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1. Puppy - aanschaf en opvoeding.
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En dan is de grote dag gekomen waarop uw pup aan zijn leven bij u in huis
zal beginnen. U bent natuurlijk met de beste bedoelingen aan een hond
begonnen en zou graag zien dat de pup, ook wanneer hij straks volwassen
is, een aangename hond zal zijn waarmee u graag voor de dag zal komen.
Daar kunt u zelf veel toe bijdragen. Hoe? Gewoon, door de hondentaal te
leren c.q. de hond te begrijpen op zijn manier en door consequent en
duidelijk naar de hond toe te zijn.
Wij mensen zijn intelligenter dan de hond. Wij kunnen diverse talen leren,
uw hond daarentegen niet. Een pup spreekt en begrijpt geen mensentaal,
anders dan allerlei (teken)films u graag doen geloven. Daarom zullen wij de
pup in zijn eigen taal moeten aanspreken. In de loop der tijd ontstaat er
dan een band tussen u en de hond waarop u elkaar kan begrijpen.

2. Hondentaal.
Een hond spreekt vooral met zijn lichaam. Door allerlei uitingen met zijn
lichaam duidelijk te maken, laat hij vooral met zijn lichaam zien hoe hij
over bepaalde dingen denkt en voelt.
Kwispelen met de staart is een van de duidelijkste signalen: dat kan
vrolijkheid betekenen, maar ook opwinding. De staart in de lucht duidt op
zelfverzekerdheid of dominantie. De staart helemaal tussen de benen
weggestopt, is onzekerheid, angst of onderdanigheid.
Het is daarom zeer aan te raden om een (puppen)cursus te volgen bij de
Kynologenclub bij u in de buurt. Zij kunnen u deze hondentaal leren en met
zijn lichaamstaal om te gaan zodat er een goede stabiele band tussen baas
en hond ontstaat: fijn voor u en fijn voor de hond.
Wat de hond wel van de mensentaal kan leren zijn in eerste instantie
duidelijke korte commando’s. Ga geen hele zinnen tegen uw hond vertellen,
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hij snapt er echt niets van. Maar een duidelijk “NEE!” of “FOEI!”
herhaaldelijk op een zelfde moment uitgesproken, b.v. als hij aan de bank
knauwt, leert hem algauw dat dat dus niet mag. Ook de manier waarop u
het uitspreekt is dan duidelijk.
U kunt rustig de hond voor de vreselijkste dingen uitschelden met een
zachte lieve en hoge stem: hij zal u zeer vriendelijk en blij belonen. Maar
op een zware, lage en of harde stem zal hij in zijn schulp kruipen. Dit lijkt
dan op het harde, bedreigende grommen in hondentaal.
U hoeft uw hond absoluut niet te straffen door te slaan of wat dan ook om
hem iets duidelijk te maken wat niet mag!
De dingen belonen die hij goed doet daarentegen, al is het alleen maar een
vriendelijk woord of een aai, kan niet genoeg worden benadrukt: uw hond
vindt dat fijn en zal dat (goede) gedrag dan ook herhalen. Het geeft hem
immers een fijn gevoel.

3. Rangorde bij de hond in de (gezins)roedel.

Een hond is een roedeldier en is van nature gewend om in een roedel te
leven. Uw gezin is nu zijn nieuwe roedel. In een roedel heeft ieder lid zijn
eigen plaats in de rangorde. Bovenaan staat de alpha, de hoogste in rang,
daarna de beta, de op een na belangrijkste in de roedel en daaronder de
rest. Ieder heeft zijn eigen plekje binnen deze rangorde. Helemaal
onderaan staan de underdogs, meestal de jongste honden. Deze jongste
groep zal volgens de natuur proberen om hogerop in die rangorde te
komen. Immers de hoogste in rang krijgt het eerste en het lekkerste eten,
heeft het beste slaapplekje enz.
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Als een bepaalde rangordeplaats is ingenomen, zal de hond deze
verdedigen tegen degene die deze eventueel bestrijdt.
Uw gezin als roedel zal de volgende rangorde moete hebben: bovenaan als
alpha en beta staan natuurlijk de ouders, daarna de kinderen ouder dan 12
jaar, dan pas de kinderen onder de 12 jaar en daarna pas de hond.
In de ogen van de hond zal een kind onder de 12 jaar (gemiddeld
natuurlijk) altijd een ranglagere zijn! Immers pups en jonge honden (zoals
de hond deze kinderen ziet) staan altijd lager dan de hond (hij dus!).
Laat daarom kinderen onder de 12 jaar dan ook geen commando’s geven aan
de hond en kleine kinderen en baby’s NOOIT alleen laten met de hond! Een
hond mag namelijk in zijn ogen een ranglagere altijd corrigeren!
Meestal zal alles prima gaan, maar kinderen kunnen in de ogen van de hond
een gedrag vertonen waarvan hij denkt dat hij dit moet corrigeren omdat
het een zeer dominant gedrag is.
Laat kinderen onder de 12 jaar dan ook nooit de hond alleen uitlaten. De
hond hoeft de commando’s van de kinderen immers niet op te volgen.
Leer uw (klein)kinderen respect te hebben voor de hond en leer ze op een
goede manier met de hond omgaan. Dan voorkomt u problemen.

