De puppygids
aangeboden door Fides hondentraining & uitlaatservice
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Gefeliciteerd
met jouw pup!
De dagen, weken en misschien wel maanden heb je afgeteld.
En daar is de pup dan eindelijk. Bij zijn nieuwe thuis voor de komende
jaren. Naast een hele leuke en fijne tijd, komt er ook best een intensieve
periode aan.
Tegelijk is het ook best een verantwoordelijkheid. Dit wezentje is
volledig afhankelijk van je. Zelf heb je nog een leven buitenshuis. Denk
bijvoorbeeld aan je werk, hobby, sport en een sociaal leven. Deze pup
heeft alleen jou. De gezondheid en het welzijn van de pup is (mede)
afhankelijk van jouw verzorging.
Volg bij het grootbrengen van jouw pup vooral ook je eigen gevoel.
Je zult gaan merken dat iedereen in 'hondenland' wel een mening
heeft. De buurvrouw, de moeder op het schoolplein of iemand op straat.
Iedereen weet precies hoe het (niet) moet.
Probeer trouw te blijven aan jezelf. Volg je eigen gevoel. Dan weet je
vaak zelf wel precies wat goed is en wat niet. Het moet bij jou passen
en bij jouw pup.
En bij ons kun je altijd terecht mocht je vragen hebben of ergens
onzeker over zijn. Het is niet nodig om te wachten tot de volgende les.
Zeker in de eerste weken gaat de ontwikkeling van een pup erg snel.
Juist dan is het fijn om snel te kunnen schakelen. We helpen heel graag.
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Boodschappenlijstje
✔ Bench
De bench is een handige en veilige plek voor jouw pup. In de bench kan hij
tot rust komen. Mocht jouw pup zelf zijn rust niet pakken, dan zou je je pup
ook even weg kunnen leggen in de bench. Dit kan dan een heel duidelijk
signaal zijn dat het even bedtijd is. De bench kun je ook goed gebruiken als
je even een boodschap moet doen, of als je de kinderen naar bed moet
brengen. Een veilige plek waar het fijn is voor de hond. Dat de bench een
fijne plek wordt bereik je door de bench te koppelen aan positieve
ervaringen. Leg er eens als verrassing voertjes in. Of geef dat ene lekkere
botje alleen altijd in de bench. Zet de bench op een rustige plek (geen
doorloop). Het kan helpen om er een handdoek overheen te leggen zodat
het een veilig holletje wordt. Let erop dat de bench niet te groot of te klein
is. Mocht je alvast de bench op de groei hebben gekocht, verklein het dan
even tijdelijk.
✔ Extra rustplek
Voor de pup is het fijn meerdere rustplekken in huis te hebben. Probeer
daarom nog een extra mand/kussen op een rustige plek te zetten/leggen.
Zo kan jouw pup kiezen waar hij graag wil slapen.
✔ Voer & waterbak
Het kan handig zijn een extra setje aan te schaffen voor bijvoorbeeld buiten
of op een andere kamer. Het is bij grote honden wenselijk om de voer- en
waterbak met een verstelbare standaard aan te schaffen. Op deze manier is
het minder belastend voor de nek omdat hij minder ver hoeft te bukken.
✔ Speeltjes & kauwmateriaal
Zorg voor voldoende en veilige speeltjes & kauwmateraal.
Niet alleen om te spelen met je pup, maar je zult ze ook hard nodig hebben
de komende weken. ;)

✔ Goed wandelmateriaal
Een pup moet kunnen ontdekken, snuffelen en lekker scharrelen. Dat kan
in mijn beleving niet aan een 1.5 meter lijn. Mijn voorkeur heeft een 3
meter lijn die je ook kunt verstellen zodat je de lijn kunt halveren. De
musketon mag niet te zwaar zijn. Graag zorgen voor een goed passend
halsbandje of nog liever; een y-tuig. Antislip kettingen worden niet
toegestaan tijdens de trainingen bij Fides. In de lessen en verder in deze
puppygids gaan we dieper op het belang van goede snuffelwandelingen
in.

✔ Kong Classic
Wat mij betreft hoort dit ook standaard bij een puppyuitzet. Een Kong
Classic is een speeltje die je kunt vullen met voer. Je kunt hier de
brokjes in doen samen met wat blikvoer bijvoorbeeld. Of een boterham
met smeerkaas, een banaan, of een beetje rijs met blikvoer. Op internet
zijn veel recepten te vinden. Dit is een ideale manier om jouw puppy zijn
eten in te geven. En dit kun je ideaal toepassen tijdens jullie avondeten.
Zo heeft de pup wat te doen, wordt zijn bench automatisch zijn plekje
met het eten. Hij wordt hier moe van en het is daarnaast mentaal ook
nog eens goed voor je pup. Hij krijgt er zelfvertrouwen van en hij wordt
er zelfstandig van. Let goed op de maat van de Kong. Die moet passend
zijn voor jouw pup. Kijk voor meer informatie op bijvoorbeeld
www.medpets.nl. Kong heeft overigens ook nog meer mooie, sterke en
leuke speeltjes in het assortiment.

✔ Huis puppyproof?
Management & vooruit kijken wordt the key de komende tijd.
Proberen ongewenst gedrag te voorkomen is veel gemakkelijker dan
ongewenst gedrag afleren. Dus ruim kostbare spullen op. Berg je
schoenen op in de kast. Maak het jezelf en de pup niet te moeilijk. Die
mooie vaas die altijd op de grond stond kan later echt wel weer
teruggezet worden. Komt goed!

✔ Eten & extra beloningvoertjes
Als de pup het 'goed doet' op het voer dat hij bij de fokker kreeg, dan
zou ik dit aanhouden. Mocht je later overstappen op ander voer, doe dit
dan geleidelijk. Dus eerst het oude met het nieuwe mengen. Hierbij
verhoog je de dosering van de nieuwe brokjes heel geleidelijk. Zorg ook
voor wat extra lekkere voertjes die je gebruikt voor jouw pup voor tijdens
de trainingen.

✔ Vervoer
Er zijn veel manieren om jouw pup straks veilig te vervoeren in de auto.
Het is goed je alvast hierover in te lezen zodat je de juiste middelen
alvast kunt aanschaffen.

