt aangeraakt.  

Dit is vooral belangrijk in situaties die stresserend zijn voor 

hem, zoals een vervelende behandeling bij de dierenarts 

bijvoorbeeld. 

Door je puppy alle dagen aan te raken en vast te houden win je 

zijn vertrouwen en zal hij ook gemakkelijker andere mensen 

leren vertrouwen. 
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DAGELIJKSE VERZORGING 

Pak je puppy zo vaak mogelijk vast en raak hem overal aan. 

Streel hem niet alleen over zijn kop en rug maar doe dit overal. 

Kijk in zijn beide oortjes en til voorzichtig zijn lippen op zodat 

hij leert om naar zijn oren en tanden te laten kijken. 

Dit duurt niet lang en zo zal je hondje leren dit volledig te 

accepteren. Hij zal er zelfs plezier aan beleven omdat hij dan 

geniet van je volledige aandacht. 

Meestal moeten af en toe de nagels 

worden geknipt. Hoe vaak dit moet 

gebeuren hangt vooral af van 

hoeveel hij op een harde ondergrond 

loopt.  

Het is echter goed dat een puppy ook 

aan deze behandeling leert wennen. 

Vraag eventueel je dierenarts om te 

tonen hoe je zijn nagels correct moet 

knippen. 

Hoewel een verzorgingsbeurt prettig moet zijn, mag er geen 

spelletje van worden gemaakt. Je pup moet leren dat hij zich 

dan netjes moet gedragen en er mag zeker niet met hem 

worden gestoeid. Hij moet leren om alle handelingen rustig te 

ondergaan. 
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Al deze verzorgingstaken vormen een nuttige voorbereiding op 

de dag dat er echt iets mis is met je hond. Als hij eraan gewend 

is dat zijn bek wordt geopend, zal hij jou of de dierenarts veel 

eerder toestaan om er iets uit te halen (bijvoorbeeld als hij 

bijna een vishaak heeft ingeslikt die ergens in zijn bek zit of als 

er iets in zijn keel is blijven steken).  

Als hij andere mensen vertrouwt en het in gewone situaties niet 

eng vindt om te worden vastgepakt, zal hij veel rustiger blijven 

tijdens een medisch onderzoek.  

VACHTVERZORGING 

Dit is de manier bij uitstek om je puppy te leren accepteren dat 

hij wordt vastgehouden en in zijn bewegingen belemmerd. 

Begin hiermee zodra je de pup in huis hebt en doe dit 

consequent elke dag, ongeacht de lengte van zijn vacht. Maak 

hem best eerst wat moe door een poosje met hem te spelen.  

Geef hem een in het begin een 

heel korte borstelbeurt - net 

lang genoeg om hem overal 

aan te raken. Maak de beurten 

geleidelijk aan langer. Als je 

pup een tijdlang heeft 

stilgestaan en accepteert wat je aan het doen bent, hou er dan 

plotseling mee op en beloon hem met een wandeling of een 

spelletje. Als hij éénmaal door heeft dat stilstaan een beloning 

oplevert, zal hij er dit graag voor over hebben. 
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Zet je pup af en toe op tafel om 

zijn vacht te verzorgen. Let er 

wel op dat hij niet van de tafel 

kan vallen. Als hij probeert te 

gaan zitten als je zijn buik wilt 

borstelen, til je hem voorzichtig 

op totdat hij weer recht staat. Als hij in de borstel probeert te 

bijten steek dan een vinger tussen zijn halsband en draai zijn 

kopje voorzichtig weer naar voren. Is je hondje erg beweeglijk 

en heb je moeite om hem te borstelen? Bevestig dan een riem 

aan zijn halsband en maak die vast aan een vast voorwerp. 

Hierdoor heb je beide handen vrij en zal het borstelen een stuk 

makkelijker gaan. 

Vermijd een verkeerde aanraking en benadering 

De meeste hondenbaasjes weten wel hoe ze een hond op de 

goede manier moeten benaderen. Sommige mensen raken 

echter onbedoeld een puppy op een voor hem beangstigende 

manier aan. Ze torenen bijvoorbeeld boven de pup uit, staren 

hem aan en leggen daarna een hand bovenop zijn kopje.  

Vaak raakt een puppy hieraan vanzelf gewend, doordat dit een 

onderdeel van het socialisatieproces is, maar voor alle 

zekerheid kun je je hond hier maar beter op voorbereiden. 

Probeer deze oefening leuk te maken en op te nemen in het 

leven van alledag. Ga af en toe over je pup heen staan en strek 

je hand uit om hem over zijn kopje te aaien.  
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Geef hem daarna iets lekkers en speel met hem. Hij zal al gauw 

doorhebben dat dit normaal menselijk gedrag is en zich er niets 

meer van aantrekken. 

In een noodgeval moeten mensen vaak plots een hond 

vastgrijpen, wat meestal rond de nek gebeurt. Dit is voor zijn 

eigen veiligheid of voor die van anderen. Als je hond niet 

vertrouwd is met deze handelwijze kan hij zich wellicht 

omdraaien en happen naar de hand die dit doet.  

Bereid je pup hierop voor terwijl hij nog klein is door hem 

zachtjes in zijn nekvel te pakken. Als hij dan omkijkt om te zien 

wat er gebeurt, geef je hem een lekker hapje. Grijp hem 

geleidelijk aan steviger vast maar nooit zo hard dat je hem pijn 

doet.  

Haal er altijd iets lekkers bij en maak er een spelletje van door 

hem uitbundig te prijzen en na afloop met hem te spelen.  

De nek is een bijzonder gevoelig gebied om je hond vast te 

pakken omdat dit ook de plek is waarop andere honden vaak 

hun aanvallen richten. Tegelijk is dit ook de plaats waar de 

meeste baasjes hun hond vastgrijpen. Daarom moet je 

voldoende aandacht besteden aan het gewennen aan het 

vastpakken bij de nek. 

ZICH LATEN VASTPAKKEN DOOR ANDEREN 

Nadat je puppy gewend is om door jou te worden vastgepakt 

en verzorgd, vraag je ook andere mensen dit te doen. Begin 
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met mensen die je hondje goed kent en eindig met volslagen 

vreemden. Hou voortdurend toezicht en grijp in als je puppy 

angstig gaat kijken. 

Als je hem tijdens deze handeling iets lekkers geeft, zal hij niet 

alleen leren om dit te tolereren, maar er zelfs plezier in krijgen.  

Verder is het van belang dat hij eraan gewend raakt dat 

kinderen hem vastpakken. Probeer die er dus ook bij te 

betrekken.  
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7 GOEDE MANIEREN LEREN 

Het is veel gemakkelijker om goede manieren aan te kweken 

dan slechte gewoonten af te leren. Goede manieren worden 

aangeleerd als je puppy nog 

jong en gemakkelijk te 

beïnvloeden is en blijven hem 

zijn leven lang bij.  

Dit doe je door situaties te 

creëren waarbij hij leert dat 

goed gedrag een beloning 

oplevert en ongewenst 

gedrag niet. 