Voorbeelden:
-

De hond wegsturen en/of mopperen als het kind aandacht krijgt!
Kinderen de hond commando's laten geven!
Het kind naar de hond toe laten gaan, zeker niet als deze in zijn
mand ligt!
Het kind zich laten bemoeien met een hond die aan het eten is, een
speeltje heeft of lekker ligt te kluiven!
Kinderen hard laten schreeuwen en rennen in de buurt van de hond.
De hond zeker niet vastbinden of opsluiten!
Het kind over de grond laten kruipen als er verder geen
volwassenen in de kamer zijn! Het kind de hond aan laten staren!
De kinderen alleen met de hond over straat laten lopen!
Het kind over de nek van de hond laten hangen!
Het kind naar een hond laten schoppen of slaan (uiteraard!).

WEL DOEN
- De hond aandacht geven en wat lekkers in het bijzijn van het kind
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Kinderen mogen onder begeleiding zoekspelletjes doen met de
hond
- In het bijzijn van de baas het kind de hond laten roepen en wat
lekkers geven vanaf de platte hand
- Kinderen leren rustig te spelen in de buurt van de hond. Rennen en
schreeuwen mag buiten.
- In het bijzijn van volwassenen het kind lekker laten kruipen en er
hierbij opletten dat de hond niet over het kind heen gaat staan!
- Het kind leren langs de hond heen te kijken in plaats van IN de
ogen.
- De hond en de kinderen samen mee uit te nemen voor een
wandeling.
- Het kind leren rustig over de rug te aaien. WEL in het bijzijn van
volwassenen.
- Als de hond op het kind toe komt rennen, het kind leren stil te
blijven staan en een andere kant op te laten kijken.
Het bovenste klinkt u misschien wat overdreven in de oren bij het zien van
zo'n kleine pup. Maar bedenk dat uw kleine pup ook maar gewoon een hond
is en dat de meeste bijtgevallen bestaan uit het verkeerd omgaan met de
hond!
Jong geleerd is oud gedaan!
-

