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Alweer bijna de laatste puppyles 

Jij en je puppy hebben veel geleerd de afgelopen weken. Het aan elkaar
wennen heeft even tijd gekost en net nu je elkaar lijkt te begrijpen komt je
puppy alweer in een nieuwe fase. De wereld is groter en het grote grenzen
verleggen is begonnen! 

We hebben nog een les om de puntjes op de “I” te zetten in de puppycursus
en dan zijn de pups klaar voor de basiscursus. Hebben jullie je al
ingeschreven? 

Als er vragen of opmerkingen zijn horen we dat graag. Jullie kunnen ons het
makkelijkst bereiken via de mail : info@dogtalk.nl 

 
Vriendelijke groet, 
Team DogTalk 

Puppyles nummer 5
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H O N D E N S C H O O L   H O N D E N G E D R A G S T H E R A P I E

We hebben al eerder over de socialisatie fase gesproken, dat was de primaire socialisatie. Maar er zijn meer 
fases die je pup doorloopt totdat hij een volwassen hond is. 

Vanaf 12 weken tot ongeveer 6 maanden hebben we te maken met de secundaire socialisatiefase. Vaak wordt 
gedacht dat de socialisatie ophoudt met 12 weken. Socialisatie gaat verder, eigenlijk het hele leven lang. Wel is uit 
onderzoek gebleken dat pups die vanaf de geboorte tot een week of 14 geen contact met bepaalde prikkels hebben 
gehad hier in de toekomst moeite mee kunnen hebben. 

De periode tussen de derde en vierde á vijfde maand wordt de rangordefase genoemd. Dat is niet voor niks. 
Broers en zussen uit hetzelfde nest wilde honden of honden in een roedel bepalen nu onderling hun rangorde. Dat 
geldt dus ook voor de pup in de menselijke roedel. Stel consequent regels en maak ze ook waar. De rangorde heeft 
overigens niets met een “dominante hond” te maken, het is normaal gedrag en een uiting van de mogelijkheid tot 
leren. De pup probeert zijn grenzen te ontdekken. 

De pup zal in deze periode bij zijn soortgenoten gaan uitproberen hoe ver hij kan gaan. Het is onverstandig een 
pittig puppy vaak te laten spelen met andere pups waarover hij kan bazen. Het beestje doet dan teveel 
‘winnaarervaring’ op en leert dat hij alles en iedereen de baas kan. Later kan dat resulteren in probleemgevend 
gedrag zoals bijvoorbeeld het zich niet onderwerpen aan een andere hond, agressie, opspringen, alles en iedereen 
omver lopen. 
Een afwachtend hondje laat je soms juist wel met een andere hond spelen waarvan het kan winnen. Dergelijke 
pups laat je vooral weer niet teveel met pittige honden spelen. De kans bestaat dat ze bang worden hetgeen later 
zou kunnen resulteren in onder andere angstagressie. Alle pups help je dus in deze fase, als eigenaar kan je het 
contact met andere honden sturen en vooral ingrijpen wanneer nodig! 

Ergens tussen de 6 en 18 maanden komt de hond in de puberteit. De jonge hond wordt geslachtsrijp. De hond is 
soms extra ondeugend, Oost-Indisch doof en daagt de eigenaar uit.. Blijf consequent! Zet een stapje terug met de 
oefeningen, om die later weer op te bouwen. Probeer niet ongeduldig te worden. Een hond moet dit proberen, hij 
kan niet anders. Door vriendelijk en consequent te handelen help je je hond door deze, ook voor hem moeilijke 
periode, heen te komen. 

In de puberteit treden hormonale veranderingen op. Reuen gaan onder invloed van het hormoon testosteron 
maInnn edlijki tg edderaeg lv eortaon:en. Ze beginnen hun poot op te tillen en te markeren. Ook kunnen ze gaankrabben nadat 
ze hun behoefte hebben gedaan. Sommige reuen gaan, tot schrik en ergernis van hun eigenaren, in de puberteit 
voor het eerst vechten met soortgenoten, meestal met andere reuen. Het is afhankelijk van de fysieke kracht, de 
hoeveelheid winnaar- en verlieservaringen én van de houding van de eigenaar hoe dit gedrag zich verder gaat 
Rust en aandachtontwikkelen. 