Slechte gewoonten kunnen 

zeer hardnekkig zijn. Tracht 

ze dus vooral te 

VOORKOMEN. Ongewenst 

gedrag, zoals het tegen je 

opspringen, wordt vaak 

onbewust beloond. Je moet hier vooraf goed overnadenken en 

maatregelen treffen om dit te voorkomen. Hierdoor krijgt je 

puppy niet de kans om te ervaren dat zulk gedrag ook de 

moeite waard kan zijn. 
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Bepaal vooraf welk gedrag aanvaardbaar is en welk niet. 

Moedig gewenst gedrag aan en voorkom dat het diertje dingen 

doet die je later niet wil.  

TEGEN JE OPSPRINGEN 

Laat nooit toe dat je puppy tegen je opspringt en zorg ervoor 

dat ook andere mensen dit niet toelaten. Een pup wil instinctief 

dichter bij je gezicht zijn als hij je begroet. Tegen je opspringen 

is zijn manier om dit te bereiken. Als je tegen hem praat of 

naar hem kijkt als hij dit doet, dan beloon je hem op dat 

moment voor dit gedrag door hem aandacht te schenken. Als 

gevolg hiervan zal hij de neiging hebben om dit vaker te gaan 

doen.  

Als je hem niet direct kunt begroeten, doordat je bijvoorbeeld 

net thuiskomt met de boodschappen, negeer hem dan 

volkomen totdat het je wel schikt. Loop snel langs hem heen. 

Als hij al tegen je opspringt negeer je hem volkomen. Keer je 

van hem af en ga een paar passen achteruit. Als zijn vier 

pootjes op de grond staan hurk je vervolgens bij hem om hem 

uitbundig te begroeten. 

Puppy's zijn zo schattig dat andere mensen hen ook willen 

begroeten. Al je inspanningen zullen snel tevergeefs geweest 

zijn als ze de pup toestaan of zelfs aanmoedigen om tegen hen 

op te springen. Blijf daarom steeds bij hem als hij nieuwe 

mensen ontmoet en voorkom dat hij opspringt door hem bij zijn 

halsband vast te houden. Een andere mogelijkheid is om de 
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persoon in kwestie te tonen hoe men een puppy op de juiste 

manier kan begroeten.  

Schenk vooral aandacht aan 

de manier waarop je hondje 

kinderen begroet. Deze 

winden een puppy meestal 

erg op en zij weten 

waarschijnlijk niet hoe ze 

hiermee moeten omgaan. 

Hierdoor kunnen ze een 

puppy al heel gauw aanleren 

om hen met respect te 

behandelen en omgekeerd. 

Je kinderen moeten weten wat ze moeten doen als de pup 

tijdens het spelen tegen hen opspringt. Leer hen om met de 

armen over elkaar gevouwen heel stil te staan, hierbij strak 

voor zich uit kijkend in plaats van naar de pup te kijken. 

Vervolgens moeten ze dan luid een bevel als ‘gedaan!’ geven. 

Doordat ze nu stilstaan, zal het hondje zijn interesse in hen 

verliezen en weglopen om zich ergens anders te gaan 

amuseren. Uiteindelijk zal hij dit commando leren associëren 

met het einde van zijn spelletje en leren te reageren op het 

woord zelf. 
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MENSEN BEGROETEN 

Deze oefening leert je puppy om mensen netjes te begroeten. 

Ga met de hond aan de riem naar iemand toe of vraag deze 

naar je toe te komen. Blijf staan vlak voordat je elkaar 

ontmoet. Je puppy probeert dan misschien tegen die ander op 

te springen, maar doordat je hem aan de riem hebt krijgt hij dit 

niet voor elkaar.  

Je bezoeker moet wachten tot de vier pootjes van de pup weer 

op de grond staan en zijn opwinding geluwd is voordat hij hem 

beveelt te gaan zitten. Als de hond dit niet meteen doet, vraag 

dan je bezoeker om hem in de zithouding te lokken met een 

snoepje. (Je pup moet al wel 

vertrouwd zijn met het gaan 

zitten op bevel!). 

Zodra je pup zit, moet de 

bezoeker naar voren komen, 

hurken en hem belonen door 

hem te prijzen en iets lekkers te 

geven.  

Hou de hond beet aan zijn 

halsband zodat je kunt 

voorkomen dat hij probeert op 

te springen. Als hij uit zijn 

zithouding opstaat moet de 

bezoeker zijn handen 
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wegtrekken en hem negeren. Zodra de hond weer is gaan 

zitten kan de bezoeker hem opnieuw aandacht schenken. 

Na een beetje oefening zal je hondje op den duur automatisch 

gaan zitten als hij mensen begroet. Let erop dat je steeds 

toezicht houdt op zulke ontmoetingen, zodat je elke keer kan 

voorkomen dat hij gaat opspringen.   

Oefen dit vooral bij je voordeur, zodat je hond leert hoe hij zich 

moet gedragen als er bezoek komt. Je doet dit verscheidene 

malen, waarbij alle gezinsleden door de achterdeur naar buiten 

gaan en één voor één door de voordeur naar binnen stappen. 

Hierbij moeten ze aanbellen en worden uitgenodigd binnen te 

komen, net alsof ze op bezoek komen. Zo kan je op den duur 

genieten van een welopgevoede hond die wacht om te worden 

begroet, in plaats van ééntje die tegen bezoekers opspringt en 

ze op genante plaatsen besnuffelt. 

LANGS MENSEN EN ANDERE HONDEN LOPEN 

Vermits je streeft naar een goede socialisatie zal je je pup 

moeten stimuleren om het fijn te vinden om nieuwe mensen en 

honden te ontmoeten. Hij mag echter niet zomaar op alle 

vreemde mensen en honden toelopen. Misschien zijn er immers 

mensen die hier helemaal niet van gediend zijn of zijn sommige 

honden agressief. 

Daarom moet je je pup leren om sommige mensen en honden 

die hij tegenkomt gewoon te passeren in plaats van hen te 
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begroeten. Dit doe je door hem eerst bij je te roepen zodra je 

een vreemd iemand ziet aankomen. Als hij eenmaal bij je is, 

beloon je hem. Daarna kan je hem eventueel toelaten om te 

spelen, OP VOORWAARDE dat je zeker bent dat die ander daar 

mee gediend is.  

Op den duur zal hij de door hebben dat hij steeds eerst naar 

jou toe moet komen als hij iemand ziet naderen.  

Als je hem bij iemand vandaan wil houden, probeer dan zijn 

aandacht op jou te vestigen door hem met een speeltje of iets 

lekkers te lokken totdat je de persoon in kwestie voorbij bent.  

OVERMATIG BLAFFEN 

Rond de leeftijd van zes tot zeven maanden beginnen puppy's 

instinctief hun territorium te verdedigen. Een baasje dat dit niet 

weet en zijn puppy aanmoedigt om op heel jonge leeftijd te 

blaffen, zal er ongewild voor zorgen dat de pup dit op den duur 

bij het minste of geringste gaat doen.  