4. Wat moet u zoal in huis hebben als de pup in huis
komt?
Ten eerste een plekje welk helemaal voor hemzelf is. Daar waar hij zonder
storen kan slapen op een rustige plek in de huiskamer niet te ver van de
rest van de roedel. De eventuele kinderen mogen daar dan ook niet komen.
Als het hem goed en op een positieve manier wordt aangeleerd, zal de hond
iedere keer zelf dat plekje uitkiezen om uit te rusten.
Zorg daarom dat die plek u niet in de weg staat.
Kies voor een goede mand. Rieten manden zien er leuk uit, maar voor een
pup is het ideaal kauwgoed; u zult na een tijdje alleen nog een bodem
overhouden.
Een goede mand is een mand welk je goed kan uitsoppen en waar zich geen
vlooien(eitjes) in kunnen nestelen. Een kunststof mand is daarvoor zeer
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geschikt. Zorg voor een kleed of goed hondenkussen wat je goed kan
uitwassen. Vele honden houden ook van water en door een regenplas
struinen is hen niet vreemd. Je hebt van die zgn 'vetbedden/kleden'; deze
zorgen ervoor dat een natte hond daar heerlijk droog en warm op ligt. Ze
zijn zeer gemakkelijk uit te wassen en binnen een mum van tijd droog.
Uiteraard zult u twee bakken moeten hebben: één waterbak met daarin de
hele dag en nacht vers water en één bak voor zijn eten. Denk bij honden
met hangoren aan een bak die van boven smal is zodat bij het drinken de
oren er niet in de bak hangen. Een plastic bak is licht van gewicht en uw
hond zal de eerste hond niet zijn die met zijn bak zal gaan slepen. Tevens
kan er door een pup lekker op gekauwd worden. Een ijzeren bak maakt op
b.v. een plavuizen vloer een lekker lawaai, maar is goed schoon te maken.
Een stenen bak daarentegen is goed zwaar, maar weer breekbaar.
Zorg dat u de eerste tijd het voer in huis heeft wat de pup gewend is om
te eten. U krijgt van uw fokker dit voer mee wij voeren vers vlees van
Naturis.
Zorg voor voer van een hoge kwaliteit en dat het speciaal voer is voor
puppen, wat later voer voor een energierijke jonge hond. Uw hond moet in
een korte tijd heel wat groeien, zeker de grote rassen. Indien de jonge
hond te dik wordt, geef hem dan meer beweging en/of minder voer! Koop
geen voer uit de supermarkt! Dit is toch meestal voer van een mindere
kwaliteit, ondanks dat bepaalde merken veel reclame (door topfokkers)
maken en ook duur zijn: u betaalt die reclame! Kies bij een goede
dierenspeciaalzaak een goed merk uit: kijk hoe de hond hierop reageert: is
zijn vacht na anderhalve maand nog steeds glanzend en goed van
structuur? Is hij niet te dik? Is hij niet te mager? Voer van een goede
kwaliteit grondstoffen geeft weinig ontlasting, dan zitten er immers
weinig afvalstoffen in. De ontlasting moet ook goed van structuur zijn: niet
te nat en niet te droog en van een goede kleur. Als u overgaat op een ander
voermerk, doe dit dan zeer geleidelijk: de darmen moeten er aan wennen.
Bij een plotseling veranderend voedingspatroon, kan de hond diarree
krijgen. Ook is het prettig om wat speeltjes voor de hond te hebben. Zorg
dat de hond in het begin niet bedolven wordt onder het speelgoed. U kunt
hem beter een paar vaste speeltjes geven en andere speeltjes bij tijd en
wijle tevoorschijn halen als een leuke verrassing of beloning. Prettige
speeltjes voor de hond zijn o.a. een flostouw, een stevige rubberen ring of
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een knuffeldier waar hij lekker mee kan slepen, die niet meteen
stukgebeten wordt (denk aan oogjes!) en die af en toe in de wasmachine
kan. Kijk uit met die piepbeestjes, zeker een pup kauwt met zijn scherpe
tandjes op alles en het piepertje is zo in de maag verdwenen met al het
geld voor operatiekosten van dien. Kijk ook uit met van die opgerolde
kauwstaafjes; deze hebben de neiging half verteerd aan één stuk in de
maag te verdwijnen met grote kans op verstikking. De velletjes buffelhuid
zijn daarvoor prettiger, maar...... blijf er net zolang bij totdat het
helemaal op is. Heeft u daar geen tijd voor, pak het dan af en geef het
hem de volgende keer weer. Ook is het voor de hond fijn om droogvoer
hondenbrokken in huis te hebben.
Zorg voor kleine brokjes (Naturis mini sml): het is net zo lekker en ze
worden er dan niet dik van, want bedenk dat het extra voer is.

Voordat u het koekje geeft, laat hem dan een oefening doen, b.v. 'zit': het
is niet erg voor de hond om voor zijn voer te 'werken'' en u bouwt
daarmee een stabiele rangorde -relatie op. Ook een fantastisch speelgoed
voor de hond is een KONG. Vooral heel nuttig bij benchtraining of om het
alleen-zijn te oefenen. (zie verder)

