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Starten met
Puppycursus
WELKOM KLEINE PUP!

Gefeliciteerd met jullie nieuwe

huisgenoot! Een spannende maar

vooral leuke tijd breekt aan.  

“Spannend” omdat het soms best

even wennen is , maar vooral “leuk”

omdat er niets grappiger is dan een

jonge hond die de wereld gaat

ontdekken. 

We snappen dat dit veel vragen kan

oproepen, schroom dan ook niet om

deze te stellen. Dat kan via de mail :

info@dogtalk-cursussen.nl 

We zien jullie graag op de eerste

puppyles! 

Vriendelijke groet, 

Team Dogtalk 

In dit deel oa:

Puppy uitzet

Wennen aan de
nieuwe omgeving

Zindelijkheid- &
benchtraining
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Puppy uitzet
Shoppen maar

Soms lijkt het best veel een nieuwe pup in huis, 

welke spullen zijn wel of niet nodig? 

Daarom geven we een kort lijstje van spullen die 

handig zijn om in huis te hebben. 

- Een waterbak 

- Een voerbak 

- Voer ; vaak krijg je dit van de fokker mee 

- Beloningsvoertjes/snoepjes 

- Een lekker kauw/knaag botje 

- Een bench 

- Een mand of kussen 

- Een riem (bij voorkeur 1,8 m) 

- Een halsbandje en/of goed passend tuig 

- Een paar speeltjes 

- Kammen en borstels indien nodig 



Aandacht 
Vertrouwen 

Samenwerking

Vaak na een aantal bezoeken aan de pup in het nest is het dan zover, je mag je puppy 
ophalen. Voor jullie als eigenaar spannend maar ook zeker voor de pup. Opeens word je 
door mensen die je pas een paar keer gezien hebt opgehaald en laat je de vertrouwde 
omgeving met je nestgenootjes achter. 

De pup krijgt een bandje en/of een tuigje om, we doen het riempje eraan. Je krijgt vaak 
nog een puppypakket mee van de fokker en samen stap je in de auto op weg naar huis. 
Vaak is dit al een hele rit en erg spannend en vermoeiend. Sommige pups kunnen ook 
een beetje misselijk worden. Zorg dat je bij het ophalen van de pup naast een 
bandje/tuigje en riem ook een lekker kleedje bij je hebt, soms is een doos makkelijk dan 
kan je deze op schoot zetten en de pup daarin doen samen met het kleedje. Het 
vasthouden op schoot lijkt altijd heel verleidelijk, maar de pup kent jullie en de omgeving 
nog niet zo goed, dus dan kan het lastig zijn je draai te vinden en lekker in slaap te 
vallen. 

Vergeet niet om ook een handdoek mee te nemen, het kan zijn dat de puppy plast, een 
beetje kwijlt of moet overgeven. Het is nu eenmaal heel spannend! 

Thuis aangekomen staat alles klaar voor  de pup; een mooie mand, bench, kleedjes, 
speelgoed, nieuwe voorbakken etc. Maar vergeet niet dat jullie huis nieuw is en vaak dus 
ook spannend! Geef de pup de tijd om te onderzoeken, forceer niets en steun hem. 
Soms is het prettig om de ruimte een beetje te beperken zodat ze pup rustig kan 
wennen. Kleine stapjes en veel geduld! 

Het duurt ongeveer 6 weken voordat een hond z'n draai gevonden heeft en gewend is 
aan zijn nieuwe omgeving. 
Rust en regelmaat zijn de toverwoorden! 
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Welkom puppy : dit is je nieuwe thuis!
“wennen aan de nieuwe omgeving”

Een pup is vanaf 7 weken 
bij ons welkom op de 
puppycursus. 
Als de pup zijn entingen 
volgens het ent-schema 
heeft gekregen is dit ook 
gewoon veilig voor de pup. 
We zullen later uitleggen 
waarom dit is. 

Je hoeft dus niet te 
wachten tot 12 weken, dat 
is ook zonde van de tijd. De 
pup leert in deze periode 
heel makkelijk en daar wil 
je optimaal gebruik van 
maken. 

Probeer wel de 
hondenuitlaatveldjes te 
mijden, daar ligt vaak veel 
hondenpoep en dat kan 
een bron van besmetting 
zijn. 

Inentingen

Het is prettig om de pup het gebruik van een bench aan te leren. Maar niet noodzakelijk! De 
bench kan handig zijn bij de zindelijkheidstraining, het doorslapen, om rust te pakken, om 
slopen te voorkomen en bij bezoek die de hond spannend vinden. Als je liever geen bench 
gebruikt maar een lekker mandje en kleedje is dat ook prima. Ook dit mandje en het kleedje 
moet een lekker veilig plekje word. Voor de kinderen geldt als de hond in de bench/mand op 
het kleedje ligt dan kom je daar niet bij in de buurt. Slapen is slapen! En dit is zijn veilige 
plekje. 

Zet de bench op en rustige plaats, maak er een veilig holletje van door bijvoorbeeld een 
kleed eroverheen te leggen. Je laat de bench met het deurtje openstaan en als de pup er uit 
zich zelf heen gaat beloon je hem. Ook ga je de bench wat interessanter maken door er 
soms iets lekkers in te geven of soms het bakje met voer. De pup gaat de bench associëren 
met iets lekkers en komt er achter dat je daar rustig kan slapen. Dat is het moment waarop 
de pup zelf de bench gaat opzoeken, dan doe je af en toe het deurtje dicht. 