Dit is enorm vervelend en op latere leeftijd ook enorm moeilijk 

af te leren. Moedig je puppy nooit aan om te blaffen. Eenmaal 

genoeg gesocialiseerd zal hij bekende geluiden en bezoekers 

niet als een bedreiging beschouwen.  

Dit betekent daarom niet dat hij een ernstige bedreiging van 

jou of je huis zal negeren. Goed gesocialiseerde honden weten 
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instinctief wanneer ze de roedel of het territorium moeten 

verdedigen.  

Soms zal je puppy misschien 

blaffen van opwinding. 

Bijvoorbeeld als hij ziet dat je 

aanstalten maakt om te gaan 

wandelen. Let erop dat je dit 

gedrag niet beloont door 

verder te gaan met de 

voorbereidingen voor een 

wandeling terwijl hij nog 

steeds kabaal maakt. In  

plaats daarvan blijf je stil 

staan, negeer je hem en 

wacht geduldig zonder hem 

aan te kijken. Ga pas verder met de voorbereidingen als hij 

rustig is. 

Hierbij kan je geduld soms echt op de proef gesteld worden. 

Het is mogelijk dat je je voorbereidingen voor de wandeling 

meerdere keren moet onderbreken. 

VOEDSEL VOORZICHTIG AANNEMEN 

Om je pup te leren wat "voorzichtig” betekent, ga je tewerk als 

volgt. 
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Hou een snoepje in je gesloten hand en bied het je pup aan. Als 

hij in je hand bijt, houd deze dan gesloten. Als je vind dat het 

teveel pijn doet, gebruik je eventueel een werkhandschoen. Je 

moet alleszins volhouden tot hij stopt met bijten. Vanaf het 

moment dat hij stopt met bijten of nog maar zachtjes knabbelt, 

zeg je “voorzichtig!” en open je je hand om hem het snoepje te 

geven. 

    

Blijf “voorzichtig” zeggen elke keer je hem een snoepje 

aanbiedt om hem zo te helpen het woord met het gedrag te 

associëren. Als hij een terugval heeft en terugkeert naar zijn 

vroegere vinger-knagende manieren, trek je je hand weg en 

bied je het lekkers opnieuw aan, waarbij je het woord  

"voorzichtig" gebruikt om hem eraan te herinneren wat je wilt. 
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Dit zorgt ervoor dat je het lekkers niet laat vallen als reactie op 

zijn beet.  

Totdat je pup weet hoe hij voorzichtig moet zijn, zijn er een 

aantal manieren om je vingers te beschermen bij het geven van 

lekkernijen buiten de trainingssessies om. Doe thuis roomkaas 

of pindakaas op een houten lepel en geef hem de kans om er 

een paar keer aan te likken. Dit is een manier om het gewenste 

gedrag te versterken zonder je handen bij zijn bek te houden. 

GEEN GEBEDEL AAN TAFEL 

Wat gebeurt er als je een huis binnenloopt en de heerlijke geur 

van je favoriete zelfgemaakte maaltijd of versgebakken koekjes 

je tegemoet komt? Je begeeft je waarschijnlijk direct naar de 

keuken zonder dat je dit eigenlijk van plan was, vooral als je 

honger hebt. Omdat de meeste honden van hetzelfde soort 

voedsel houden als wij is het niet verwonderlijk dat ze ook 

aangetrokken worden door lekkere geuren. Veel baasjes vinden 

het echter niet leuk om aan tafel te zitten eten terwijl ze intens 

worden gade geslagen door een hoopvolle, kwijlende hond. Je 

kunt het je hond echter niet echt kwalijk nemen dat hij aan 

tafel bedelt. Hoe zou je zelf zijn als je al dat lekkers voor je 

neus ziet staan! 

Als je dit gedrag wil veranderen, kun je dat doen door één of 

beide van de volgende tactieken te gebruiken:  
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1. Voorkom bedelen door de toegang van je hond tot de tafel 

te beperken.  

2. Leer je hond in plaats daarvan iets anders te doen, zoals 

liggen en blijven op een mat. 

Voorkom het probleem 

De gemakkelijkste manier om een probleem op te lossen is het 

voorkomen ervan. Als je liever hebt dat je hond je met rust laat 

terwijl je eet, kun je een babyhekje gebruiken om hem af te 

zonderen in een andere kamer wanneer je gaat zitten voor een 

maaltijd. Je kan hem ook in zijn bench steken als hij hier 

vertrouwd mee is (zie hoofdstukje ‘benchtraining’). 

Om hem bezig en rustig te houden, kun je hem eventueel een 

kauwbot geven. 

Als je wilt dat je hond bij je in dezelfde kamer blijft, maar niet 

direct naast de tafel rondhangt of op je schoenen kwijlt, kun je 

een ketting gebruiken om hem in zijn eigen ruimte te houden. 

Bevestig hierbij een korte riem aan een zwaar meubelstuk. Leg 

een zachte mat naast de riem. Voordat je gaat zitten om te 

eten, moet je je hond naar zijn comfortabele plek leiden en de 

riem aan zijn halsband bevestigen. Geef hem dan vervolgens 

iets om op te kauwen. Als je klaar bent met eten kun je hem 

van de ketting bevrijden. Zolang je hond zelf een smakelijk 

kauwbeen heeft om zich mee bezig te houden terwijl je eet, zal 

hij braaf op zijn speciale plekje blijven. 
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Leer je hond om naar zijn plekje te gaan en daar te 

blijven 

Als je je hond niet in een aparte 

ruimte wil opsluiten of een ketting 

wil gebruiken om hem in bedwang 

te houden, kun je hem leren om 

naar een aangewezen plek te gaan 

en daar te blijven. Dit is meestal 

een mand of een mat. Dit kan ook 

in verschillende andere situaties 

van pas komen. Bijvoorbeeld als je met vrienden naar een film 

kijkt en je wil dat je hond zich een tijdje bezighoudt, kun je 

hem vragen naar zijn plek te gaan en op een bot te kauwen. Of 

als je ergens naartoe gaat kan je zijn mat meenemen en hem 

erop laten liggen als je wil dat hij zich kalm houdt. 

MEE IN DE AUTO 

Een hond die zich rustig gedraagt in de wagen kan overal mee 

naartoe worden genomen en alzo deelnemen aan alle 

activiteiten van zijn baasje. Eentje die onophoudelijk blaft en 

als een wilde in het rond stuift wordt al snel thuisgelaten.  

Alleen tijdens de eerste rit naar huis mag je puppy op schoot 

zitten. Op dat moment heeft hij net zijn moeder en 

nestgenootjes verlaten. Dit is op zich al traumatisch genoeg 

zonder dat hij hierbij zich ook nog aan de auto moet 

aanpassen. Tijdens alle hierop volgende ritten moet hij achter 
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in de auto zitten. Dat is voortaan zijn plaats in de auto, ook als 

hij ouder en groter is. 

Gewenning 

Zodra je pup ingeburgerd is bij je thuis moet je hem laten 

wennen aan de auto.  