5. De pup

Het kan niet voldoende worden benadrukt dat iedere pup een consequente
opvoeding moet krijgen. Consequent zijn betekent op de eerste plaats dat
er binnen uw gezin duidelijke afspraken gemaakt moeten worden: wat de
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een niet goed zal vinden, moet de ander ook niet toestaan. En wat u in de
toekomst niet zal accepteren van uw hond, mag u ook nu niet tolereren
wanneer hij nog een pup is. Het gaat dus vooral om de duidelijkheid naar de
hond toe. En natuurlijk is het moeilijk om uw gezicht in de plooi te houden:
pupjes zijn meester in het heel vertederend naar de baas koekeloeren.
Laat u daardoor echter niet vermurwen en houd voet bij stuk. Iedere
opgroeiende pup zal proberen de door u gestelde grenzen te verleggen.
Ook daarvoor geldt: blijf consequent en treedt, indien nodig, op. Probeer u
altijd te beheersen: ga niet schreeuwen en slaan. Beter is het om de hond
rustig maar zeer kordaat terecht te wijzen met uw stem. Een harde klap in
de handen om de aandacht van de pup te krijgen en een duidelijk NEE! is al
genoeg schrikken.
Bedenk dat een hond over een ander soort geheugen beschikt: als u
thuiskomt en u ziet dat de hond iets heeft gedaan wat niet mocht, b.v. een
plas of iets stukgemaakt, is hij dit allang vergeten en als u hem dan straft
voor dat stukmaken, associeert hij deze straf met het thuiskomen van u.
Hij zal u de volgende keer niet meer vrolijk begroeten, want dat werd
namelijk in zijn hondentaal afgestraft, en het plassen in huis of
kapotmaken blijft. Bedenk dat een pup - maar ook een volwassen hond het snelst en het best leert met een beloning voor het goede gedrag!
Negeer het verkeerde gedrag en buig het om tot een juist gedrag en
beloon dat! Dat kan al met een aai en een vriendelijk woord.
Ook het belonen moet op het moment gebeuren dat hij daadwerkelijk iets
goed doet.
Uit onderzoek is gebleken dat zowel het corrigeren van verkeerd gedrag
als het belonen voor goed gedrag binnen 2,5 seconden moet gebeuren.
Anders 'plakt'' de hond de beloning of correctie aan het gedrag wat hij op
dat moment vertoont. Het zou zonde zijn als u de pup verkeerd gedrag
aanleert wat u later weer moeilijk af kan leren. Blijf vooral consequent: de
hond leert door herhaling heel gemakkelijk.
Tot ongeveer 12 weken duurt de zogenaamde 'inprentingstijd''. In deze
tijd zal de pup de indrukken die hij dan opdoet niet meer vergeten.
Gebruik deze tijd dan ook zeer goed: leer hem dan die dingen die hij echt
niet mag: b.v. kauwen op de spullen van u en laat hem leuke indrukken
opdoen, maar bedenk: niet te veel en niet te lang, want het is nog maar
een kleine peuter Ga naar een winkel om boodschappen te doen en laat
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hem lekker aanhalen door andere mensen, ga met hem op visite bij iemand
anders en leer hem daar zich te gedragen, ga met hem een autoritje maken
en negeer eventueel gepiep, maar daarna naar een park of bos om lekker te
rennen. Een kleine pup is gewoon om bij zijn eigen mensen (zijn roedel) te
blijven, dus laat hem lekker los lopen, daar waar het niet kwaad kan. En
fout die veel wordt gemaakt, betreft het niet los laten lopen van de jonge
hond. Wacht hiermee niet totdat de hond volwassen is, maar begin daar
direct mee. Dat kan al in huis: ga aan de ene kant van de kamer of de gang
zitten en roep hem bij zijn naam met een vriendelijke en hoge stem en
geef duidelijk een commando, b.v. HIER. Beloon hem daarna uitbundig
zodra hij komt, b.v. met een klein hondenbrokje. Doe dit vele malen per
dag zodat hij weet dat komen op 'bevel'' bij het baasje heel leuk is! Doe
dit ook buiten waar het verkeer het toelaat (b.v. een grasveldje waar hij
niet zo gauw af kan). Terwijl hij losloopt laat u hem telkens komen en
beloon hem dan. De laatste keer doet u hem pas de riem weer om om naar
huis te gaan. Het is heel belangrijk voor de hond om te weten dat komen
niet alleen betekent dat er weer naar huis wordt gegaan. Ongetwijfeld
komt de tijd dat uw pup u uit wilt dagen en er een soort krijgertje van
maakt. Maak niet de fout hier op in te gaan. Loop de andere kant op, hij zal
u dan toch gaan volgen. Lukt dit niet, zak dan door uw knieën - u lijkt dan
verder weg - blijf hem roepen en onthoud: als de pup dan (eindelijk) komt
is het altijd braaaaf!!!!, ook al heeft u hem met samengeknepen tenen van
ergernis moeten roepen.
En dat roepen doet u natuurlijk met een vriendelijke stem en niet door
tegen hem te bulderen, want dat nodigt ook niet bepaald uit om naar u toe
te komen.

6. De eerste dag.
De eerste dag is er een met volop nieuwe indrukken voor de jonge pup.
Laat de pup wanneer u thuis bent gearriveerd met rust en laat hem rustig
de boel bij u thuis verkennen. Zorg ervoor dat er een mandje voor hem
klaar staat met daarin een dekentje en wat speelgoed. Leg eventueel op
vaste plaatsen in huis een krant neer waarop hij zijn behoefte kan doen.
Zorg er ook voor dat niet de hele buurt of familie al de eerste dag naar de
pup komt kijken! Er is al zoveel te ontdekken deze eerste dag dat het
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anders allemaal teveel wordt met eventueel diarree en koorts als gevolg
van de stress.
Heel belangrijk is dat u de pup met rust laat wanneer deze slaapt!
Bedenk dat uw pup nog maar een klein peutertje is die nog veel slaap
nodig heeft. Laat dat ook uw kinderen weten!

