Hondenschool LeerSamen
OMDAT SAMEN ALLES LEUKER IS!

Je pup mag nog veel leren en de
puppy perikelen horen erbij.
Het kost tijd, liefde en geduld om de
pup op te voeden.
We willen jullie graag meer inzicht
geven wat het inhoudt om een pup op
te voeden en wat erbij komt kijken. De
pup mag vooral leren hoe hij mag
omgaan met onze mensenwereld.
Veel dingen wat een hond laat zien is
natuurlijk gedrag van de hond. Wij
bestempelen sommige dingen als
ongewenst, zoals het bijten of het
opspringen naar/tegen mensen, we
gaan dit gedrag ombuigen naar gewenst
gedrag.

Waar gaan we het
over hebben:
•
•
•
•
•
•
•

Socialisatie
Spel
Zindelijkheid
Bijten
Slapen
Bijten
Voerbaktraining

Socialisatie

Socialisatie betekend meerdere goeie ervaringen op doen met dat geen waarmee je de
hond wil socialiseren. Dat betekend dat je hond bepaald hoe snel jullie gaan met deze
kennismakingen. Kijk daarnaast ook wat in jullie leven samen van toepassing is en
maak daarbij keuzes in wat belangrijk is.
Heel belangrijk is dat je niet alles op één dag gaat doen met de hond. Iedere dag iets
en ook eens een dagje niets doen, want tijdens een wandeling doet de hond genoeg
indrukken op.
Socialiseren betekent dus niet traumatiseren.

Socialisatie
Op de hondenschool bieden wij ook veel momenten aan
waarop we de honden kunnen socialiseren. Wij begeleiden
dit zo dat je thuis de juiste handvatten hebt op dit voort te
zetten.
Heeft jouw hond wel eens van die gekke 5 minuten? De
kans is dan groot de hond teveel informatie heeft
opgedaan wat hij nog niet heeft kunnen verwerken.
Door de hond te laten slapen kan hij die prikkels
verwerken.
Door jouw hond te laten kijken naar zijn omgeving kan
de hond informatie verzamelen. Kijken is dus helemaal
niet erg. Het is juist erg prettig voor jouw hond, op deze
manier socialiseert hij namelijk ook. Het is niet zo dat hij
overal interactie mee moet hebben. Juist niet!

Samen laten spelen.

Iedere hondenschool doet het weer anders. Bij ons mogen de honden na de les spelen, mist er goede
speelmaatjes zijn.
Spelen met een andere hond is natuurlijk ontzettend leuk. Maar niet alle pups/honden vinden dit zo leuk als
wij denken. Spel mag je goed begeleiden. En vooral een juist speelmaatje zoeken, dus niet zomaar los bij
alle honden. Honden hebben verschillende speelstijlen, zet je 2 verschillende speelstijlen bij elkaar dan is de
kans groot dat ze elkaar niet begrijpen en dan is het geen spelen meer.

Samen laten spelen.
Hoe ziet leuk spel eruit?
Goed spel is dat er rustmomenten zijn, spelbogen en wederkerigheid.
Wederkerigheid houdt in dat de één achter de andere aan rent en
andersom. Dan ligt de ene onder en dan de andere, maar ook dat de
hond zich aanpast aan de ander, selfhandicaping wordt dat ook
genoemd.
Er wordt vaak gezegd, laat ze het zelf maar uitzoeken! Dat is het
slechtste advies wat je maar kan horen. Er zijn dan alleen maar
verliezers. Degene die opgejaagd wordt leert dat honden helemaal
niet leuk zijn. En de opjager leert verkeerd spel.

Spelen is erg vermoeiend, en zeker als je met een vreemde hond
speelt. Daarom kan spel soms maar 30 seconden duren. Soms nog
korter. Maar het kan ook een paar minuten zijn.
Als jij met een vreemde mag stoeien is dat heel anders dan
als jij iemand kent. Dat is voor de hond net zo.

Zindelijkheid
Na het eten, slapen en spelen naar buiten.
Geduld is het eerste woord dat bij mij opkomt als ik je iets mag vertellen over zindelijkheid. De
hond mag leren om controle te krijgen over zijn blaas. En dat duurt even, bij de ene hond iets
langer dan bij de ander. Na het spelen, eten en slapen is het erg handig om de hond naar buiten
te brengen.
Het advies, leer de hond eerst het verschil aan tussen
binnen en buiten dus geef de hond de mogelijkheid
om op balkon/tuin zijn behoefte te doen. Want voor
veel pups zijn de indrukken buiten zo groot dat ze
vergeten te plassen en dan als nog binnen gaat zitten.
Sowieso mag de hond in het begin ieder uur naar buiten,
tenzij de hond slaapt. Als de hond dan buiten poept en/of
plast beloon de hond dan nadat hij zijn behoefte heeft
gedaan dan snapt hij straks waar hij zijn behoeft moet
doen.