✔ Registratie van je pup
Jouw pup is gechipt. Dit chipje staat nu nog op het adres van jouw fokker.
Het is verstandig dit zo snel mogelijk op jullie naam & adres te zetten. Dit
moet je (nu nog) zelf doen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen bij:
www.databankhonden.nl.

✔ Over kriebelbeestjes enzo...
Uiteraard ben ik geen dierenarts en kan ik enkel adviseren vanuit mijn eigen
visie. Ik denk persoonlijk dat het altijd goed is om zelf kritisch te zijn. Zodat
je ook op dit gebied je eigen gevoel kan volgen. Zelf ben ik geen
voorstander van het toedienen van chemische middelen ter preventie van
vlooien. Het is goed te beseffen dat je dan krachtige gifstoffen gebruikt die
bijwerkingen kunnen hebben. Bij veel dieren kom je een heel eind met
natuurlijke middelen.
Je zou onderstaande producten kunnen overwegen bij ongewenst
gezelschap::
Halsbanden van Menforsan
Pipet (spot-on) van Menforsan
Shampoo van o.a. Menforsan
Carnis Spray van o.a. Menforsan, Eden Products en Carnis
De belangrijkste preventie:
een gezonde hond. Vlooien zoeken zwakke, ongezonde dieren uit.
regelmatig schoonmaken, stofzuigen en de spullen van de hond wassen.
zeker in het vlooienseizoen (zomer en warme voor- en najaar: kammen,
kammen, kammen!

✔ Ontwormen
De eerste ontworming moet op 2 weken leeftijd gegeven zijn. Vervolgens wordt
de pup op 4, 6 en 8 weken leeftijd ontwormd, daarna maandelijks tot 6 maanden
leeftijd. Vanaf 6 maanden leeftijd kan een hond 4 x per jaar ontwormd worden.
Ontworming wordt het eerste jaar aanbevolen bij honden die:
wormeieren in de ontlasting hebben
wormlarven in de ontlasting hebben (longworm)
pups zogen (spoelworm)
nog geen 1 jaar oud zijn (spoelworm)
slakken, kikkers of andere prooien eten (longworm)
hondenpoep eten
vaak vrij lopen
weerstandverlagende medicijnen krijgen (zoals prednison)
gestrest of ziek zijn
in een kennel of pension zitten

Je kunt ervoor kiezen de hond (nadat hij 1 jaar is) alleen te ontwormen na het
aantonen van wormeieren in de ontlasting. Dit is vooral te overwegen bij honden
die anders maar 1-4 keer per jaar ontwormd hoeven worden (zie aanbevelingen
hier onder). Je kunt de ontlasting afgeven bij de dierenarts, of opsturen naar een
laboratorium. Er zijn verschillende ontlastingstests mogelijk.

Wil je de ontlasting niet laten testen, maar wel de hond goed ontwormen, dan
zou je dit schema kunnen aanhouden:
6-12 x per jaar ontwormen honden die jagen, prooidieren, slakken of rauw
vlees eten.
4x per jaar: dieren die buiten en in contact met soortegenoten komen.
1-2x per jaar: dieren die niet buiten komen

De eerste nachten
Stel je eens voor:
Acht weken lang was jouw pup lekker aan het drinken bij zijn mama. Zijn
veilige haven waar hij altijd naar terug kon. Je pup lag lekker samen met
zijn broertjes en zusjes tegen elkaar aan.Wat voelde dat veilig, vertrouwd
en wat was het lekker warm.En dan ineens: vreemde mensen, vreemde
geuren, in een auto, in een heel nieuw huis. Zonder moeder. Zonder broers
en zussen. Zonder vertrouwde omgeving.
Overdag is er nog genoeg afleiding en lukt het jouw pup nog wel.
De nacht is vaak een ander geval. Ineens moet jouw pup in een vreemd
'hok' verblijven. En dit allemaal alleen. Misschien knaagt het gevoel bij jou
en wil je bij jouw pup blijven. Maar andere mensen zeggen “Laat maar
janken, en vooral geen aandacht aan geven” en “met een paar nachten is
het over”.
Ik geloof hier niet in. En ik wil je graag het advies geven om wel de veilige
haven voor jouw pup te zijn deze eerste nachten. Je pup voelt zich alleen,
onzeker en angstig, help hem daarbij. Wees niet bang dat je jouw pup
verwend.
Je bent juist bezig hier al met een fijne vertrouwensband met hem op te
bouwen.
Hij leert nu dat jij zijn veilige haven bent nu zijn mama en broertjes &
zusjes er niet meer zijn.

Wat mij betreft zijn er in deze fases twee opties om die veilige haven voor
jouw pup te zijn: jij slaapt bij de hond of de hond slaapt bij jou. Het is handig
dat jij overdag al hebt gezorgd dat de pup op een positieve manier kennis
heeft gemaakt met de bench.
Jij slaapt bij de hond
In dit geval laat je de pup slapen in de uiteindelijke kamer waar je hem straks
ook laat slapen. Jij gaat op je matras bij de hond liggen. Bij voorkeur is het
deurtje van de bench dicht zodat hij duidelijkheid heeft dat het bedtijd is.
Houdt hierbij de gemoedstoestand van jouw pup goed in de gaten. Je geeft
duidelijk aan dat het bedtijd is. Dus niet meer druk praten of spelen door de
bench heen. Je ligt de eerste nacht naast de bench. Mocht de pup beginnen
te piepen, dan kun je (zonder iets te zeggen) je hand door de tralies heen
doen. Vaak is dit al genoeg. Je probeert nu elke dag de matras iets verder te
schuiven net zolang tot je om het hoekje kan gaan liggen. Dit is het moment
dat jij weer naar je bed kunt waarschijnlijk. Geef je pup maar jouw gedragen
shirt in de bench mee. Hij zal het fijn vinden.

De hond slaapt bij jou
Het kan zijn dat jij het fijner vindt dat de hond de eerste nachten bij jou op de
slaapkamer is. Ook dit is mogelijk. Neem dan de bench mee naar boven, en
zet deze naast je bed neer. Je doet nu hetzelfde als bij de andere optie.
Alleen verplaats jij nu niet, maar verplaats je jouw pup langzaam naar de
uiteindelijke slaapplek.
Mijn voorkeur heeft de eerste optie omdat dit het meest duidelijk is voor de
hond. Echter begrijp ik het ook dat je op je nachtrust gesteld bent. Dan is de
tweede ook een prima alternatief! Het belangrijkste wat mij betreft is: wees
er vooral voor je pup. Hij heeft je ontzettend hard nodig.