7. De nacht.
En dan volgt op de eerste dag waarop hij in het middelpunt van de
belangstelling heeft gestaan de lange en stille donkere nacht. Uw pup zal
dan beseffen dat hij uit zijn vertrouwde omgeving weg is en zal zeker ook
zijn broertjes en zusjes missen. Sommige puppies laten dit gemis afkopen
door een warme waterzak waar zij tegen aan kunnen gaan slapen en
misschien een wekker die tikt in de buurt van de mand. Andere peuters
wordt het allemaal te veel en zij zetten een keel op in de hoop dat daarop
gereageerd wordt. Als u de pup de eerste nacht in een grote doos of zijn
bench met een handdoek/ dekentje en zijn nestlapje naast uw bed zet,
kunt u af en toe uw hand in de doos steken ter gerust stelling dat hij niet
alleen is (niet troosten, dan bevestigt u zijn gedrag!). In de loop van de
week breidt u dat uit door de doos steeds verder van uw bed te zetten,
tot b.v. in de gang zodat u hem vermanend toe kunt spreken als hij toch
nog mocht piepen. Daarna, hij is dan al aan zijn nieuwe omgeving gewend,
kunt u hem op zijn vaste slaapplaats leggen.

8. Het zindelijk maken.
Een kleine pup moet op de dag zo maximaal om de 2 uur even naar buiten
om zijn behoefte te doen, in de nacht kan daar maximaal zo'n 5 uur tussen
zitten. Uiteraard moet de hond ook een riempje hebben: in het begin een
puppyriem, later zijn grote riem. Kies voor een leren of nylon halsband en
riem. Zeker geen slipketting! Een slipketting is een strafmiddel! Dit zou
betekenen dat u de hele tijd de hond pijn doet als u hem uitlaat. En echt,
netjes naastlopen is met een beloning zo aangeleerd: maar u moet het hem
wel aanleren. Een leren of nylon riem is ook prettig voor uw handen. Als u
de hond kort moet houden bij b.v. het oversteken, doet een leren of nylon
riem u geen pijn, een ijzeren wel. Ook zijn er van die uittrekbare riemen
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(zgn flexilijn/ Dog-o-matic): heel fijn om toch controle te hebben over je
hond terwijl hij in wezen losloopt. Maar bedenk dat het naastlopen
daarmee absoluut niet aangeleerd wordt.
De pups zijn meestal vertrouwd om op een krant hun behoefte te doen.
Een van de manieren van de zindelijkheidstraining is om hiervan handig
gebruik te maken. Leg in huis op vaste plaatsen een krant neer. Beloon uw
pup uitbundig (meteen ná het plassen of poepen, anders houdt hij meteen
op) wanneer hij zijn behoefte op de krant doet. Gaat dit goed, dan mindert
u langzaam maar zeker het aantal kranten waarvan de pup gebruik kan
maken. Tenslotte zorgt u dat er nog maar één krant voor hem overblijft en
dat deze in de buurt van een deur ligt, van waar u hem snel naar buiten
kunt laten. Ziet u dat uw pup naar de krant loopt, dan pakt u hem op en
neemt hem mee naar buiten. En natuurlijk weer veel belonen wanneer de
boodschap buiten wordt gedaan. De kranten moet u natuurlijk beschouwen
als plaatsen waarop hij ongelukjes kwijt mag. Gedurende de dag zorgt u er
voor dat de pup op gezette tijden naar buiten wordt gelaten.
Een pup moet ongeveer zo'n 14x per dag plassen en 's nachts zo'n
twee keer. Een andere (betere en snellere, maar intensievere) manier is
het meteen buiten zindelijk maken. U let de eerste weken de hele dag zeer
goed op uw pup: meteen na een slaapje en na het eten pakt u hem op en
gaat naar buiten. In bijna alle gevallen zal er dan een plas of poep volgen.
Beloon hem uitbundig!
Ook als de pup tijdens het spelen ineens rondjes gaat draaien (hij wil gaan
poepen) of ineens gaat plassen: pak hem meteen op en ga naar buiten. Onze
ervaring is dat de pup dan binnen een paar dagen tot een paar weken
zindelijk is en het dan aangeeft wanneer hij naar buiten moet om zijn
behoefte te doen. ' s Nachts kunt u hem om ongeveer 03.30 uur nog eens
uitlaten: zonder woorden of enthousiasme. Dit tijdstip kunt u over de
looptijd van een aantal maanden telkens wat uitstellen. Het is natuurlijk
wel zo dat de pup zijn behoefte niet lang kan ophouden (net als een
mensenpeuter) en je dus wel meteen op zijn gedrag moet reageren.