Teven worden in deze periode voor het eerst loops. Ook teven kunnen gedragsveranderingen laten zien. Vlak voor 
deOloonptswhiekidk eziljinn zges sfoamsse swat ongehoorzamer. Veel teven worden wat kattiger met name naarandere teven. Er zijn 
teven die, net als reuen, gaan markeren, soms zelfs met hun poot omhoog. 

Voor eigenaren is de puberteit van hun hond een lastige periode. Het dier wordt ongehoorzamer. Het lijkt wel of hij 
Belonenalle wijze lessen vergeten is. Daarbij komt ook nog dat de hond het territorium kan gaan verdedigen hetgeen kan 
leiden tot geluidsoverlast en agressie. 

Volwassen zijn honden vanaf ongeveer 14 maanden. De volwassenheid van een hond is afhankelijk van het ras. 
Kleine honden zijn eerder volwassen dan de grote rassen. Zo is een Duitse Dog pas volwassen als hij ongeveer 2 
½ jaar is. De spieren ontwikkelen zich, het lijf word zwaarder, ze krijgen meer “body”. Er is verschil tussen 
geestelijke volwassenheid en lichamelijke volwassenheid! 

Socialisatie, er is meer!



H O N D E N S C H O O L  H O N D E N G E D R A G S T H E R A P I E

Soms heb je hulp nodig bij de verzorging van je hond.
Een aantal veel voorkomende diensten zijn: 
- De dierenarts 
- De trimmer 

- De uitlaatservice

- De vakantie opvang

Dierenarts: hierbij is het belangrijk dat je je goed voelt

bij de dierenarts waar je komt. Heb je het gevoel alle

vragen kan stellen, nemen ze de tijd voor je pup.

Misschien nog wel belangrijker wat is de reistijd en/of

afstand, als er onverwachts iets gebeurd. Weet je waar

je terecht kan als je eigen dierenarts er niet is? 

Daarom is het slim om daarnaast op zoek te gaan naar

de spoeddienst, in elke regio is een spoedkliniek deze

is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. In onze

regio is dit bijvoorbeeld het medisch centrum dieren in

Amsterdam (MCD), maar bij spoed neem je contact op

met een spoeddienst! Dit kan levens redden, sla

daarom het nummer van de spoeddienst bij jou in de

buurt op in je telefoon .

Trimmer: niet alle honden gaan naar de trimmer ,

maar met sommige vachtsoorten is dit wel prettig en

soms zelfs noodzakelijk. Ook hierbij is het weer

belangrijk, Begin na al met zoeken en bezoeken van de

trimmer zodat de pup kan wennen. Bij het kiezen van

een trimmer kan je met een aantal dingen rekening

houden : hoeveel tijd nemen ze voor je hond, wat zijn

de kosten? Maar ook staat de manier van trimmen je

aan? Soms zijn er verschillende modellen of

technieken mogelijk. Een goede tip: als je een hond

van het zelfde ras ziet die mooi geknipt is, vraag eens

waar deze naar de trimmer gaat? m de hond in

vakantie bij familie of vrienden achter te laten, maar

vaak word daar op het laatste moment afgezegd. Zoek

daarom meerdere opties inclusief een proffesional.

Soms heb je hulp nodig bij de verzorging van je hond.

Uitlaatservice: soms heb je te weinig tijd om zelf je
hond uit te laten laten door bijvoorbeeld werk. Of vind
je het gewoon fijn om even je handen vrij te hebben.
Dan zou je de hond met de uitlaatservice meekunnen
geven. Ook hier zijn weer een aantal dingen waar je op
kan letten: is het personeel gekwalificeerd, hoe worden
de honden vervoerd, hoeveel honden gaan er mee,
waar gaan ze naartoe etc. 