Je kan beginnen met hem dagelijks een half uurtje te laten 

slapen in de auto. Dek het gedeelte van de auto waar hij moet 

blijven af met zacht, absorberend materiaal. Zet hem erin en 

laat hem rondsnuffelen. Als je merkt dat hij zich op zijn gemak 

voelt, sluit je voorzichtig de deur. Pas op dat je hem niet laat 

schrikken door de deur of de achterklep te hard dicht te gooien. 

Zorg ervoor dat hij slaperig is en een plasje heeft gedaan 

voordat je hiermee begint.  

De auto mag niet in de zon staan of op een plek waar mensen 

langskomen.  

Eénmaal hij de auto ziet als een plek waar hij tot rust kan 

komen, neem je hem mee voor heel korte ritjes. Onderbreek 

deze ritjes af en toe met een wandeling als beloning. 

Rijd voorzichtig door bochten en over verkeersdrempels, zodat 

je puppy niet heen en we er wordt geslingerd. Vergeet niet dat 

hij niet naar buiten kan kijken en dus ook niet kan zien wat 

eraan komt.  

Als de auto heftig op en neer deint, kan hij hierdoor bang 

worden en de volgende keer helemaal niet meer in de auto 
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willen. Blijf op deze manier doorgaan en maak de afstanden 

steeds groter, totdat je hond een behoorlijk lange rit kan 

doorstaan. Op deze manier kun je hem geleidelijk aan laten 

wennen aan de auto zonder dat hij bang wordt of opgewonden 

raakt. Hij zal leren om het reizen per auto als heel gewoon te 

beschouwen en geduldig wachten tot je op de plaats van 

bestemming bent. 

 

Geef hem voor een langere rit geen eten. Anders kan hij 

misschien misselijk worden. Wacht hiermee tot hij tot rust is 

gekomen en zin heeft om te eten.  
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Geef hem ook altijd de gelegenheid om zijn behoefte te doen 

voor je hem meeneemt in de auto.  

Leer je pup ook een paar minuten te blijven zitten als je de 

deur of achterklep hebt geopend zodat hij niet meteen naar 

buiten stormt. Beloon hem als hij netjes blijft zitten. 
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8 KNAGEN EN LEREN ALLEEN ZIJN 

KNAGEN BIJ TANDEN WISSELEN 

Een puppy wisselt van tanden als hij tussen de veertien en 

achtentwintig weken oud is. Dit is de periode waarin puppy’s op 

alles en nog wat willen knagen. Dit verlicht namelijk het 

ongemak van de tandenwissel. De melktandjes vallen 

gemakkelijker uit en de blijvende tanden kunnen beter 

doorkomen op deze manier. 

Als baasje moet je hierop voorbereid zijn en moet je je puppy 

daarom voorwerpen geven waaraan hij mag knagen. Zorg 

hierbij wel dat je pup genoeg afwisseling heeft in de spullen 

waarmee hij zijn gang mag gaan.  

Knagen om te onderzoeken 

Net na de wisselperiode komt er een fase waarin er nog een 

heftigere drang is om te knagen. Deze fase kan duren tot de 

pup ongeveer tien tot elf maanden oud is.  

Over het algemeen is deze periode het sterkst bij 

jachthondenrassen, vooral Labrador Retrievers. De reden 

hiervoor is wellicht dat deze honden speciaal werden gefokt om 

goed te apporteren. 

Knagen om te onderzoeken begint pas goed als een puppy zijn 

omgeving gaat verkennen. Mensenkinderen gebruiken hiervoor 

hun handen en vingers. Zo pakken peuters op bezoek bij 
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andere mensen siervoorwerpen op en friemelen ze er 

nieuwsgierig aan om erachter te komen waarvoor ze dienen.  

 

Puppy's doen eigenlijk net 

hetzelfde maar gebruiken 

hiervoor hun tanden en bek. 

De hondjes zijn nu groter en 

hebben sterkere tanden dan 

toen ze nog hun melkgebit 

bezaten. Doordat ze geen enkel besef hebben van de waarde 

van voorwerpen kunnen ze, totdat deze periode voorbij is, in 

heel korte tijd veel vernielen. 

Als je je pup voldoende gelegenheid geeft om verschillende 

omgevingen te ontdekken, gaat deze fase wat gemakkelijker 

voorbij. Puppy's die steeds op één plek worden gehouden zijn 

geneigd om hun onderzoekingsdrang te bevredigen door aan 

meer voorwerpen te knagen. Geef hem daarom genoeg 

voorwerpen die stevig genoeg zijn om ook tijdens het knagen 

heel te blijven. 

Houd hem hierbij goed in de gaten en neem elk voorwerp weg 

dat toch ernstig beschadigd is en wellicht gevaar kan 

opleveren. 
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Toegestane versus niet-toegestane voorwerpen 

Als je wil dat je pup tijdens deze fase niet teveel vernielingen 

aanbrengt, is het verstandig om hem hiervoor zo weinig 

mogelijk gelegenheid te geven. Dit doe je door hem te leren 

dat sommige plaatsen verboden terrein zijn voor hem. Dit gaat 

dan over plaatsen waar zich waardevolle of gevaarlijke spullen 

bevinden. 

Het middel bij uitstek is echter een hondenbench. Hierover 

hebben we het eerder al gehad. Voordeel hiervan is dat je hem 

hier kan in zetten op momenten dat je hem niet in de gaten 

kan houden. Als je hem dan nog voorziet van een aantal 

speeltjes waar hij wel mag op kauwen dan zal hij zich zeker in 

zijn sas voelen en de hondenbench als iets aangenaams gaan 

ervaren. 

De momenten dat hij vrij rondloopt in huis is het belangrijk dat 

hij leert waar hij wel en waar hij niet mag op kauwen. 

Belangrijk hierbij dat je het kauwen op de verkeerde dingen 

onmiddellijk in de kiem smoort. Best is dat je hem corrigeert al 

vanaf hij aanstalten maakt om te gaan knagen, dus nog 

vooraleer hij zijn tanden er effectief heeft ingezet. Tracht 

ervoor te zorgen dat de correctie van het voorwerp zelf komt. 

Als je hem verbaal terecht wijst op het moment dat hij op iets 

ongeschikts begint te kauwen, dan zal hij hier eerder uit leren 

dat dit niet mag als jij er bij bent. Maar zodra jij uit zijn zicht 

verdwenen bent, begint hij geheid opnieuw.  
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Oplossing is het gebruik van een waterpistool. Tracht hierbij 

hem van achteren te benaderen waarbij je hem flink achter zijn 

oor spuit als hij nog maar aanstalten maakt om zijn tanden te 

zetten in iets wat ongeschikt is. Zo zal hij schrikken en 

verbouwereerd weglopen van het voorwerp. Zorg dat je het 

pistool uit zijn zicht houdt en doe alsof jij er niks mee te maken 

hebt.  

 

Timing van de correctie is dus zeer belangrijk! Het heeft geen 

zin om hem te corrigeren op het moment als hij al een tijd aan 

het knagen is. In dit geval kan je beter met veel kabaal 

weglopen uit de kamer en trachten hem mee te lokken. Als hij 

naar je toe komt gelopen, beloon je hem hiervoor. Vervolgens 

houd je hem in het oog want hij zal waarschijnlijk terug willen 

gaan naar zijn verboden speeltje. Zo kun je hem alsnog op het 

juiste moment corrigeren. 