Rust, rust, rust
Het is begrijpelijk dat je trots bent op jouw pup en hem graag aan iedereen
wilt laten zien. Daarom nodig je veel mensen uit op de koffie. Ook gelijk goed
voor zijn socialisatie toch?
Dit zou ik niet adviseren. De pup heeft echt al heel veel indrukken de eerste
dagen.
Laat hem eerst zelf wennen. Wennen aan jullie, aan de geurtjes, aan het huis,
aan buiten. Pas als hij zelf wat vertrouwd is dan zou ik hem rustig gaan laten
wennen aan visite thuis.
Een puppy is heel snel overprikkeld. Alles is immers nieuw en alles moet
verwerkt worden.
Per dag heeft een pup 18-20 uur slaap/rust nodig per 24 uur. Dat is best veel
zoals je ziet. Er blijft dan 4-6 uur 'wakkertijd' per dag over. In die tijd moet je
pup plassen, poepen, spelen, eten, drinken en knuffelen. Als je dit weer
opsplitst zou je kunnen opmerken dat je pup tussen de
slaapjes/rustmomenten door ongeveer drie kwartier wakker is.
Als de pup ineens heel druk gaat rennen, happen, blaffen en grommen is de
kans groot dat hij overprikkeld is. Vergelijk het als een baby die aan het huilen
is. Die leg je dan ook vaak in bed en dan het liefste nog voordat de baby
helemaal overstuur wordt van de moeheid. Probeer dit bij je pup in de gaten te
houden, het kan goed zijn dit op te schrijven. Wanneer begint de pup druk te
doen? Vaak is dat met ongeveer gelijke tussentijden. Leg hem daarom het
liefst al daarvoor in zijn bench. Niet mopperen, gewoon rustig wegleggen.
Liefste met wat lekkers zoals een Kong. Leg het dekentje over de bench en
zorg voor een rustige plek voor de bench, dus niet in een doorlooproute. Je
zult zien dat de pup al gauw helemaal tot rust komt en lekker in slaap valt.
Slaap is enorm belangrijk. Indien de pup oververmoeid is kan hij niet leren.

Voorspelbaarheid
Een hond is een gewoontedier. Voorspelbaarheid en duidelijkheid geeft hem
enorm veel rust. Dit creëer je door thuis regels & afspraken op te stellen voor
de hond. Niet vanuit een 'de baas zijn' gedachtengang, maar vanuit een
natuurlijke leidersrol. Als jij altijd consequent en voorspelbaar bent voor jouw
pup, geeft hem dit vertrouwen in jou en daarmee veiligheid.
Ga daarom thuis er eens voor zitten en stel jezelf de vraag: "wat vind ik
belangrijk in het leven samen met mijn pup?". Het is goed hierbij in het
achterhoofd te houden dat je pup niet klein blijft. Wat verwacht je van jouw
hond later als hij groot is? Ik kan mij voorstellen dat bij een hond van 5 kilo
andere regels belangrijker zijn dan dat jouw hond uitgroeit tot een reus van
45 kilo. Gewenst gedrag aanleren is veel gemakkelijker dan ongewenst
gedrag afleren.
Leg hier nu dus liever de focus op. Wat wil ik wel van mijn hond? Geef hem
alternatieven in plaats van alleen maar te zeggen wat hij niet moet doen. Je
hond heeft geen idee. Dus eerst de regels uitleggen aan je pup. Dat is wel zo
eerlijk.
Mijn vuistregel hierbij is: alles wat je aandacht geeft groeit; zowel negatief al
positief. Dus fijn gewenst gedrag benoemen en voor belonen. Het gewenste
gedrag zal toenemen. Ongewenst gedrag laten we gewoon met rust. Het
levert hem niets op dus zal het ongewenste gedrag uitdoven. Pas dit wel
consequent toe. Voor de hond is 1x succes hebben al voldoende om het
ongewenste gedrag te blijven vertonen. Sterker nog: het kan eerst nog gaan
versterken. Loop desnoods de kamer uit mocht je gefrustreerd raken.

Regels & afspraken
De eerste regel vul ik alvast voor jullie in. De belangrijkste regel wat mij betreft
is altijd:" De hond laten we met rust als hij slaapt, rust of eet. Door iedereen."
Zo. Die staat alvast. ;)
Onderstaand wat voorbeelden over regels & afspraken die je jezelf kunt stellen:
hoe moet mijn hond zich gedragen als er visite komt?
(instrueer vooral ook de visite. Dit is nog het moeilijkste stuk. Dus als de hond
pootjes laag moet hebben, dan krijgt hij ook alleen aandacht van de visite als
dit ook zo is)
aan welke kant wandelt de hond bij naast lopen?
mag hij wel of niet op de bank?
indien hij wel op de bank mag, is dit dan altijd? of alleen als er een kleedje
ligt?
hoe ga ik om met het naderen van andere honden?
waar is de hond tijdens de maaltijden?
krijgt de hond wel of geen menseneten, en waar & hoe dan?
(bedelen is dan wel een consequentie waar je bewust voor kiest in dit geval)
wat doen we bij ongewenst gedrag?
hoe en waar krijgt de hond zijn eten?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zaken waar je over na kunt denken.
Probeer vooral je eigen situatie hiermee voor ogen te houden. Maak een plan bij
alles wat je doet. Wat zijn de grenzen? En wat doe ik dan? Wat is dan het
gewenste gedrag en hoe ga ik belonen? Als jij je plan helder hebt, kun je het
aan je hond gaan vertellen zodat hij het ook snapt.

