
De bezigheden van een pupje in het nest 
 
Een pupje ontwaakt. Hij gaapt uitgebreid en  krabt zichzelf. 
Vervolgens rekt hij zich uit. Hij rekt meestal eerst de 
voorkant uit (alsof hij een speelboog maakt) en daarna de 
achterkant. Vervolgens loopt hij weg en doet een plasje, 
ver uit de buurt van zijn slaapplek.  
 

Daarna vindt de pup iets om op te bijten en in de meeste gevallen is dat 
een nestgenootje. Deze bijt terug en dan rollen ze over elkaar heen en 
bijten elkaar. Dan voelt de pup een krampje dat hem verteld dat hij moet 
poepen en dat doet hij dan ook.  
 
Daarna vindt de pup opnieuw iets om op te bijten. 
Als hij een tijd lang om zich heen heeft lopen 
bijten, voelt hij opeens dat zijn buikje knort. Hij 
zoekt een tepel om aan te sabbelen, hij vult zijn 
buikje, doezelt een poosje en valt in slaap.  
 
Deze cyclus herhaald zich onophoudelijk gedurende de eerste drie of 
vier maanden van zijn leven. Ongeveer negentig procent van de pup zijn 
wakkere tijd, brengt een pupje door met het bijten van andere pupjes. En 
wij stoppen die cyclus door ze uit het nest te halen. We halen daarmee 
het levende bijtmateriaal van ze weg en daarmee de kans om te leren 
dat tanden pijn kunnen doen. 
 

Een pupje in uw huis 
 
Zie daar, de drukke dagelijkse bezigheden van uw nieuwe pupje. Slapen, 
plassen, spelen en bijten, poepen, opnieuw spelen en bijten, eten en 
weer slapen. In deze beschrijving van zijn activiteiten, schuilt ook in een 
notendop de opsomming van de voorspelbare problemen waarmee u de 
komende tijd te maken gaat krijgen: 
 

o Plassen 
 

o Poepen  
 

o Bijten (in de verkeerde zaken en in u) 
 
Nu u weet dat u deze probleempjes moet verwachten, kunt u ook 
maatregelen nemen om dit aan te pakken. 



Zindelijkheidstraining als u thuis bent  
 

o Plassen  
 
Houdt uw pupje dichtbij u, weggesloten in een bench of in een draagbare 
kennel of aan de riem. Maak uw pupje elk uur wakker. Als u zich afvraagt 
of dat werkelijk elk uur moet, is het volgende belangrijk om te weten:  
 

o Feit: Pupjes van acht weken oud hebben een vijfenzeventig 
minuten blaascapaciteit, een negentig minuten blaascapaciteit als 
ze twaalf weken zijn en een honderdtwintig minuten blaascapaciteit 
als ze achttien weken zijn.  

 
Het elk uur ontlasten van uw pupje geeft u bovendien elk uur de kans om 
hem te belonen voor het gebruik maken van de daarvoor bestemde 
toiletplek. U hoeft het natuurlijk niet precies te doen op het hele uur, 
maar het is gewoon simpeler te onthouden als u dat wel doet. 
 

o Feit: Binnen ongeveer twee minuten na het ontwaken van de pup, 
moet hij plassen.  

 
Dus als hij ontwaakt, zegt u: “Dibbes”, naar buiten” en neemt u hem 
onmiddellijk aan de lijn mee naar de plek waar u wilt dat hij zijn plasje 
doet. U wandelt er niet op uw gemak naar toe, maar u zet er echt flink de 
pas in.  
 
Daar blijft u staan en zegt; “Dibbes, doe een plas”, of iets ander als u het 
woord ‘plassen’ niet wilt gebruiken, en geef hem drie minuten om het te 
doen. Binnen twee minuten zal hij plassen en onder zijn plassen, zegt u 
iets in de geest van; “mooie plas, goed zo, mooie plas”. Als Dibbes zijn 
plasje gedaan heeft beloont u hem uitgebreid met iets echt lekkers en 
complimentjes.  
 

o Poepen  
 
Als hij zijn plas heeft gedaan, blijft gewoon staan op de plek waar u 
staat. U  zegt; “Dibbes, ga poepen” (of welk ander woord u maar wilt).  
 
Binnen ongeveer één minuut na het plassen, zal uw pupje gaan poepen. 
Als hij dat doet, prijst u hem en gebruikt in uw complimentjes een aantal 
malen het woord dat u voor zijn poepen heeft uitgekozen. Als Dibbes zijn 
grote boodschap heeft gedaan, beloont u hem opnieuw uitgebreid met 
iets echt lekkers en complimentjes.  