Zolang je niet 100 procent zeker bent dat hij niet meer kauwt 

op verboden voorwerpen mag je hem niet zonder toezicht in 

huis laten rondlopen. Ongelukjes kunnen gebeuren, net zoals 
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bij het zindelijk worden, maar je moet dit beschouwen als je 

eigen schuld en niet de zijne. Jij moet er tijdens deze periode 

immers voor zorgen dat hij niet in de fout kan gaan. Het duurt 

hierbij toch zeker tot hij een jaar is vooraleer hij deze stadia 

van knagen volledig ontgroeid is. 

LEREN ALLEEN ZIJN 

Nagenoeg alle honden moeten wel eens alleen worden gelaten 

op sommige momenten. Vandaar het belang om hen reeds op 

jonge leeftijd te leren omgaan met alleen zijn. Dit is niet 

vanzelfsprekend omdat honden van nature roedeldieren zijn die 

de neiging hebben om te huilen als ze afgezonderd geraken om 

alzo hun roedelgenoten terug te vinden. 

Er kunnen grote problemen ontstaan als je je puppy niet leert 

om alleen te blijven. Hij kan hierdoor een verlatingsangst 

ontwikkelen waarbij hij fel tekeer gaat als hij wordt achter 

gelaten, ook al is het maar voor heel even. Hij kan hierbij aan 

deuren gaan knagen of krabben, allerlei voorwerpen omstoten 

en hierbij luid blaffen of huilen. 

Je kunt best op een geleidelijke manier te werk gaan aan om 

hem te leren alleen te zijn. Begin hiermee direct op dag één als 

je pup bij je thuis komt. Als de avond valt en hij waarschijnlijk 

zijn nacht wil in gaan, speel je eerst wat met hem. Je neemt 

hem vervolgens nog even mee naar buiten om zijn behoefte te 

doen eventueel. Dan leg je hem in zijn mandje, zondert hem af 

in zijn kamer en sluit de deur.  
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Reageer niet als hij jammert of blaft. Vroeg of laat zal hij toch 

accepteren dat hij alleen moet slapen. Als hij eenmaal slaapt, 

zet je de deur open zodat hij naar je toe kan komen als hij 

wakker wordt en hem zo eventueel mee naar buiten kan nemen 

om te plassen. 

Herhaal deze oefening veelvuldig en maak geleidelijk aan de 

tijd die hij in zijn eentje doorbrengt langer. Net zolang tot hij 

een paar uur alleen kan zijn. Als hij leert om het een tijd lang 

zonder jou te stellen, ook al ben je zelf ergens anders in huis, 

zal hij ook rustiger blijven als hij volledig alleen thuis is. 

Ga nooit naar je pup 

toe op het moment 

dat hij aan het 

jammeren is. Op 

deze manier beloon 

je hem immers voor 

zijn slechte gedrag. 

Wacht tot hij stil is, 

ga dan pas de 

kamer binnen en 

beloon hem met iets 

lekkers! 
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9 PUPPY’S LEREN OP 2 MANIEREN 

PUPPY’S LEREN DOOR ASSOCIATIE (DOOR EEN 

EMOTIONELE RESPONS) 

 

Menselijk voorbeeld: wij mensen leren ook door associatie. 

Als je iemand voor de eerste keer ontmoet, wordt er een 

bepaalde associatie gecreëerd met die persoon: positief, 

negatief of neutraal. Als je de ontmoeting echt leuk vond, ben 

je waarschijnlijk blij als je die persoon weerziet. Als je de 

persoon bij de eerste ontmoeting moeilijk of vervelend in de 

omgang vond, zal je waarschijnlijk een onaangenaam gevoel in 

je maag ervaren als je hem opnieuw ziet. M.a.w. je hebt een 

negatieve associatie met die persoon gecreëerd. 

Mens-hond vergelijking: honden ervaren de wereld ook op 

deze manier, misschien wel sterker dan wij mensen, omdat 

honden het filter van rationeel denken missen. Ze vormen 

voortdurend emotionele associaties met bepaalde situaties: 

veilig, gevaarlijk, neutraal of goed voor mij, slecht voor mij, 

neutraal. Deze associaties zullen dan ook bepalen hoe een hond 

in de toekomst gaat reageren als hij dezelfde situatie gaat 

tegenkomen.  

Hondenvoorbeeld: een bekend voorbeeld van associatief 

leren bij honden is hun reactie op het zien van hun voederkom. 
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Honden zijn dol op hun voederkom natuurlijk. Vanaf het 

moment dat je hun bekende kom tevoorschijn haalt, zullen ze 

onmiddellijk heel enthousiast reageren. Dit komt omdat ze 

geleerd hebben dat deze specifieke kom altijd een maaltijd 

voorspelt. Met andere woorden: ze associëren hun kom met 

eten. 

Het voordeel hiervan is dat we de associaties van honden met 

dingen of situaties kunnen manipuleren. Een jonge puppy vindt 

een leiband op zich aanvankelijk onbetekenend. Hij heeft er 

met andere woorden een neutrale associatie mee. Maar je kan 

er zelf voor zorgen dat hij een positieve associatie gaat 

ontwikkelen met de leiband.  

Dit doe je bijvoorbeeld door hem iets lekkers te geven telkens 

als je de leiband te voorschijn haalt en hem ermee aanlijnt om 

te gaan wandelen. Al snel zal hij erachter komen dat de riem 

plezier betekent. Je hebt nu een hond die verzot is op de 

leiband! 

Het nadeel is dat dit leren door associatie ook op een negatieve 

manier kan werken. Als je hem bijvoorbeeld al direct op zijn 

donder geeft omdat hij tegenstribbelt als je hem de eerste 

keren aanlijnt, zal hij de riem al snel met iets negatiefs gaan 

associëren. Hij zal dan telkens willen weglopen als je de leiband 

bovenhaalt omdat hij de leiband associeert met ‘op zijn donder 

krijgen’. 
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Wat betekent dit voor ons? 

De implicaties hiervan zijn enorm! De manier waarop je hem 

met nieuwe situaties en dingen laat kennismaken zal bepalend 

zijn of hij hiermee een positieve of negatieve associatie gaat 

ontwikkelen. 

Hier is een belangrijk voorbeeld: stel dat ik mijn hond aan het 

uitlaten ben en ik hou niet van de manier waarop hij reageert 

op het zien van een andere hond. Misschien blaft hij gewoon 

van opwinding, maar ik vind het niet leuk. Ik roep: "Nee!" en 

ruk aan zijn riem. Dit gebeurt elke keer dat we een hond zien. 

Al snel is de reactie van mijn hond op andere honden 

verschrikkelijk. Hij blaft en gromt en springt en hapt omdat ik 

een negatieve associatie bij hem heb opgebouwd: “andere 

honden betekenen pijn en ongemak”. Met andere woorden: ik 

heb mijn hond geleerd andere honden niet leuk te vinden of er 

bang voor te zijn. 