Waarom loopt hij niet mee???
Als de hond rond acht weken bij je thuis komt zijn de zenuwbanen in het hoofd nog niet helemaal
ontwikkeld. Dit is rond 16 a 20 weken klaar.
De pup zal tot die tijd ook veel bij je in de buurt blijven en veel op je letten. Beloon als de hond uit
zichzelf contact met je maakt ook goed, door met je stem te belonen, een voertje te geven, te glimlachen
of door even te spelen.
Je zal merken dat de hond dieptes nog niet goed kan inschatten en daarom twijfelt als hij bv. een stoepje
af wil stappen. Als je een voertje voor zijn neus op de grond legt ziet hij deze niet. Ook kan het erbij
horen dat de hond in het donker lopen spannend kan vinden. Vooral zie je het als je met de hond aan het
wandelen bent. De hond kan zo ineens gaan zitten en alles eens even goed bekijken. Geef je hond ook
even de tijd om dit te doen. Want de fietser, auto of een vogel die langsrijdt of overvliegt gaat te snel
voor de hond op dat moment. Maar het kan ook een geluid zijn.
Soms wil je hond ook niet verder lopen, trek alsjeblieft niet je hond vooruit. Hij vindt het spannend en hij
mag vertrouwen in je krijgen en dat gebeurt niet als je hem voortrekt.
Het is geen probleem als jij de hond even optilt en bv. 10 meter verder weer neerzet. Als hij later groot is
wandelt hij echt wel met je mee!
Als de hond 16 weken is dan veranderen zijn interesses. Jij wordt minder interessant, de omgeving wordt
veel belangrijker.

Slaap slapen en
nog een slapen.
Dit heeft de pup nodig voor de groei en
ontwikkeling. Tijdens het slapen verwerkt de hond
namelijk alle prikkels die hij heeft meegemaakt zoals
de wandelingen en de viste die is geweest.
Daarom is de richtlijn voor een pup 18-20 uur per
24 uur tot een leeftijd van 6 maanden.
Daarna verschuift deze naar 16-18 uur en een
volwassen hond mag zeker ook 16 uur slapen.

Een hond die te weinig slaapt is druk, bijt meer en is
niet te stoppen.

Help, ik heb een piranha in huis..?

Bijten, een
fase die
erbij hoort.

Leuk een pup in huis, alleen die tanden zijn minder…!
Een pup ontdekt de wereld met zijn bek en het is voor de pup dus heel normaal
gedrag om alles in zijn bek te pakken, erop te bijten en het te proeven.
In de meeste gevallen eten ze het niet op, dus als hij iets in zijn bek heeft en hij gaat
er niet dood aan. Laat het! Hoe meer je ermee bezig bent des te meer de hond dingen
in zijn bek gaat pakken, omdat hij aandacht krijgt van jou.

Bijtrem aanleren.
Jouw hond ontdekt de wereld met zijn bek, zorg daarom dat
spullen die je dierbaar zijn buiten bereik van je hond zijn. Als hij
gewisseld heeft (duurt tot 7-9 maanden) kan je de spullen over het
algemeen weer terug zetten.
Het is erg handig om de hond een bijtrem aan te leren. De hond
mag best wel je vastpakken, maar niet tot bloedens toe.
Wil je weten hoe dan raad ik je aan dit artikel aan te klikken.
www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-van-een-hond/pup-bijtenafleren/
Ruil met je hond, in plaats van het af te pakken
Ruil als jouw hond iets in zijn bek heeft. Door te ruilen voorkom je dat hij gaat weglopen en er een spelletje
van gaat maken. Ook leer je hem al spelenderwijs apporteren. Als je alles afpakt van de hond, dan komt hij
steeds minder naar je toe.
Maar vooral belangrijk voorkom dat je hond iets kan pakken. Ruim je spullen, schoenen en speelgoed op. Als
de hond ouder is dan heeft hij van jou geleerd om ervan af te blijven.
Bedenk dat negatieve aandacht ook aandacht is.

Voerbaktraining
Handen geven en niet nemen!!
Ga daarom altijd voer toevoegen als de pup aan het eten is.
Zo leert hij dat handen geven en niet nemen! En ook belangrijk
zet de voerbak op een rustige plek zodat de hond ongestoord kan
eten.
Doe hetzelfde thuis als je hond een botje aan het eten is, ga
altijd ruilen met iets anders. Zo leert de hond dat hij zijn eten
niet hoeft te verdedigen.
Bedenk dat jij het ook niet leuk zou vinden als iemand jou bord
met eten wegpakt of iedere keer aan je zit als je aan het eten
bent. Ik zou in ieder geval wel boos worden bij het afpakken en
geïrriteerd raken bij het iedere keer aanraken.

Een boekje vol met informatie. Heb je
ergens nog meer vragen over? Dan
helpen we je graag. Dit kan tijdens de
lessen maar ook tussen de lessen via de
app met je instructeur of via ons email
adres
hondenschoolleersamen@hotmail.com