Alleen zijn
Honden zijn sociale dieren. Alleen zijn is niet natuurlijk voor ze.
Maar voor onze maatschappij is het wel wenselijk. We moeten nu eenmaal ook naar
het werk, naar de winkel of naar visite. En dat kan ook prima.
Mits we dit alleen zijn gedoseerd gaan leren. Ook hier weer: hele kleine stapjes. Als
de pup over de toeren is heb je een te grote stap genomen.
Als eerste kun je ervoor zorgen dat je pup jouw niet altijd achterna kan lopen. Doe
de deuren dicht als je naar de gang gaat of even naar het toilet.
Hij leert zo dat jij er bent, dat het veilig is en dat hij het wel overleeft als hij even
alleen is. ;)
De volgende stap is bedenken waar je graag wil dat je pup is op de momenten dat jij
weg bent. Dit wordt ook de plek om te oefenen.
Als dit in de bench is in een aparte kamer dan zorg je eerst dat jouw pup voldaan is.
Geplast, gepoept, gespeeld. Vervolgens zet je je pupje in de bench.
Eventueel met wat lekkers; de kong of ander kauwmateriaal. In elk geval geen
speelgoed. We willen graag dat hij in de rustmodus komt.
Je geeft de pup het kauwmateriaal en je doet rustig het deurtje dicht.
Nu kun je proberen om even de kamer uit te lopen. Als dit goed gaat dan laat je de
pup een paar minuutjes even alleen. (ja echt, een paar minuutjes ;))
Zorg dat hij je niet hoort ondertussen. Dan kom je weer de kamer in.
Je begroet de pup maar doet dit niet al te overdreven. Het moet immers normaal
zijn dat je weggaat en weer terugkomt.
Mocht je pup van het alleen laten al overstuur van raken dan gaan we al een stap te
ver. Als je wilt dat het deurtje dicht is van de bench, dan ga je in dat geval even een
boekje pakken en je gaat met je rug tegen de bench aan zitten. Desnoods steek je
jouw hand even door de tralies mocht hij ongerust zijn. Even niets zeggen, niet naar
je pup kijken. Jij lezen, hij lekker knabbelen. Na een paar minuutjes haal je je pup er
weer rustig uit. Als hij niet in slaap is gevallen ondertussen. ;) Anders kun je rustig
het deurtje openmaken zodat hij eruit kan zodra hij wakker is. Dit is dan zijn eerste
veilige en fijne ervaring met de bench.
Hier willen we naartoe.

Maak vervolgens de tijd dat je hond ‘alleen’ is rustig aan langer.
Begin met uit zicht lopen en weer terug komen. Haal vervolgens iets uit een andere
kamer en bouw dit op door bijvoorbeeld boven de was op te gaan vouwen, of een
kopje koffie bij de buren te gaan drinken. Zorg er voor dat je niet alleen buiten zicht
maar ook gehoor bent, dus als je in huis blijft kun je beter niet gaan telefoneren of
iets dergelijks en ga soms ook echt naar buiten om te checken of je hond dat al aan
kan.
Oefen het liefst gespreid over meerdere momenten per dag. Zolang je hond rustig
blijft kun je de tijd dat je uit zicht bent heel voorzichtig langer maken, als hij gaat
piepen bouw je te snel op en kun je beter de vorige stap nog een paar keer
herhalen.
Zodra je puppy het oké vindt om enkele minuten alleen gelaten te worden kun je
het gaan uitbreiden naar vijf minuten. Van vijf minuten ga je naar een kwartier. Van
een kwartier naar een half uur. Zo maak je hele kleine mini stapjes. Je wilt dat jouw
hond het alleen zijn als positief ervaart. Te snel gaan zorgt voor een negatieve
associatie en dan ben je echt verder van huis. Het alleen laten opbouwen lijkt op
deze manier veel tijd te kosten, maar je spaart jezelf veel meer tijd uit als je kunt
voorkomen dat hij gedragsproblemen krijgt.
De tijdsduur kun je naar eigen inzicht opbouwen. Als de hond zich helemaal ok
voelt, dan kun je gerust met ruimere tussentijden gaan opbouwen. Maar echt alleen
als het voor jouw hond goed is.
Maak het weggaan voorspelbaar. Volg dezelfde routine, zeg dezelfde dingen en
geef de hond altijd wat lekkers als je weggaat. Zo worden de routine en de woorden
een voorspeller van juist iets fijns. Want hij krijgt wat lekkers! Het alleen zijn wordt
prettig.
Mijn persoonlijke ervaring is dat mensen soms denken dat het goed gaat, maar het
niet zeker weten. Als ze dan vervolgens een camera thuis neerzetten zien ze dat de
pup helemaal niet zo ok is als hij alleen is. Probeer dit altijd te voorkomen. Denk niet
alleen dat het wel goed gaat, maar weet het zeker. Mocht je vakantie hebben of
veel thuis moeten werken, zou ik toch adviseren de hond soms even alleen te laten.
Zo hou je het in zijn systeem.
Zorg altijd voor water tijdens jouw afwezigheid. En zorg ervoor dat het alleen zijn
niet te lang is. Waarbij ik nog een onderscheid maak in het alleen zijn opgesloten in
de bench, of alleen zijn in een kamer waar hij bewegingsruimte heeft. Je zou er ook
voor kunnen kiezen om het deurtje van de bench open te doen en er een puppyren
omheen te zetten. Zo heeft je pup wat meer ruimte, is hij in een veilige omgeving en
kan hij zich lekker terugtrekken in zijn eigen plekje.