Vakantieopvang: ga nu vast over vakantie opvang
nadenken. En ga bij voorkeur op zoek naar twee of
meer mogelijkheden. Veel mensen kiezen er voor om
de hond in vakantie bij familie of vrienden achter te
laten, maar vaak word daar op het laatste moment
afgezegd. Zoek daarom meerdere opties inclusief een
proffesional.

je mag ons altijd om aanbevelingen vragen:
info@dogtalk.nl



 Als je met je pup op stap gaat zal deze een
halsbandje of tuigje met lijn aan moeten, want we
hebben in Nederland een aanlijnplicht. Dit betekend
dat honden niet los mogen lopen in openbare 
ruimtes tenzij anders aangegeven. 

Zowel het halsbandje als het tuigje hebben voor en 
nadelen, we zetten deze voor je op een rijtje. 

Halsband: 
+ de halsband zit om de nek van de hond, en deze 
word dus niet verder gehinderd in zijn bewegingen. 
- Het nadeel van de halsband is dat alle kracht op de 
kwetsbare hals van de hond komen te staan. Zolang 
de pup nog trekt raden wij daarom een halsbandje 
af. 

Tuigje: 
+ een tuigje omvat de borstkast van de hond. Hier 
liggen minder kwetsbare structuren dan in de hals 
en de krachten worden over een groter oppervlak 
verdeelt. 
- Tuigje zijn duurder in aanschaf en kunnen als ze 
niet goed passen de bewegingen belemmeren. Het 
is daarom belangrijk ze te passen voor aanschaf, 

Samengevat raden wij bij pups dus een tuig aan, 
omdat puppy’s nog trekken aan de lijn en we deze 
belasting willen voorkomen. Het dragen van een 
licht halsbandje met bijvoorbeeld de penning is 
helemaal geen probleem, alleen is het niet 
verstandig hier de lijn aan vast te klikken, deze doe 
jeI naa nd hiett dtueig.e l oa:

Wij hebben puppy tuigjes in ons assortiment, dus als 
jeR eur seet ne wni lta paronbdearecnh ttijdens eenles laat het ons 
dan weten. 

Is jouw puppy als uit zijn bandje of tuigje gegroeid 
daOnn mtwagi kjek edilei nagltisjdf abisj eonssachterlaten, dan zorgen 
wij dat er weer iemand anders gebruik van kan 
maken. 

H O N D E N S C H O O L  H O N D E N G E D R A G S T H E R A P I E

Vanaf 16 weken of na het afronden van de 
puppycursus kan je pup , of dan eigenlijk al jonge 
hond instromen in de basiscursus 1. Dit is een cursus 
van 6 weken. De focus ligt op het opvoeden in de 
praktijk. We werken onder andere aan 
gehoorzaamheid, lopen aan de lijn, lijnvoering, zit en 
blijf, af, hierkomen vanuit meerdere situaties. We 
trainen functioneel en praktijk gericht. Verder komen 
balans & coördinatie en samenwerking aan bod om 
de band met en het vertrouwen in de eigenaar nog 
meer te vergroten. 

Er is veel ruimte voor je eigen inbreng doordat we 
werken in kleine groepjes. Na iedere les ontvang je 
handige tips per email over de besproken lesstof. 
Vraag snel naar de eerst volgende startdatum! 
info@dogtalk-cursussen.nl 

Soms past een cursus niet in de agenda of is om 
andere redenen niet haalbaar, ook dan kan je bij ons 
terecht. We bieden daarom privé lessen op elke 
gewenste locatie. 

"Train op basis van 
aandacht, vertrouwen en 

samenwerking."

Belonen

Tuigje versus halsband

Basis cursus 1



H O N D E N S C H O O L  H O N D E N G E D R A G S T H E R A P I E

De hond is meester in lichaamstaal, het is aan jullie als eigenaar om deze te gaan lezen zodat je de pup goed 
kan begeleiden. Eerder hebben we al gesproken over kalmering signalen, deze zet de hond in om zich zelf in 
een ongemakkelijke situatie te “kalmeren”. Dit gaat overigens totaal onbewust! Het zien van deze signalen zou 
dus voor jou als eigenaar een teken moeten zijn dat de hond de situatie wat spannend vind. 