9. Het alleen zijn aanleren.
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Zoals al eerder gezegd zijn honden roedeldieren. Dit betekent dat een
hond eigenlijk nooit alleen is! Daarom zal de hond het alleen zijn moeten
aanleren. Moeten aanleren dat het niet erg is en dit moet op een positieve
manier gebeuren. Doet u dat niet, dan zal de hond zeer moeilijk alleen
kunnen zijn met alle gevolgen van dien zoals het stukmaken van allerlei
spullen, onzindelijk zijn en lang en hard achter elkaar blaffen. Het beste is
dit aan te leren met een bench. De bench moet voor de hond dat eigen
rustige plekje worden waar hij zich veilig voelt en ten alle tijden zich
daarin terug kan trekken. Dit betekent dat de bench uit de loop en op een
rustige plaats dient te staan, maar ook niet ver van de andere mensen van
de roedel. Tevens is de bench een gemakkelijk hulpmiddel op die momenten
dat we de pup even niet in de gaten kunnen houden en voor de nacht kan
het een prettige slaapplaats zijn. De pup mag echter nooit voor straf in
de bench gezet worden! Om de pup aan zijn bench te laten wennen geven
we hem zijn eten en drinken in de bench. Na verloop van tijd gaat de pup
dan vanzelf naar de bench toe als je met zijn eten aankomt. Als de pup
hieraan gewend is, kun je hem ook op andere tijden naar de bench lokken
en hem daar b.v. zijn kluifje geven. We laten hierbij tot nu toe nog telkens
het deurtje open en blijven bij hem in de buurt! Pas als dit goed gaat, mag
het deurtje dicht. We blijven dan echter nog wel in de buurt. Dit breiden
we uit totdat de pup rustig de bench in gaat. Als we zover zijn, kun je gaan
beginnen met even de kamer uit te lopen. Als de pup piept of blaft, wacht
met het binnenkomen dat hij (net even) stil is, anders bevestigt u zijn
gedrag: piepen/blaffen = terugkomen van baasje.
Pas als dit allemaal goed gaat, gaat u ook deze tijd uitbreiden. Laat de pup,
ook al is hij gewend aan de bench, nooit langer dan 2 tot 3 uur alleen. In de
nacht kan dit 6 uur zijn. Maak van het in de bench doen en het weggaan
een vast ritueel, zodat de pup weet waar hij aan toe is. Als u weggaat en
de pup moet alleen thuisblijven, geef dan een 'weggaan-commando'', iets
van: 'ben-zo-terug''. De pup weet dan dat hij even alleen moet zijn. Een
hulpmiddel hierbij kan een KONG zijn: u vult deze met stukjes brood
besmeerd met boter of pindakaas o.i.d. De pup heeft dan iets positiefs
terwijl u wegbent en geen tijd voor onbehaaglijke gevoelens. Als u
terugkomt, ga de hond dan niet meteen enthousiast begroeten. De pup zal
denken dat het misschien dan toch wel eens iets heel ergs was, gezien uw
reactie. Kom rustig binnen en negeer de eerste minuten de hond, pas
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daarna gaat u naar de hond toe en haalt hem rustig uit de bench. Het was
immers een heel normale zaak dat u even weg was!

10.

Uitlaten.

Laat de pup eerst wennen aan het halsbandje. In het begin zal hij steeds
gaan zitten en achter zijn oren gaan krabben, maar dat is gewoon een
kwestie van gewenning. Loop tijdens het uitlaten niet te hard en ga niet
lopen trekken aan de riem: er is buiten heel veel te zien! De eerste tijd zal
u ook weinig opschieten qua afstand. Beter is het een veld te zoeken en
daar de pup rond te laten lopen. Lok uw puppy met een aardige stem en laat
hem wederom merken wanneer hij een brave hond is. Laat het buiten zijn
tot iets leuks blijven! Sta echter niet toe dat de hond aan de riem trekt.
Een trekkende hond is een plaag en ook hiervoor geldt: jong geleerd is oud
gedaan. Voorkom met een jonge pup lange wandelingen. Pas wanneer de pup
een half jaar oud is kunt u de lengte van de wandelingen geleidelijk op
laten lopen. De beenderen van een pup bestaan vooral uit kraakbeen, dit
moet nog 'verbenen''. Een regel is per leeftijdsmaand 5 minuten. Dus een
pup van drie maanden kan een kwartier achterelkaar lopen c.q. rennen.
Neem de hond onder de leeftijd van een jaar ook nog niet naast de fiets
mee. Geef de pup, zeker de grote rassen, in het begin niet te veel
beweging. Zijn zachte beenderen en weefsels kunnen gemakkelijk
beschadigen bij teveel of verkeerde bewegingen.
Denk ook aan gladde vloeren: wees daar heel voorzichtig mee met de
bewegingen met de hond, uitglijden is zo gebeurd met alle gevolgen van
blessures van dien!

11.

Omgaan met andere honden.