Socialisatie

Het socialisatieproces
Socialiseren gebeurt niet alleen in de puppytijd. Hier heb je straks in de
puberteit ook mee te maken. Het is een doorlopend proces. Over het
socialiseren is altijd veel te doen. Je hebt misschien gehoord dat je jouw pup
met zoveel mogelijk dingen moet laten kennis maken. En ook dat je hem met
zoveel mogelijk honden moet laten kennismaken. Dit vind ik altijd gevaarlijk om
te stellen en ik zal uitleggen waarom.
Het gevaar van je pup met zoveel mogelijk dingen kennis te laten maken is dat
je hem vaak overrompeld.. Het is voor een pup al gauw veel te veel. Daarbij
bestaat de kans dan ook (omdat het teveel is) dat de betreffende situatie een
negatieve ervaring wordt voor jouw pup. Elke negatieve ervaring nu draagt niet
bij aan een stabiele hond later.Veel liever is de situatie neutraal of positief voor
de pup. Probeer hiernaar te streven. Daarnaast is er ook nog verschil tussen
socialiseren en ergens mee om kunnen gaan.
Je wilt namelijk dat je hond gesocialiseerd is met mensen. Maar dan wel graag
alleen met mensen die bij jou thuis komen. Je wilt waarschijnlijk niet dat jouw
hond iets doet met de jogger die voorbij komt gerend. Zoals bijvoorbeeld
ernaartoe rennen of er achteraan rennen. Daarvan wil je dat jouw hond ermee
om kan gaan, maar niet dat hij er iets mee doet. Hij mag deze prikkel
waarnemen maar in dit geval moet hij het wel met rust laten. Hier zul je dus aan
moeten werken en hem dit moeten leren. Hier hebben we uitgebreid aandacht
voor tijdens de lessen.
Waarschijnlijk zul je het niet fijn vinden als jouw hond later naar iedereen
toerent of trekt om een knuffel te halen. Laat je hond daarom niet aaien door
iedereen als hij bij jou buiten aan de lijn is. Je pup kan alleen zo leren dat
andere mensen er zijn, maar dat hij er niets mee moet en dat er niets te halen
valt. Idem dito met andere honden. Laat jouw pup aan de lijn niet snuffelen met
andere honden. Dit voorkomt dat hij straks aan de lijn trekt als je andere honden
tegenkomt. Als je hem laat kennismaken met andere honden, dan los van de lijn
(in een veilige omgeving!) en met een stabiele hond. Het los spelen gaan we
tijdens de hondenschool lessen ook oefenen. Dus dit komt nog uitgebreid aan
bod.
Persoonlijk zou ik gaan voor een aantal zaken die belangrijk zijn. Deze punten
zou ik opschrijven in een socialisatieschema. Hier ga je je pup de komende tijd
in hele kleine stapjes kennis mee laten maken. We letten hierbij goed op de
pup. Vertoont hij stress (hier gaan we ook aandacht aan besteden tijdens de
lessen), blaft hij? Dan doen we een stapje terug. We nemen afstand en we laten
de pup kijken en waarnemen. Alles op het tempo van de pup. Het is hierbij goed
om de pup niet over zijn grenzen heen te lokken met voertjes. Laat hem zelf
initiatief tonen en volg zijn tempo. Dan gaat het goed.

Socialisatie thema's
Het is goed nu alvast helder te hebben wat later belangrijk wordt waar je
hond mee om kan gaan.
Dit kunnen verschillende mensen, verschillende dieren en verschillende
locaties zijn.
Hierbij is het goed om in het achterhoofd te houden dat een hond slecht kan
generaliseren. Een pup kan bijvoorbeeld gewend zijn aan een paard in de wei.
Maar een paard die bereden wordt zal weer een nieuw socialisatieproces zijn.
Schrijf de zaken die voor jullie belangrijk zijn op in een schema met
socialisatiethema's.
Het socialisatiethema mag je meerdere keren bezoeken in een bepaalde
periode (graag zelfs!). Maar echt belangrijk; hou de sessie kort, kijk goed naar
je hond, laat hem kijken/waarnemen, en daarna: rust, rust, rust... Het liefste
de dag erna ook nog rust. Alleen met een leeg koppie kan je pupje leren.
Want ook tijdens de dagelijkse wandelingen is de pup continu aan het leren.
De thema's zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
grote & kleine (andere) dieren in verschillende settings
landbouwvoertuigen in verschillende settings
trein en het station (afstand is hier heel belangrijk!)
auto's
fietsers
joggers
verschillende mensen zoals: met baard, met hoed, andere huidskleur, oud,
jong, baby.
voorwerpen zoals: rollator, paraplu, rolstoel, step, skeelers, buggy, etc.
...wat voor jouw situatie verder nog belangrijk is

Het wandelen
Tijdens de lessen gaan we uiteraard ook aandacht besteden aan het
samen wandelen. Ook het loslopen komt aan bod. Hoe kun je ervoor
zorgen dat jouw pup niet trekt aan de lijn? En hoe kun je samen in
verbinding zijn tijdens het wandelen? Hoe maak je het voor jouw pup
en voor jezelf leuk? Dit komt allemaal nog aan bod.
Je kunt in elk geval de pup al wel belonen voor aandacht en
inchecken bij jou. Onder inchecken versta ik dat de pup even naar je
kijkt. Als een pup hier geen respons op krijgt, zal hij hier op de duur
mee stoppen. Hartstikke zonde natuurlijk! Gaat je pup zitten? Wacht
het even af. Hij is moe of hij vindt het spannend. Mocht hij blijven
zitten, til hem dan gerust op. De terugweg gaat vaak wel goed
omdat je dan weer richting huis gaat. Sleur je pup nooit mee.
Maar fijn wandelen start met goed wandelmateriaal. Mijn voorkeur
heeft hierbij een goed passende halsband (geen slipketting). De
halsband & gesp moeten niet te zwaar voor de pup. De nek is een
regio waar veel kwetsbare weefsels liggen, denk maar aan de
nekwervels, de luchtpijn, bloedvaten en zenuwen. Door hard aan de
lijn te trekken, kan je hond een nekblessure of andere
gezondheidsklachten oplopen. Als je hond snel de neiging heeft om
aan de lijn te trekken, is een halsband daarom waarschijnlijk niet de
meest ideale oplossing.

Naast een halsband voor binnen kan een tuigje voor buiten ook heel
prettig zijn voor de hond. Dit heeft mijn persoonlijke voorkeur.
Een tuigje omvat de borstkas van de hond. Op het moment dat je hond
aan de lijn trekt, worden de krachten over de hele borstkas verdeeld, wat
minder schadelijk is dan wanneer hij trekt met een halsband om. Er zijn
veel verschillende soorten, maten en modellen van tuigjes. Er bestaat
niet één tuig dat elke hond past. Welke pasvorm het best past bij jouw
hond hangt af van zowel lichaamsbouw als persoonlijke voorkeur van je
hond. Grofweg kunnen tuigjes ingedeeld worden in de zogenaamde Ytuigjes en tuigjes met een horizontale borstband. De Y-tuig heeft hierbij
mijn voorkeur. Dit omdat de tuig met een horizontale borstband het
schoudergewricht van de hond belemmeren tijdens het wandelen.
Waar je op kan letten bij de aanschaf van een tuig:
- Geen druk op het schoudergewricht
- .Geen druk op keel/strottehoofd, tuig moet dus laag aansluiten aan de
voorzijde
- Voldoende ruimte achter de ellebogen (min. 3 vingers).
(Veel tuigen zitten te kort achter de ellebogen, knijpen en geven
schaafplekken.)
- Het tuig moet stabiel blijven liggen.
- Sluiting op 2 punten, waardoor geen poten hoeven worden opgetild.
- Het tuig moet van zacht materiaal zijn en de sluitingen mogen geen
drukplekken
veroorzaken.
Maar ook voor dit onderwerp geldt: zoek vooral iets dat bij jou & jouw
hond past! Het moet voor allebei prettig zijn en goed voelen.