Dit is dan ook het belangrijkste nadeel van straffen: het heeft 

onbedoelde bijwerkingen. Het is niet zo dat straffen niet werkt 

op het moment zelf, maar helaas gaat het tegelijkertijd ook een 

negatieve emotie of associatie teweegbrengen. Ook de band 

tussen baasje en hond wordt hierbij aangetast. Terwijl net het 

ontwikkelen van een goeie band met je hond één van de 

belangrijkste dingen is bij de opvoeding van een pup!  
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Wat zou je dan wel kunnen doen als je hond gromt en 

uitvalt als hij een andere hond ziet?  

Tracht zijn negatieve associatie met andere honden om te 

keren. 

Snoepjes zijn een goede manier om dit te doen, maar je hond 

is misschien te boos om de snoepjes aan te nemen. Hetzelfde 

gebeurt er bij iemand met een fobie voor spinnen: zet hem kort 

bij een spin en je zal hem met moeite kunnen kalmeren omdat 

hij onmiddellijk over de rooie gaat. Als je de spin echter op 6 

meter afstand houdt zal je hem allicht veel gemakkelijker 

kunnen kalmeren.  

Het proces is hetzelfde voor honden die ergens bang voor zijn 

of van streek zijn. Het wordt desensibilisatie genoemd en 

omvat 3 aspecten: afstand, duur en afleiding. Je brengt de 

hond verder weg van het verontrustende object, probeert de 

situatie kort te houden en je leidt hem af met opgewekte stem 

en snoepjes. Bedenk hierbij dat je de hond niet beloont voor 

zijn lelijke vertoon; hij is te overstuur om zijn gedrag te 

beheersen. Je probeert zijn emotionele toestand te 

beïnvloeden, zodat hij niet langer de behoefte voelt om op die 

manier te reageren. Eens zijn gemoedstoestand is gekalmeerd 

kun je dan vervolgens om een ander gedrag vragen. 
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PUPPY’S LEREN DOOR CONSEQUENTIE (AL DOENDE) 

Menselijk voorbeeld: ik kan tegen een kind van zeven zeggen 

dat ik hem volgende week trakteer op een ijsje omdat hij een 

goed rapport heeft. Als hij dan de week daarop zijn ijsje krijgt, 

begrijpt hij dat dit is omdat hij een week geleden een goed 

rapport kon laten zien, en dat dit goed rapport het resultaat 

was van goed zijn best doen. 

Mens-hond vergelijking: een hond zou dit nooit begrijpen. 

Een hond kan alleen de link leggen tussen iets wat hij nu doet 

en wat daar onmiddellijk op volgt.  

Hondenvoorbeeld: stel dat je je pup met een snoepje boven 

zijn neus te houden hebt kunnen laten zitten. Als je dan nog 5 

seconden wacht om hem het snoepje te geven, is het effect 

verdwenen. De hond kan ondertussen al aan de grond aan het 

snuffelen zijn en als je hem dan het snoepje geeft, denkt hij dat 

hij beloond wordt om aan de grond te snuffelen! 

Wat betekent dit voor ons? 

Timing is alles! Zorg er steeds voor dat je de beloning steeds 

ONMIDDELLIJK laat volgen op gewenst gedrag. Ook bij een 

eventuele correctie (straf) moet deze direct op het ongewenste 

gedrag volgen. Als je ’s avonds thuiskomt van je werk en je 

ziet dat je hond je halve schoen heeft opgepeuzeld, heeft het 

geen enkele zin om hem hiervoor op zijn donder te geven. 

Alleen als je hem op heterdaad betrapt heeft dit effect. 
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Zo ervaart een hond de wereld 

Een hond leert dus op 2 manieren: door associatie(emotie) en 

door consequentie (al doende). Hij ervaart dus ook de wereld 

op 2 manieren: nl. ‘wat is veilig/goed voor mij’ versus ‘wat is 

gevaarlijk/slecht’,  en ‘wat werkt’ versus ‘wat werkt niet’. 

Veilig versus gevaarlijk 

Stel: Je hond plast voor je neus op het tapijt en je straft hem 

hiervoor. Hierdoor leert hij dat het niet veilig is om te plassen 

als jij erbij bent en dat het wel veilig is om te plassen als jij er 

niet bij bent. Hij leert hierdoor niet dat hij buiten moet plassen 

i.p.v. binnen! 

Wat werkt en wat werkt niet 

Stel: je hond staart naar de koelkast in de hoop dat jij die open 

doet en er iets lekkers uithaalt. Als hij na een tijdje doorheeft 

dat dit niet werkt geeft hij het op. Maar als hij naast de eettafel 

gaat zitten als je met je gezin aan het eten bent en hij staart 

iedereen beurtelings aan en van tijd tot tijd geeft er iemand 

hem voedsel, dan zal hij dat voortaan blijven doen. Hij heeft 

namelijk geleerd dat mensen aanstaren aan tafel wel degelijk 

iets kan opleveren! 

Wat betekent dit voor ons? 

Honden vertonen geen ongewenst gedrag om opzettelijk op 

onze zenuwen te werken of uit koppigheid of om moedwillig 

stout te zijn. Voor honden is de wereld veilig of gevaarlijk en 
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heeft er bepaald gedrag resultaat of niet. Abstracte begrippen 

zoals goed of fout kent een hond niet. 

Honden doen alleen wat veilig is en wat werkt voor hen. Dat is 

alles! 

Als je hond naar je blaft om de bal te gooien en jij gooit hem, 

wees gerust dat hij dan opnieuw zal blaffen. Als je het geblaf 

negeert, zal hij het uiteindelijk opgeven en iets anders 

proberen. Hij probeert niet irritant te zijn. Hij doet gewoon wat 

werkt.  

Als je een hond vraagt om te gaan zitten en hij doet dat niet, 

dan is hij niet koppig. Je hebt hem gewoon nog niet goed 

genoeg getraind. Met andere woorden: honden zijn honden en 

geen mensen! Wees geduldig met je hond en wees voorzichtig 

met welk gedrag je stimuleert en welk gedrag je negeert.  
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10 BELANGRIJKSTE COMMANDO’S  

Hoe begin je eraan? 

Om een goede 

start te maken met 

je pup moet hij 

weten wat je van 

hem verwacht. 

Hierdoor zal hij 

zich zelfzeker 

voelen tijdens de 

trainingen. De 

basis van training moet gebaseerd zijn op positieve 

bekrachtiging. Positieve bekrachtiging wil zeggen dat je je hond 

gaat belonen voor gewenst gedrag.  

Gebruik geen straf zoals overdreven rukken aan de lijn of 

schreeuwen. Straf kan ervoor zorgen dat een hond in de war 

raakt en onzeker wordt over wat er van hem wordt verlangd.  

Het is belangrijk om te onthouden dat we niet van honden 

kunnen verwachten dat ze weten wat ze nooit geleerd hebben. 

Net zoals je niet zou verwachten dat een 2-jarig kind weet hoe 

hij zijn schoenen moet strikken.  

Ook het nodige geduld aan de dag leggen is onontbeerlijk om je 

puppy te leren hoe hij zich moet gedragen. 
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Alles waar je hond van houdt kan gebruikt worden als beloning. 