Bouw dit rustig op! Want de bench of het mandje moet een veilige plek worden en blijven. 
De hond gaat dus nooit voor straf naar zijn plaats! 

Bench training



"Deel je de leukste
puppy foto's op 

onze 
facebookpagina?"
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De meeste vragen die ons gesteld worden door nieuwe puppy eigenaren gaan over het zindelijk maken van de 
pup.  Het zindelijk maken van de pup vraagt geduld en regelmaat. Bijna alle pups worden binnen 6 maanden 
volledig zindelijk, ook als je er niets aan doet. 

Maar natuurlijk kan je het proces flink versnellen door training! 

Hoe werkt dat nu? Elke 1,5-2 uur ga je met de pup naar buiten. Zet gewoon stomweg een timer. Til de pup op en til 
deze naar de plek waar je wilt dat de pup als volwassen hond ook gaat poepen en plassen , of als de pup al even 
de plas op kan houden loop je er heen.  Op die plek blijf je staan totdat de pup iets gedaan heeft, dus geen rondjes 
lopen. Dit leidt de pup te veel af en het gaat om het zindelijk maken en niet om het wandelen. Als de pup iets doet 
prijs je de pup uitbundig en beloon je met een koekje. Ook kan je er een commando aan koppelen; als de pup een 
plasje doet zeg je bijvoorbeeld “plasje doen”. Zo kan je de hond later aanzetten om te gaan plassen. 

Direct na het spelen, slapen en eten, til je de pup naar de vaste poep en plas-plek en wacht je geduldig af. Jah, in 
de winter en in de regen is dit niet altijd even fijn, maar een zindelijke hond is wel heel prettig. 

Je zal zien dat de pup in het begin nog af en toe een “per ongelukje” heeft in huis. Besef dat de pup hier niets aan 
kan doen, ga ook niet mopperen of straffen. Het kan zijn dat de pup dan stiekem in een hoekje gaat poepen of 
plassen omdat ze de boze reactie willen voorkomen. 
Sommige honden vinden het schoonmaakritueel na een ongelukje erg leuk. Dan jagen ze lekker de dweil na of 
proberen je papier af te pakken. Als dit gebeurt ruim het ongelukje dan op als de pup er niet bij is. Anders zou het 
kunnen dat het binnen poepen/plassen een uitnodiging word voor een leuk spelletje. Het zijn kleine slimme 
boefjes! 
Ga heel goed kijken naar je pup, aan de lichaamstaal zie je vaak dat ze moeten poepen of plassen. Vaak gaan ze 
rondjes draaien, rond drentellen of uitgebreid snuffelen. Als je de lichaamstaal herkend kan je de pup op tijd naar 
buiten brengen. 

Zindelijkheidstraining

Bijna is het zover, de eerste puppyles! Om de les ontspannen te 
beginnen kan je met het volgende rekening houden: 

- Vertrek op tijd, zodat je niet gehaast hoeft te starten. 

- Het kan zijn dat de pup het wat spannend vind, een nieuwe 
omgeving en andere honden. Geef de pup hierin de tijd om te 
ontdekken en het mag best even spannend zijn. Je zal zien dat ze snel 
weer herstellen. 

- Probeer de rest van de dag na de training voor de pup vrij te houden, 
want ze zijn moe. En het is niet verstandig om dan nog veel andere 
dingen te ondernemen. 

Wat neem je mee? 

- Natuurlijk de pup 
- Een gewone riem bijvoorkeur 1,8 m lang (geen rollijn of flexilijn) 
- Een goed passend bandje en/of tuigje 
- Een kleedje waar de hond op kan liggen 
- 2 speeltjes waarmee je een trekspelletje kan doen 
- Veel lekkere beloningsnoepjes/voertjes 

Eerste puppyles
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Er is altijd veel te doen over het 
opvoeden van een pup, soms zie 
je door de bomen het bos niet 
meer. Daarom geven we jullie af 
en toe wat tips mee, hiermee kan 
je thuis aan de slag. 

Socialisatie is het laten wennen 
van de pup aan 
omgevingsprikkels; bijvoorbeeld 
auto’s, fietsers, maar ook andere 
honden, andere dieren , mensen 
en andere omgevingen. Het is 
belangrijk hier tijd voor te maken, 
maar het is ook belangrijk dit niet 
te overdrijven. Het is slimmer om 
een paar keer tijd te besteden 
aan de belangrijke dingen, dan 
heel veel situaties op te zoeken 
die eigenlijk niet praktisch zijn. 

Daarom is het slim om een lijstje 
te maken met dingen die de pup 
in jullie gezin mee gaat maken. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
mee naar de sportvelden, mee 
op visite, in de auto, in het 
openbaar vervoer, kleine 
kinderen etc. Je schrijft dus 
alleen de dingen op die voor jullie 
gezin van belang zijn. 

We zijn benieuwd naar het lijstje! 

Huiswerk opdracht Socialisatie Lijstje
 V       Eerste puppyles plannen

www.dogtalk-cursussen.nl 
info@dogtalk-cursussen.nl 
tel: 06-21899886

"We zien er 

naar uit kennis 

met jullie te 

maken."