Uw pup moet natuurlijk leren omgaan met andere soortgenoten. Tijdens
zijn babytijd heeft hij hier bij de fokker natuurlijk te maken gehad met
zijn broertjes en zusjes en in hun spel hebben zij veel ervaring opgedaan
hoe je met elkaar om moet gaan. Op ongeveer de leeftijd van vijf weken is
de moeder zich er intensief mee gaan bemoeien samen met de andere
honden hier in huis. Zo hebben zij al uitgebreid kennis gemaakt hoe zij
zich behoren te gedragen t.o.v. andere, oudere honden. Maar dat is
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uiteraard niet genoeg Want zij moeten ook andere, grote, dikke, kleine,
donkere en lichte en allerlei andere soorten honden leren kennen! Ook daar
is een puppencursus uitermate geschikt voor! Wees echter voorzichtig met
uitgebreide ontmoetingen met andere honden uit de buurt. Met zes weken
heeft de pup zijn eerste enting gehad, maar dit is nog geen complete
enting! Met negen weken en daarna met twaalf weken moet hij zijn
volgende entingen hebben, pas daarna is hij volledig beschermd. Raadpleeg
daarover ook uw dierenarts: in sommige plaatsen kan er op dat moment
bijvoorbeeld een Parvo -besmetting of andere ziekte heersen. Maak niet
de fout de pup op te tillen wanneer u andere honden tegenkomt. Op die
manier leert u de hond door uw reactie dat dit iets is waar hij bang voor
moet zijn. Een normale volwassen hond zal een pup niets doen wanneer
deze zich gedraagt zoals in de hondenwereld hoort. Leer hem op een
rustige manier dat andere honden leuk zijn en gun hem de tijd wanneer hij
een hond tegenkomt waarmee hij wil spelen om dit te doen. Ook hiervoor is
een puppencursus ideaal! Helaas zijn niet alle honden die u tegenkomt even
aardig. U merkt dit al gauw genoeg aan de reactie van de bazen van deze
honden. Zien zij u naderen en nemen zij hun hond direct aan de riem, wees
dan verstandig en doe hetzelfde. Uw pup zou anders in zijn onschuld een
nare ervaring opdoen en daarvoor moet u hem natuurlijk behoeden. De
fokker heeft uw pup op de leeftijd van 2 weken, 4 weken en 6 weken
ontwormd. Ze moeten weer ontwormd worden met ongeveer 8 weken en
daarna om de twee maanden herhalen tot hij een half jaar is.
Daarna ieder half jaar. Goede ontwormingsmiddelen zijn o.a. Flubenol en
Drontal. Flubenol kunt u kopen bij uw dierenarts en is gemakkelijk te
doseren per kilo lichaamsgewicht. Wel moet u dit twee dagen achtereen
geven. Weeg uw pup dus voordat u het toedient. Het beste is om eerst
zelf op de weegschaal te staan en daarna nog eens met de pup. Het
verschil is het gewicht van uw hond. Later kunt u overgaan op Drontal
tabletten. Overleg hierover met uw dierenarts en koop geen middelen bij
de dierenwinkel! Het blijven medicijnen en uw dierenwinkel is geen
medicus!

12.

Voeding van de pup.
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Uw fokker geeft u een voedingschema mee wat de pup gewend is te eten.
Tevens krijgt u dan ook wat van dat eten mee. Houdt u daar in het begin
aan, dit geeft de pup wat houvast in zijn nieuwe thuis. Indien u wilt
overgaan op een ander voedselmerk, doe dit dan in fasen. Bij een abrupte
wisseling van een ander merk voer heeft u kans dat de hond diarree krijgt.
Zorg altijd voor voldoende vers water!

13.

Verzorging van uw pup.

Indien u heeft gekozen voor een pup met lang haar, brengt dit uiteraard
ook de nodige verzorging met zich mee. Een langharige hond moet
dagelijks worden gekamd en geborsteld. Het is belangrijk dit als pup er al
aan te laten wennen. Als hij straks zijn volwassen vacht heeft, is het nog
veel meer werk en een hond die dan niet gewend is aan borstelen, kan een
hele ramp zijn om de klitten bij uit te kammen. Een keer per week een
goede kambeurt is echt nodig. De oren (die niet vies mogen ruiken) worden
dan ook nagezien en eventueel worden schoongemaakt met een oorcleaner
en een watje om het te drogen en het vuil er uit te halen. Gebruik GEEN
wattenstaafjes. Oorcleaner is bij de dierenarts te krijgen, het ruikt fris
en breekt het teveel aan oorsmeer af. Is het oor vuil en rood en schudt de
hond met zijn kop, dan kan er sprake zijn van een oorontsteking. In dat
geval moet u met de hond naar de dierenarts.

14.

Het gebit .