De meeste mensen gebruiken kleine gezonde hondensnoepjes 

tijdens de training. Ook je hond uitbundig prijzen of hem de 

kans geven om met zijn favoriet speeltje te spelen kan ook als 

beloning worden gebruikt.  

Honden moeten aangeleerd worden om uitbundig geprezen 

worden aangenaam te vinden. Als je de hond iets lekkers geeft 

terwijl je zegt "Brave hond!" met een blije stem zal hij leren dat 

lofprijzing een goede zaak is en een beloning kan zijn. 

Sommige honden houden ook van aaien. Voedsel is echter vaak 

de handigste manier om gewenst gedrag te versterken. 

Puppy's kunnen al met een heel eenvoudige training beginnen 

zodra ze bij je thuis komen. Meestal zijn ze dan rond de 8 

weken oud. Houd trainingssessies altijd kort - slechts 5 tot 10 

minuten - en eindig altijd met een positieve noot.  

Als je puppy moeite heeft met het leren van nieuw gedrag, 

beëindig dan de sessie door iets te herhalen dat hij al kent. 

Geef hem hierbij veel lof en een grote beloning voor zijn 

succesvol gedrag. Als je puppy zich verveelt of gefrustreerd 

raakt, zal dit uiteindelijk alleen maar contraproductief werken 

bij zijn leerproces. 
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JE PUP LEREN HIERKOMEN 

Je begint met het trainen van dit commando (komen wanneer 

hij wordt opgeroepen) in een rustige omgeving en binnenshuis. 

Ga bij je puppy zitten 

en zeg zijn naam (of 

het woord ‘hier!’). 

Denk vooraf na welk 

woord je wil gebruiken. 

Stel dat je zijn naam 

wil gebruiken voor dit commando. Elke keer dat je zijn naam 

zegt, geef je hem een snoepje. Hij hoeft hierbij nog niks te 

doen. Herhaal dit een paar keer en geef hierbij telkens een 

snoepje. 

Makkelijk toch? 

De volgende stap is dat je een snoepje bij je in de buurt op de 

grond laat vallen. Zeg nogmaals zijn naam zodra je puppy het 

lekkers op de grond heeft gegeten. Als hij opkijkt, geef hem 

dan nog een snoepje. Herhaal dit een paar keer totdat je het 

lekkers wat verder weg kunt gooien en hij zich moet omdraaien 

om je aan te kijken als je zijn naam zegt.  

Vermijd het veelvuldig herhalen van zijn naam. Als je te vaak 

zijn naam herhaalt omdat hij niet onmiddellijk reageert, zal hij 

leren dat het helemaal niet nodig is om na één keer zijn naam 

zeggen al te komen. Ga in plaats daarvan terug dichter bij je 

puppy staan en ga dus een stap terug in het trainingsproces. 
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M.a.w. terug naar de situatie waar hij wel na één keer zijn 

naam noemen reageerde.  

Zodra je puppy zich omdraait en je aankijkt, kun je beweging 

toevoegen en het spel leuker maken! Gooi wat lekkers op de 

grond en loop een paar snelle stappen verder terwijl je de 

naam van je puppy roept. Hij moet achter je aan rennen want 

achtervolgen is leuk! Als hij je heeft ingehaald, geef hem dan 

veel lof, snoepjes of speel met een rukspeeltje. Naar je toe 

komen moet leuk zijn!  

Vervolgens ga je geleidelijk aan de afstand dat je van hem 

verwijderd bent vergroten wanneer je hem roept. Zorg ook 

voor wisselende locaties hierbij. Als je buiten traint (altijd in 

een veilige, afgesloten ruimte), kan het handig zijn om je 

puppy in eerste instantie aan de lijn te houden. 

Als je puppy naar je toe komt, pak hem dan niet vast. Dit kan 

voor sommige honden verwarrend of beangstigend zijn. Als je 

een schuchtere pup hebt, kniel dan en benader hem van opzij. 

Geef hem vervolgens een snoepje terwijl je naar zijn halsband 

reikt. Roep je hond nooit om hem te straffen! Dit zal hem alleen 

maar leren dat je onvoorspelbaar bent, waardoor hij steeds zal 

twijfelen om te komen omdat hij niet zeker is wat hem te 

wachten staat. Beloon je hond altijd overvloedig voor het 

reageren op zijn naam, zelfs als hij kattenkwaad uithaalde! 
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JE PUP ONTSPANNEN AAN DE LIJN LEREN LOPEN  

Bij 

gehoorzaamheidstraining 

op wedstrijdniveau 

betekent "volg" dat de 

hond aan je linkerkant 

loopt met zijn hoofd 

evenwijdig met je knie, 

terwijl je de riem losjes 

vasthoudt.  

Bij het trainen van je pup 

kan het er aanvankelijk wat meer ontspannen aan toe 

gaan. In het begin is het voldoende dat ze aan een losse 

riem lopen zonder te trekken. Sommige baasjes zeggen 

liever ‘komaan’ of 'vooruit' in plaats van 'volg' om de pup 

losjes te laten meelopen.  

Welke commando je ook kiest, gebruik altijd hetzelfde 

woord! Best is wel om je pup aan de linker kant te leren 

lopen. Zo zal je pup niet aan de zijde lopen waar de 

tegemoetkomende auto’s rijden als je links aan de kant 

van een weg zonder voetpad loopt.  

Zorg er eerst voor dat je puppy zich comfortabel voelt bij 

het dragen van een riem. Dit kan in het begin vreemd 
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aanvoelen en sommige puppy’s hebben de neiging om in 

de riem te gaan bijten.  

Geef je puppy elke keer wat lekkers terwijl je de riem 

omdoet. Ga dan naast je puppy staan met de riem in een 

losse lus en geef hem verschillende snoepjes achter elkaar 

om naast je been te blijven staan of te zitten. Doe 

vervolgens een stap naar voren en geef hem onmiddellijk 

weer een snoepje als ook hij een stap naar voren zet.  

Blijf je puppy snoepjes geven ter hoogte van je knie of 

heup terwijl je verder loopt. Als hij voor je uit rent, draai 

dan gewoon 180 graden en loop in de tegenovergestelde 

richting. Roep hem naar je toe en beloon hem als hij bij je 

komt. Ga dan verder. Geleidelijk aan maak je het interval 

van een snoepje geven langer (van elke stap tot elke 

andere stap, elke derde stap, enzovoort). 

Uiteindelijk zal je hond met plezier naast je lopen wanneer 

hij aangelijnd is. Geef je hond ook voldoende tijd om 

tijdens je wandelingen ook regelmatig uitgebreid rond te 

snuffelen. Een hond verkent de omgeving vooral met zijn 

reukzin en al die geuren zijn als het ware leuke deuntjes 

die in zijn neus spelen. Als hij genoeg kunnen snuffelen 

heeft, geef je met een blije stem het commando ‘volg’ (of 

een ander woord dat je hiervoor gekozen hebt). Beloon 

hem weer voor het terug bij je komen en het meegaan. 
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JE PUP LEREN ZITTEN 

Er zijn twee verschillende methoden om je puppy het 

commando “zit” te leren.  