Voor fijn samen wandelen is een lange looplijn heel belangrijk.
Gebruik hiervoor liever geen uitrolbare flexlijn. De voornaamste reden
hiervoor is dat de hond bij deze lijn zo leert om te trekken. Immers; het
trekken aan de lijn levert hem iets op. Hij komt namelijk waar hij naartoe wil.
Daarom adviseer ik een "vaste" looplijn. Bij voorkeur is deze zo'n 3 meter
lang. Dit is een lengte wat voor jou nog handzaam is & het geeft de pup
genoeg ruimte.
Het kan fijn zijn dat je de mogelijkheid hebt om de lijn te kunnen halveren
voor de gevallen dat je graag wilt dat de hond naast je loopt. Deze lijnen
zijn bij ons te bestellen.
Voor de begeleider is naast lopen vaak belangrijk, maar voor de hond is
snuffelen en eigen struintijd heel belangrijk. Door te snuffelen maakt de
hond endorfine aan. Dit is nodig om het stresshormoon (cortisol) te doen
verminderen in zijn lijf. Hierdoor legen we zijn stress emmertje. Daarnaast is
het natuurlijk ook nog eens heel informatief voor de hond. Het is eigenlijk
zijn eigen social media waar hij even doorheen scrolt. Ik vind het belangrijk
dat de hond deze informatie ook kan halen. Wij bepalen al zoveel voor de
hond. Hoe ver we gaan, hoe lang we gaan, en wanneer we gaan.
Qua wandeltijd (dus echt wandelen) houden we zo'n 5 minuten per
leeftijdsmaand van de pup aan. Anders worden de spieren en botten te veel
belast. Dit kan uiteindelijk leiden tot blessures, overbelasting, scheve poten
en heup- en gewrichtsproblemen. Bij de grotere hondenrassen is het van
belang dat je deze vuistregel blijft hanteren totdat hij volledig is
uitgegroeid.

Zindelijkheid
Honden zijn van zichzelf zindelijke dieren. Ze zullen niet gauw ervoor
kiezen hun eigen nest te vervuilen. Dit doen ze bij voorkeur buiten het nest,
wat vaak de werpkist is. Daarom is het zo belangrijk dat de bench niet veel
te groot is (maar ook alsjeblieft niet te klein!). Eenmaal bij jou thuis is er
geen vaste werpkist. Dus het hele huis is feitelijk 'buiten de werpkist'.
De signalen van je pup moet je nog leren kennen. Dat kan alleen door goed
naar je pup te kijken. Vaak begint een pup te draaien, wordt onrustig,
begint druk te snuffelen, of gaat zelfs al bij de deur zitten. Beantwoord dit
bij voorkeur direct.
De blaas van een 8 weken jonge puppy is nog niet helemaal op volle
sterkte. De blaas en de sluitspier is nog niet helemaal ontwikkeld. Hierdoor
kunnen ze lichamelijk gezien het ook nog niet zolang ophouden. Als ze
moeten plassen, dan moeten ze ook direct plassen.
De pup heeft echter wel een soort "plasstop". Zodra de pup opgetild wordt
zal deze niet gaan plassen of stoppen met plassen.
Het kan daarom handig zijn om de pup - tijdens een plasje binnen- op te
pakken.
Dan kun je de pup alsnog buiten neerzetten.

Een vuistregel voor het zindelijk maken is dat je jouw pup regelmatig de
kans geeft om te kunnen ontlasten. Daarom kun je jouw pup het beste
naar buiten brengen::
na het eten & drinken
na het slapen
na het spelen
als de pup een half uur droog is geweest.
Je loopt met de pup op je arm naar de plek en je zet hem daar rustig neer.
Je wacht rustig af tot je pup een plasje gaat doen. Beloon pas aan het
einde van het plasje en het kan handig zijn het te benoemen: "dat is een
plasje, goedzo". Soms is het wel eens handig dat je hond op commando
kan plassen.
Als je de pup voor de tussendoor plasjes in de tuin wilt laten ontlasten is
het verstandig daar een vaste plek voor aan te leren. Zo hou je het gazon
netjes, geeft duidelijkheid & veiligheid voor de pup. Soms kan een pupje
buiten nog niet goed ontlasten omdat er zoveel prikkels zijn en de pup het
wellicht wel wat spannend vind. Dat kan ervoor zorgen dat de pup zich
nog niet veilig genoeg voelt en zodra de pup binnen is alsnog een plasje
gaat doen. Wordt dan niet boos. De pup heeft geen idee. Het komt echt
goed!
Een vast plasplekje in de tuin is ook fijn voor de nachten. Alles is dan
anders en de tuin is dan voor jouw pup al wel een veilige plek om te
durven plassen.
Er zijn pups die de hele nacht kunnen ophouden na de laatste ronde in de
avond. Die laatste ronde is zo tussen half elf en 12 uur 's avonds. Mocht
jouw pup in de nacht beginnen met piepen, dan kun je even laten merken
dat je er bent. Als de pup dan weer gaat slapen hoeft hij er niet uit. Blijft
hij onrustig, dan zul je je pup toch even naar buiten moeten laten.
Als je weet hoe laat de pup er meestal uit moet, zou je de wekker eerst
een kwartiertje van tevoren kunnen zetten. Je maakt de pup wakker en
gaat naar buiten. Hou je zo rustig mogelijk. Alleen even plassen en weer
naar bed. Iedere twee tot drie dagen zet je je wekker een kwarier later. Dit
tot je pup zover is om de nacht door te slapen en je wekker op de normale
tijd afgaat. Wanneer je dan wakker wordt neem je als eerste je pup mee
naar buiten om te plassen. Zo is de hoge nood eraf. Daarna kun je hem
even terug doen in de bench om jezelf even aan te kleden. Wil je niet dat
je pup in de tuin ontlast, haal je pup er dan pas uit als je zelf aangekleed
bent. Zorg er dan ook voor dat je alles klaar hebt liggen zodat de pup niet
lang hoeft te wachten. Wordt alsjeblieft nooit boos op je pup als hij binnen
plast. Echt, hij heeft geen idee.
En eigenlijk zou je alleen boos moeten zijn op jezelf. Jij hebt immers de
signalen gemist.
Jouw pup doet het niet om jou te pesten.