Controleer regelmatig het gebit. Wen ook daar de pup vanaf het begin aan.
Het wisselen verloopt meestal zonder problemen. Soms blijven de
hoektandjes wat langer staan en wanneer ze na een tijd er niet vanzelf
uitvallen, moet u de dierenarts raadplegen. Poets de tanden van uw hond
minimaal 1x per week met een (kinder)tandenborstel met wat water. Dit
voorkomt tandsteen en aanslag. Om te wennen kan je eerst beginnen met
poetsen met bouillon en dit hoe langer hoe wateriger maken. Zijn de
tanden erg geel en/of met tandsteenaanslag, dan kunt u een bij de
dierenarts speciale hondentandpasta kopen om het tandsteen beter weg te
poetsen. Ook het regelmatig laten kauwen op botjes, kluifjes, hoefjes en
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kauwvelletjes voorkomt aanslag op de tanden. Geef grote botten die niet
splinteren, b.v. runderbotten die goed doorgekookt zijn in de soep.
Let er wel op bij mergpijpjes dat het gat in het bot zo klein of zo groot is
dat het niet over het gebit van de hond kan schuiven of juist er heel
gemakkelijk van af! Bij het tanden wisselen, zo vanaf vier maanden, wil een
hond graag kauwen; geef hem dan voldoende kluiven van runderhuid of
kalfshoefjes, zodat er geen andere attributen uit uw huisraad daarvoor
gebruikt worden.

15.

De vacht.

Ruwhaar teckels mogen niet gekamd of geborsteld worden. Vele rassen
hebben een vacht welke door een goede trimmer geplukt moet worden.
Plukken is dat de dode haren uit de vacht met de hand 'geplukt'' moeten
worden. Scheert men zo'n vacht, dan blijven de dode haren nog steeds
zitten en verstikken de vacht, met allerlei huidproblemen als gevolg. Vraag
uw fokker naar de juiste behandeling. U kunt uw pup het beste aanleren
dat hij op een tafel wordt geplukt. Dit spaart uw rug, u kunt overal
gemakkelijk bij en bovendien is de hond dan al een en ander gewend
wanneer hij later naar de trimmer moet. Het is aan te raden om regelmatig
de vacht van de hond te controleren op allerlei eventuele ongeregeldheden,
zoals natuurlijk het ongedierte als vlooien en teken, maar ook op bultjes of
wat dan ook. Let zomers er op, als het gras zaad schiet, extra goed op de
oren, ogen en oksels! Daar kunnen dan de graszaden in zitten. Is men er
niet snel bij, dan kunnen deze zaden (niet voor niets 'kruipers'' genoemd)
zich snel opwerken en in de bloedbaan terechtkomen met allerlei moeilijke
chirurgische ingrepen als gevolg. Wat 's ochtends in de voet terecht is
gekomen, kan 's middags al in de oksel zitten!
Het beste kunt u de hond aanleren op zijn zij te gaan liggen. (oefening
'plat'') Besteed vooral aandacht aan de bevedering en de oren en let er op
dat er geen klitten ontstaan. Waar al heel gauw klitten ontstaan zijn de
oksels. Is dit toch gebeurd, probeer het dan niet uit te kammen, maar knip
het voorzichtig gewoon weg. Oksels zijn door de dunne huid daar extra
gevoelig.
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Vele honden houden er van om door (vieze) plassen e.d. te banjeren of de
sloot in te duiken. U kunt uw hond gerust wassen met lauwwarm water en
een HONDEN shampoo. Gebruik ook geen babyshampoo, want ook dat tast
de natuurlijke talglaag aan. Eventueel kunt u daarna een crème spoeling
gebruiken om de haren makkelijker uit te kammen. Voor elke wasbeurt
geldt: goed uitspoelen om eventuele huidirritaties van achtergebleven
resten shampoo te voorkomen. Daarna goed laten drogen in een warme en
tochtvrije ruimte. Neem de hond nooit nat naar buiten!

16.

Vlooien.

Ook hiervoor geldt: voorkomen is het beste. Kam daarom vooral in de
warme maanden de hond dagelijks goed door met een fijne vlooienkam.
Houd een bakje met water met een scheutje zeepsop erin bij de hand:
mocht u een vlo op de kam hebben, kunt u deze direct daarin 'verzuipen'.
Ondanks het kammen kan het voorkomen dat uw hond vlooien heeft. Vraag
aan de dierenarts het juiste anti-vlooienmiddel.
Voor pups zijn gewone anti-vlooienmiddelen schadelijk!!!! Ook hiervoor
geldt: koop liever geen middelen bij de dierenwinkel! De dierenarts weet
vaak voor welke vlooienmiddelen de vlo resistent is geworden. En heel
belangrijk: behandel ook de omgeving zoals manden, dekens, plaatsen waar
de hond vaak ligt e.d. en stofzuig iedere dag waarbij u ook IN de
stofzuiger een anti-vlooienmiddel doet.
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Officieel verkooppunt Naturis vlees voeding
Naturis.gerwen@onsnet.nu
Zie www.naturis.be
Wij verkopen alle smaken die voorhanden zijn in de
verpakking van 150 en 500 gram en Naturis droogvoer 5
en 15 kilogram verpakking.
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