Daarnaast hebben we ook stress-signalen, deze laat de hond zien wanneer hij stress ervaart. Een bepaalde 
mate van stress hoort bij het leven van de hond, wij vragen ze immers zich aan te passen aan onze wereld. 
Stress kan oplopen, op een gegeven moment zit de emmer vol en kan de hond niet anders dan heftig reageren. 

Dit is ook waarom er een opbouw in deze signalen is: 

- Oversprong gedrag (groen) 
o Snuffelen op de grond 
o Krabben 
- Kalmerende signalen (groen) 
o Gapen 
o Tongelen (lippen aflikken) 
o Wegkijken 
o Ogen sluiten 
o Wegdraaien, rug toekeren 
o Langzaam bewegen 
o Drentelen 
- Stress reacties (geel) 
o Hijgen 
o Verwijde pupillen 
o Afschudden van adrenaline 
o Zwetende poten 
o Trillen 
o Ogen draaien weg, oogwit is te zien 
o Blaffen 
- Focus (geel) 
o Kalmerende signalen worden niet meer getoond 
oI Snlu idteint vdane deel m oonad:, gespannen lippen 
o Bevriezen 
- Klaar om aan te vallen (oranje) 
oR Taunsdte en nla taena nzidena cht
o Grommen 
- Uitvallen (oranje) 
o Snappen 
o OUintvtawlleiknk elingsfases
- Bijten (rood) 
o Bijten 
o BHeerlhoanaeldnelijk bijten 

Je ziet hierboven dat de verschillende gedragingen ook een kleur hebben, dit is iets wat we in de praktijk vaak 
gebruiken maar ook wat verwijst naar de ladder of aggression. Agressie is een normaal onderdeel van het 
repertoire van de hond. Als de stress te hoog oploopt kan de hond niet anders dan agressie inzetten als 
communicatie. Aan jou als eigenaar de taak dit te voorkomen en managen. 
We geven ook regelmatig lezingen over dit onderwerp, de planning hiervan vindt je op onze facebook pagina. 

Lichaamstaal, stress-signalen



Spelen met je pup is leuk, maar heeft ook andere voordelen. Samen spelen zorgt voor een goede band. Het
houdt de hond actief en kan helpen tegen verveling. Ook stimuleert het de pup zowel lichamelijk als geestelijk.
Maar de pup leert ook omgangsregels. 

Als jullie alletwee het spelen goed beheersen kan het spelen ook ingezet worden als beloning of als afleiding om 
probleem gedrag te voorkomen. Het allerbelangrijkste is dat het spel het natuurlijke gedrag van de hond 
stimuleert. Niet alle spelletjes zijn voor alle honden geschikt, neem dus de tijd dit samen uit te zoeken. 
Er zijn twee voorwaarden aan spel : de hond vind het leuk en het stimuleert natuurlijk gedrag. 

Elk spel kent spelregels , welke zorgen voor veiligheid. Vraag je zelf af welk speelgoed is veilig voor mijn hond? 
Zitten er bijvoorbeeld scherpe randen aan, kan het stuk of bevat het kleine onderdelen, kan het schade 
aanrichten bij de hond? Maar ook is de omgeving waar we spelen veilig? 

Wanneer ga je spelen? Als de hond net gegeten heeft of bijvoorbeeld vlak voor training is niet zo handig. En wat 
ga je doen, waar is mijn hond “voor gemaakt”? 

Denk bijvoorbeeld aan: 
- Balspel –apporteren 
- Trekspel 

- Stoeien 
- Hondensport 
- Denkwerk 
- Neuswerk
- Voerpuzzels 

Zorg ervoor dat het spel leuk is voor je pup. Dus niet te moeilijk, niet te zwaar en winnen mag! Bij spelletjes die 
de hond opwinden/druk maken zoals bijvoorbeeld een trekspel stop je op tijd het spel. Dat is voordat de hond in 
de oranje of rode gedragingen komt. Dus voordat de hond gaat grommen, schudden en naast het speelgoed 
bijt. 

Het is jullie waarschijnlijk al opgevallen dat we bij DogTalk 
meer doen dan puppycursus. Zo bieden we de volgende 
diensten : hondenschool, hondenuitlaatservice en 
hondengedragstherapie. 