De eerste methode is het zitten “vastleggen” als hij dit 

spontaan doet. 

Ga hierbij voor je puppy staan en houd wat van zijn 

hondenvoer of -snoepjes in je hand. Wacht tot hij spontaan 

gaat zitten - zeg "jaaa!" en geef hem de beloning. Stap dan 

naar achteren of opzij om hem aan te moedigen te gaan 

staan en wacht tot hij weer gaat zitten. Geef opnieuw een 

snoepje zodra hij zit. Na een paar herhalingen kun je 

beginnen te zeggen "zit" zodra hij aanstalten maakt om te 

gaan zitten. 

De tweede methode is hem in de zitpositie “lokken”.  

Ga voor je puppy zitten en houd 

een snoepje vast als lokmiddel. 

Hou het snoepje recht voor de neus 

van je pup en til het langzaam 

boven zijn hoofd. Hij zal 

waarschijnlijk gaan zitten terwijl hij 

zijn hoofd opheft om aan het 

snoepje te knabbelen. Laat hem het snoepje pakken zodra 

zijn achterste de grond raakt. Herhaal dit één of twee keer.  
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Vervolgens maak je dezelfde beweging maar nu met een 

lege hand. Beloon je pup opnieuw nadat hij is gaan zitten. 

Zodra hij het handsignaal om te zitten begrijpt, kun je 

beginnen met "zit" te zeggen vlak voor je het handsignaal 

geeft. Plaats je puppy nooit fysiek in zittende positie door 

op zijn achterste te duwen bijvoorbeeld. Dit kan immers 

voor sommige hondjes zeer verwarrend of beangstigend 

zijn. 

JE PUP LEREN BLIJVEN 

Een puppy die het commando "Blijf" kent, blijft zitten 

totdat je hem vraagt om op te staan door een ander 

commando te geven, het "release woord" genoemd. Op zijn 

plaats blijven is een duurgedrag. Het doel is hierbij om je 

hond te leren te blijven zitten totdat het release-signaal 

wordt gegeven. Geleidelijk aan ga je hierbij de afstand 

tussen jou en je hond ook vergroten.  

Leer hem eerst het “release woord”. Bepaal vooraf welk 

woord je hiervoor wilt gebruiken. Dit kan 'OK' zijn of ‘Vrij’. 

Laat hierbij je puppy zitten of staan, gooi wat lekkers op de 

grond en zeg je woord terwijl hij naar voren stapt om het 

lekkers te pakken. Herhaal dit een paar keer. Vervolgens 

probeer je om eerst het woord te zeggen en wacht tot hij 

begint te bewegen. PAS ALS HIJ BEGINT TE BEWEGEN, 
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gooi je het lekkers op de grond. Hierdoor leert hij dat het 

release-commando betekent dat hij zich moet verplaatsen.  

Eenmaal je hond het release-commando kent en ook op 

commando kan zitten, zet je hem in zit. Kijk hem 

vervolgens aan en geef hem een snoepje. Pauzeer en geef 

hem nog een snoepje voor het blijven zitten. Vervolgens 

geef je het release-commando. Maak geleidelijk aan de tijd 

die je wacht tussen de snoepjes langer. Je kan hierbij tellen 

in je hoofd. Als je hond opstaat voordat je het release-

commando hebt gegeven, is dat oké! Het betekent gewoon 

dat hij nog niet klaar is om zo lang te blijven zitten. Maak 

dan de tijd van het blijven zitten terug korter.  

Zodra je hond enkele 

seconden kan blijven zitten, 

kun je beginnen met het 

geleidelijk aan vergroten 

van de afstand. Plaats hem 

in zit en zeg "Blijf". Je kan 

dit eventueel combineren met een handgebaar. Doe 

vervolgens een stap achteruit en stap dan opnieuw naar de 

pup toe. Geef vervolgens een snoepje en geef je release-

commando. Bouw dit stap voor stap op waarbij je de 

situatie gemakkelijk genoeg houdt zodat hij steeds lukt in 

de opdracht. Oefen zowel met je gezicht naar hem toe als 
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met het weglopen met je rug naar hem gekeerd (wat 

realistischer is).  

Het belangrijkste hierbij is om niet te snel te veel te 

verwachten. Trainingsdoelen worden stapsgewijs behaald, 

dus het kan soms nodig zijn om even wat langzamer te 

gaan en je op één commando tegelijk te concentreren 

(‘zitten’ of ‘vrij’). Om ervoor te zorgen dat de training 'blijft 

hangen', moeten de sessies kort en succesvol zijn. 

JE PUP LEREN LIGGEN 

Je gebruikt hiervoor beter het 

woord “Af” dan “Lig”. De 

klank van het woord “Lig” lijkt 

immers teveel op de klank 

van het woord “Zit” en dit kan 

verwarrend zijn voor je hond.  

Het commando “Af” kan op dezelfde manier worden 

aangeleerd als het “Zit” commando. Je kan wachten tot je 

hond spontaan gaat liggen (beginnen in een saaie, kleine 

kamer zoals een badkamer kan helpen) en het gedrag 

“vastleggen” door hem een snoepje te geven op dat 

moment.  Vervolgens moedig je hem aan om weer op te 

staan (aanmoedigen met een lokaas indien nodig) en dan 

wacht je tot hij weer gaat liggen. Als hij snel terug gaat 
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liggen na het opstaan, kun je beginnen met “Af” te zeggen 

vlak voordat hij dat doet.  

Je kan hem ook tot de ligpositie “lokken” vanuit zit of stand 

door een snoepje tegen zijn neus te houden en dit 

langzaam naar de grond te bewegen. Begin met hem het 

snoepje te laten pakken als zijn ellebogen de grond raken. 

Na een paar herhalingen breng je dan vervolgens je lege 

hand naar de grond en geef je hem pas een snoepje 

NADAT hij is gaan liggen. Als hij eenmaal consequent 

reageert op je handbeweging en hij hierbij gaat liggen, 

begin je "Af" te zeggen tijdens je handbeweging. Gebruik, 

net als bij het zitten, nooit geweld om je hond in een 

ligpositie te forceren. 

SLOTBESCHOUWINGEN BASISCOMMANDO’S 

Hou trainingssessies kort en leuk. Beëindig elke sessie met een 

positieve noot. Als je ziet dat je hond het moeilijk heeft met 

leren of "koppig" is, ga dan even na of je niet te snel gaat en of 

je hem wel genoeg beloont. Je moet dan misschien langzamer 

gaan bij de trainingen en de opeenvolgende stappen kleiner 

maken. Of het kan zijn dat je pup een grotere beloning nodig 

heeft als hij slaagt in een moeilijke oefening.  

Deze 5 basiscommando’s zullen je puppy alvast een sterke 

basis geven voor eventueel moeilijkere toekomstige trainingen.  
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En wie weet, misschien word je, na hard werken en plezier 

hebben, zelfs wel Nationaal Kampioen Gehoorzaamheid met je 

hond!! 
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