Fases
Elke hond maakt in zijn leven fases door. Zie het als de "sprongetjes" die onze
kinderen in de ontwikkeling doormaken. Dit is bij de hond net zo.
Als een pup in de leeftijd van 3-5 weken zit, kent hij geen angst. Het is fijn als de
fokker dan de pup al met veel dingen heeft laten kennismaken. De pup kent
namelijk geen angst en staat overal open voor.
De 8-12 weken is een ideale fase om te starten met de puppycursus en de
socialisatie.
De pup leert in deze fase: Wie ben ik? Wie hoort er in mijn leven? En hoe ziet de
wereld eruit? De pup kan nu wennen aan alles wat straks normaal moet zijn. Deze
periode is belangrijk voor de pup. De jeugd van een pup is erg kort. Hij leert snel
en onthoudt alles wat hij beleeft. Dit is een erg gevoelige periode voor de pup en
daarom is het belangrijk dat je hier met veel verstand mee omgaat.
Want tussen de 8 en 11 weken komt ook de eerste angstfase. Jouw pup kan nu
wat minder onbevangen op vreemde mensen afgaan. En dit is ok! als de pup
steun bij jou zoekt, geef hem die dan. Laat hem niet aaien als hij dat niet wil.
Wees er voor hem.
Als de pup het spannend vind om ergens langs te gaan, ga dan eerst samen
waarnemen. Laat de pup kijken en laat hem informatie halen. Je zult zien dat zijn
neusje overuren maakt op dat moment. Alleen zo kan hij beoordelen of iets veilig
is of niet. Lok niet met een brokje, dat kan hem over zijn grenzen heen trekken.
Probeer of hij het zelf wil. Desnoods even optillen en samen met jou in jouw
veilige armen erlangs.

Tussen de 12-16 weken wordt jouw pup overigens stouter. De pup gaat wat
meer de grenzen opzoeken. Hij gaat wat meer aftasten, bijten, blaffen en
doet wat meer zijn eigen ding. Maar onthou: het geeft niet dat hij stout is,
het betekent eigenlijk juist dat je het goed hebt gedaan! Je bent een veilige
haven hij durft stout te zijn bij je. Vergelijk het met een peuter van 2; 'Ik ben
twee en ik zeg nee". Heb geduld en probeer erom te lachen. Het hoort erbij!
En... het is een fase.
Vanaf 16 weken tot 7 maanden gaat jouw pup starten met wisselen. Dit kan
pijnlijk zijn. Hij kan even niet willen trainen. Dit omdat wellicht de
beloningen hem juist pijn doen. Zorg daarom voor zachte beloningen.
Brokken eten kan tevens pijn doen,
Hij kan door de pijn snel(ler) gefrustreerd zijn en hij heeft wat extra
kauwbehoefte.
Tussen de 16 en 20 weken wordt het allemaal weer even wat spannender.
De onbevangenheid in sociale contacten, maakt geleidelijk plaats voor een
natuurlijke neiging tot vluchten. Dit is belangrijk: de wereld van de pup
word groter en daarmee ook de risico’s. Het herstelvermogen na schrik is
afgenomen. Als de pup in deze fase een trauma oploopt of erg schrikt
kunnen de omstandigheden die de schrik hebben veroorzaakt een
onuitwisbare indruk achterlaten. Het is verstandig hier rekening mee te
houden. Behoed de pup voor beangstigende ervaringen en dwing hem niet
in een situatie, waarin hij zich kennelijk niet prettig voelt. Gun de pup tijd
om moed te verzamelen.
Het is in deze fase van groot belang dat je je hond voldoende steun geeft,
hierdoor zal hij uitgroeien tot een stabiele hond, waarbij de kans op het
vertonen van angst en/of agressie minder is. Daarbij verandert er ook nogal
wat in zijn lijf. Grote honden zullen een wat slungeliger en ander lijf krijgen.
Dit zorgt ook voor wat meer onzekerheid.
Tussen de 20-24 weken begint de hond geuren anders waar te nemen en
worden interessanter. Ook beginnen de hormonen op te spelen. De prepubertijd is begonnen! Hij kan soms 'de benen willen nemen', hij denkt ook
oprecht dat hij het wel alleen kan. In deze periode is het managen enorm
belangrijk. Hier gaan we tijdens de lessen dieper op in.
De fase die hierna komt is de puberteit. Daar komen ook nog verschillende
angstfases in voor. Maar die komen in de vervolg cursus 'de pubergroep'
aan bod.

Angst
Stel je voor: een kind is onzeker en angstig als hij voor de eerste keer naar
zwemles moet. Zou jij dit kind mopperend meetrekken naar het het
zwembad en vervolgens direct in het diepe gooien? Of het kind verteld
tegen je dat hij het zwembad spannend vindt. Zou jij dan net doen of je het
kind niet hoort of ziet en gewoon doorlopen?
Ik verwacht een nee als antwoord. Het zou immers het vertrouwen van het
kind in jou schaden. Tevens is er een reëele kans dat het kind ook nog een
angst voor het water ontwikkelt. Om deze reden vind ik het dan ook niet
logisch om wel met onze honden op deze wijze om te gaan.
Door een hond keer op keer over zijn grenzen heen te laten gaan verliest hij
het vertrouwen in jou. Geef je hond ruimte als hij daarom vraagt. Dwing hem
nergens toe en laat hem op afstand waarnemen. Alleen door zijn informatie
te kunnen halen op veilige afstand kan hij beoordelen of het veilig is. Laat
je hond dit ook doen is mijn advies. Het is achterhaald en een mythe dat je
angst moet negeren. Angst kun je niet belonen.