 

In de hondenschool kunnen jullie onder andere terecht voor 
de puppycursus, basis cursussen, privé lessen maar ook 
voor gespecialiseerde cursussen zoals hierkomen, of impuls 
controle. Daarnaast proberen we jullie zo vaak mogelijk 
kennis te laten maken met andere activiteiten welke je met 
je hond kan doen. Denk hierbij aan : Suppen, frisbee, 
apport, speuren etc. Wil je op de hoogte blijven van deze 
activiteiten? Like dan onze facebookpagina, want bij de 
evenementen promoten we deze activiteiten en meld je aan 
voor onze nieuwsbrief.  
Aanmelden nieuwsbrief: www.dogtalk.nl 
onderaan de pagina 
Facebook: @Dogtalkcursussen Instagram: dogtalk_cursussen

Spelen met je pup

Er is meer te doen bij DogTalk!

H O N D E N S C H O O L  H O N D E N G E D R A G S T H E R A P I E



Benodigdheden: 
- Gewone lijn (minimaal 1,8 m lang) 
- Beloningsvoertjes 

Doe de pup aan de lijn, vraag aandacht en als de 
pup naar je toe komt/kijkt leg je tussen je voeten een 
voertje neer voor de pup. Als de pup deze opeet 
stap je om de pup heen en leg je aan de achterkant 
weer een voertje tussen je voeten. Je draait dus 
rondjes om je hond heen en na een aantal voertjes 
zal de pup automatisch met je meedraaien. 

Als de pup meedraait, ga je de oefening uitbreiden. 
Je geeft een aantal keer “voertje voor” en “voertje
achter”, dan stap je met je rug naar de pup een pas 
van de puppy af. Wacht totdat deze naar je toekomt 
en beloont op de grond naast je voet. Als de pup eet, 
stap je weer weg, als de pup er is beloon je etc. 

Langzaam aan ga je de beloning wat uit stellen, dus 
na een aantal passen en daarna ga je uit de hand 
voeren in plaats van op de grond. 
Rustig opbouwen en pas wegstappen als de pup 
aandacht heeft.

H O N D E N S C H O O L   H O N D E N G E D R A G S T H E R A P I E

Benodigdheden: 
- Kleedje 
- Gewone lijn (min 1,8 m lang) 
- Veel beloningsvoertjes 

Bij deze oefening is het belangrijk dat de pup het 
kleedje goed snapt en er ook al even op kan blijven 
liggen. 

Leg het kleedje neer, doe de hond aan de lijn. Loop 
samen ongeveer een pas van het kleedje af en wacht 
totdat de hond zelf naar het kleedje gaat. Loopt je pup 
naar het kleedje moedig dan aan met je 
beloningswoord, als de pup op het kleedje is stap je er 
naar toe en beloon je op het kleedje. Geef je hond vrij 
van het kleedje en loop samen weer een stukje weg, 
kijk naar het kleedje en beloon weer als de pup er naar 
toe loopt. 

Bouw heel rustig op en als je ziet dat de puppy de 
oefening snapt, dus zelf naar het kleedje gaat als jij 
kijkt of wijst dan kan je er ook een verbaal commando 
aan koppelen. Maak samen in kleine stapjes de 
afstand steeds groter. 

Het is heel simpel! Als de pup niet naar het kleedje 
gaat zijn je stappen te groot.

Ook deze week ga je weer verder met alle oefeningen uit de afgelopen lessen. Oefen een paar keer per dag kort, 
dus een paar minuten per keer. En soms moet je een klein stapje terug doen in je opbouw, je ziet vaak dat de pups 
als ze wat ouder worden weer even wat extra hulp nodig hebben. Dus gaat je puppy de fout in vraag je dan af wat jij 
verkeerd doet , wat er in de omgeving is dat de pup kan afleiden en hoe je het makkelijker kan maken? 

Deze week extra aandacht voor de volgende oefeningen: 
- Lopen aan de lijn 
- Uitbreiding op het kleedje: er naar toe sturen. 

"Oefen veel korte 
momenten en stop 
op tijd, als de pup 
nog succes heeft"

Huiswerkopdrachten

Oefening: Lopen aan de lijn

Oefening: naar het kleedje sturen


