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Wat moet je voorbereiden en waarmee moet je beginnen als er een puppy in huis komt?
Een aantal aandachtspunten:
Een pup heeft tijd nodig om ‘thuis te komen’ en te beseffen dat dit zijn nieuwe plek is. Hij mag
overal mee naartoe en overal kijken, samen met jou.
Leer de pup zijn naam aan door de naam vrolijk te roepen en een voertje te geven of te knuffelen
als hij komt.
Zet op de plek waar de pup het liefst gaat liggen zijn mand.
Maak afspraken binnen het gezin wat de pup wel en niet mag en spreek af welke commando’s er
gebruikt gaan worden.
Begin direct met wandelen zonder trekken, dus niet achter de pup aan lopen met een strakke lijn,
maar pas lopen als de lijn ontspannen is. Hier heb je later veel profijt van.
Maak een tijdschema waarin eten, slapen en uitlaten zijn ingedeeld waaraan iedereen zich houdt.
Op deze manier leert de pup ‘klokkijken’ en breng je voorspelbaarheid in zijn leven. Dit bevordert
ook zeker het zindelijkheidsproces.
Geef de pup nooit aandacht als hij opspringt, hier ben je later blij mee en je bezoek ook.
Registreer het chipnummer van je pup bij de NDG en vraag daar gelijk een penning aan.
Zorg voor een oppas voor je pup. Mocht je weg moeten, hoef je niet plots op zoek.
Ga bij een aantal dierenartsen kijken. Bij de dichtstbijzijnde hoef je je niet het prettigst te voelen…
Weet wat je wil gaan voeren. Brok of vlees?
Begin na twee weken, indien het mogelijk is geweest dat er iemand fulltime bij de pup was, met
het aanleren van alleen thuis zijn. Geef de wakkere pup iets lekkers en loop even naar een andere
ruimte. Bouw dit op met halve(!) minuten. Maak er in de aanleerfase geen groot feest van als je
weer terugkomt, alleen blijven is iets heel ‘normaals’ voor de pup.
Socialiseer je pup na de eerste week met alles wat in zijn nieuwe gezin gebruikelijk is. Reizen met
de auto of trein, op visite bij de buren, katten op straat (kijken maar niet achteraangaan), de
stofzuiger, schapen in een weiland, mee naar de markt, de grasmaaier. Alles geleidelijk, kortdurend
en op afstand.
Kijk uit met het aannemen van goedbedoelde adviezen van ‘ervaringsdeskundigen’. Iedere hond is
anders. Iedere eigenaar ook. En elk ras is verschillend.
Training begint met vertrouwen
Het belangrijkste woordje in het begin van de training is het woordje ‘hier’. Voor de pup is eten het
belangrijkste. Koppel deze aan elkaar: ‘naam – hier – voertje’ en je hebt een hond die je los kunt
uitlaten. Als je hond niet direct komt op het ‘hier’ commando is hij nog niet klaar om los uitgelaten
te worden.