Bijtrem
Ai... die scherpe puppytandjes!
Jouw pup zal ook bij jou zijn tandjes gaan uitproberen. Pups ontdekken de
wereld met hun mond en daardoor zullen ze in van alles en nog wat bijten.
De voornaamste les die ze moeten leren met deze scherpe tandjes, is met
hoeveel kracht ze kunnen en mogen bijten. Deze scherpe tandjes kunnen
wel krassen veroorzaken, maar in combinatie met nog niet volgroeide kaaken kopspieren zullen ze nog niet in staat zijn hele serieuze verwondingen
toe te brengen (ze kunnen je vinger er niet af bijten). En dat is dus ook de
reden dat die tandjes er zijn.
Ondanks de nog niet volgroeide spieren komt een beet van puppytandjes
wel behoorlijk aan bij de ontvanger. Deze ontvanger, een andere hond of jij
als begeleider, zal reageren wanneer de pup te hard bijt. Er volgt voor je
pup een consequentie op het bijten. Afleren van bijten door gevolg.Wat als
er geen consequentie volgt? In dat geval reageren de meeste pups door nog
harder of nog langer door te gaan met bijten. Pups zoeken echt een grens
met hun bijten. Ze moeten leren wat wel en wat niet mag. In gesprek gaan
met een pup over het bijten is dan ook lastig. Wanneer je probeert je pup tot
kalmte te manen zal je pup nog steeds op zoek zijn naar die grens en toch
maar harder proberen te bijten want schijnbaar mag en kan dat nog.

Bijten en de bijtrem
De consequentie die volgt op het bijten is dus belangrijk, daar leren
pups van. In het nest loopt een broertje of zusje bij hem weg wanneer er
te hard gebeten wordt. In spel met ons mensen zoekt een pup ook naar
duidelijke grenzen.
Deze grenzen kun je aan je pup uitleggen door het spel te staken en
weg te lopen als er te hard gebeten wordt. Je kunt dit combineren met
het zeggen van ‘AU’ wanneer je dat wilt. Wanneer je dit consequent
toepast, leert je pup wat te hard bijten is. Maar dan ben je er nog niet
helemaal. Je kunt je pup een goede bijtrem aanleren. De moeder van de
pups en nestgenoten onderling zijn daar al mee bezig geweest in de
periode dat de pups nog in het nest zijn. Maar jullie als begeleider
kunnen daar dus mee verder gaan.
Om je pup een bijtrem aan te leren kun je de volgende stappen
doorlopen:
Maak een indeling van de hardheid van het bijten van je puppy dan kun
je beginnen met afleren.
4 = heel hard, je huid gaat kapot en er komt bloed bij kijken,
3 = hard waarbij je huid indeukt, maar wel heel blijft,
2 = stevige druk,
1 = bijna geen druk met tanden op je huid.
Je reactie op bijten is altijd hetzelfde ongeacht waar je bent in het
proces.
Zorg ervoor dat je overal speelgoed hebt liggen, waar je makkelijk bij
kunt.
Het speelgoed mag niet te klein zijn. Je moet samen met je pup
makkelijk het speelgoed vast kunnen hebben zonder dat het
puppymondje je hand aanraakt. Een pluche beest is een betere optie
dan een bal.
De eerste vijf dagen ga je alleen maar reageren op beten die in
categorie 4 ingedeeld kunnen worden. Je zegt op normale toon ‘AU’,
staat op en loopt weg bij je pup. Geen gesprekken voeren, niet
vastpakken, geen gepiep, maar gewoon weglopen.In die eerste vijf
dagen zul je ook vaak beten van kracht 3 of 2 ervaren. In deze gevallen
ruil je je huid om voor het speeltje.

Na die eerste vijf dagen ga je merken dat je minder kracht 4 beten zult
voelen. Dan ga je op kracht 3 beten hetzelfde reageren als kracht 4: je zegt
‘AU’ en loopt weg. Wanneer je geneigd bent harder te roepen of te gaan
piepen bij het zeggen van ‘AU’, loop dan gewoon weg zonder iets te
zeggen.
Na tien dagen merk je dat ook de kracht 3 beten verminderd zullen zijn net
als die van categorie 4. Nu is het de tijd om ook op de kracht 2 beten op
dezelfde manier te reageren. Na twee tot drie weken zul je merken dat je
pup voornamelijk zonder druk je handen, armen of voeten zal vastpakken
(kracht 1) en nog maar heel sporadisch harder.
Blijf dit recept volhouden tot je pup alleen nog maar zachtjes bijt: je hebt
effectief een goede bijtrem aangeleerd. Blijf consequent.
Door de duidelijke consequentie van bij je pup weglopen aan te hard bijten
te koppelen, leer je je pup een bijtrem aan. Houd de speeltjes bij de hand
wanneer de pup al zachter bijt, dan kun je ruilen of samen even spelen
zonder het harde bijten. De bijtrem is belangrijk zodat je pup leert hoe hard
hij in jou of andere mensen mag bijten.
Dat klinkt een beetje raar, maar het is wel een belangrijke les. Je kunt de
grens van hard bijten steeds iets lager leggen, ofwel je kunt langzaam je
pup leren steeds zachter te bijten. Op die manier leert je pup heel precies
zijn mond en tanden te gebruiken en leert hij ook dat hij in mensen niet
hard kan bijten. Tegen de tijd dat je pup zijn tanden heeft gewisseld zal hij
alleen nog maar zachtjes je handen of armen vastpakken.
De bijtrem aanleren is belangrijk. Hiermee leer je je hond controle te
krijgen over de kracht van de beet. Dit op jonge leeftijd aanleren is uiterst
belangrijk zodat ze later als grote hond, met een krachtige beet, geen
ongewenste reacties vertonen in ongemakkelijke situaties. Hij kan nu
doseren. De bijtrem aanleren verkies ik boven het helemaal willen stoppen
van het gebruik van zijn bek. Het is een belangrijk onderdeel van het hond
zijn. En ik persoonlijk heb dan liever dat hij controle heeft hierover dan dat
hij vol inzet op momenten dat hij het nodig acht met alle gevolgen van
dien.

T O T

S L O T

Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk informatie te bundelen. Maar ik kan me voorstellen
dat er nog vragen zijn. Je mag me altijd bellen, mailen of appen. Aarzel vooral niet. De
puppyperiode kun je maar één keer doorlopen. En vergeet vooral niet te genieten van je
puppy. Het onthou... het is een fase! Komt echt goed.
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