Nu heeft u een veilig “leeg” dier waarmee u binnenshuis veilig kunt 
knuffelen, spelen en trainen. 
 
Let op: Voer de eerste weken de dagelijkse maaltijden van uw pup NIET 
uit een voerbak, maar met de hand. U voert hem als beloning voor goed 
gedrag en tijdens de training. Het resterende voer gaat in daarvoor 
geschikt kauwspeelgoed. 
 

Zindelijkheidstraining als u niet thuis bent: 
 
Als u niet thuis of te ver uit de buurt van uw woning bent, of als u het te 
druk heeft om het nu volgende schema uit te voeren, houdt uw pup dan 
begrensd in een puppy speelruimte waar hij een passend hondentoilet 
heeft. Denk hierbij aan een kamer, eventueel een badkamer of een 
afgebakend deel van een kamer, waar de pup geen schade kan 
aanrichten. In deze ruimte zijn slechts de volgende zaken aanwezig: 
 

o Een comfortabel matras, (tenzij hij er op kauwt, dan een geen 
matras tot hij verslaafd aan zijn kauwspeelgoed is) 

   
o Vers water 

  
o Een aantal kauwspeelgoedjes gevuld met zijn normale brokken  

 
o Een toiletplek in de hoek het verst van zijn slaapplek.  

 
De redenen?  
 

o U gebruikt deze opstelling om de hond passief de gewoonte aan te 
leren om zijn toilet te gebruiken. In de ene hoek is zijn bed en in de 
verste hoek ervandaan staat zijn toilet. De hond ontlast zich van 
nature zo ver mogelijk van zijn slaapplek.  
 

o De hond wordt verder als vanzelf getraind om op een Kong te 
kauwen in plaats van op uw bankstel (dat levert hem immers geen 
voer als beloning en de Kong wel). Als de hond opgesloten zit kan 
hij niet uw huis verruïneren. 

 
o Kauwspeelgoed verminderd in veel gevallen, het blaffen van een 

hond met negentig procent.  
 
 
 



Wat doe ik als mijn pup niet in de Bench wil?  
 
Voor dat u uw pup wegsluit in een bench of een kennel, zorgt u er eerst 
voor dat hij het prettig vind om in die bench of kennel te zijn.  
 

 
 
 
Dat doet u met de volgende techniek. Laat 
uw pupje zitten terwijl voor zijn neus een 
Kong vult met zijn brokjes en een paar heel 
lekkere zaken.  
 
Het moet zo verschrikkelijk lekker zijn voor de 
hond, dat hij er bijna van gaat kwijlen. 
Vervolgens opent u het deurtje van de 
bench…  

 
 
…plaatst de gevulde Kong in de bench en 
sluit de deur terwijl uw pupje er nog buiten 
zit!  
 
 
Laat de pup een tijdje broeden op dit 
probleem - Kong in de bench, het pupje 
buiten de bench - en na een tijdje open u het 
deurtje van de bench…  
 
 

 
… en uw pupje zal zich 
gretig naar binnen 
werpen en snel gaan 
liggen om zijn speeltje 
te veroveren. Ook al 
pakt hij hem er snel uit 
en gaat er ergens 
anders mee aan de 
slag, dan nog zijn, de 
eerste ervaringen met 
de bench positief 



o Bijten  
 
De allerbelangrijkste les die een pup zou moeten leren is; ik heb tanden 
en daarmee doe ik pijn en kan ik schade aanrichten.  
 
Informatie over bijtbeheersing vooraf 

 
o Feit: Bijten is voor een pup normaal, natuurlijk en noodzakelijk 

gedrag.  
 

o Feit: Het pupje leert doormiddel van het speels bijten in zijn 
nestgenootjes, zijn moeder en daarna in zijn baasjes, om een 
“zachte bek” en een bijt- beheersing te ontwikkelen.  

 
o Des te meer gelegenheid de pup heeft om mensen, andere honden 

en andere dieren in een spel te bijten, des te beter zal zijn 
bijtbeheersing zijn als hij eenmaal volwassen is.   

 
De voorliefde voor het bijten van uw pup, zorgt voor ontelbare speelse 
beten. En, alhoewel zijn naaldscherpe tandjes zorgen dat die beten pijn 
doen, zijn de kaakjes te zwak om werkelijke schade aan te richten. Het 
pupje zou moeten leren dat zijn beten pijn kunnen doen, lang voor zijn 
kaken sterk genoeg zijn om verwondingen te veroorzaken. Een pup moet 
de bijtbeheersing en een "zachte bek" ontwikkelen voor hij vierenhalve 
maand oud is.   
 
Als een hond de kracht van zijn bijtkracht niet leert beheersen voor die 
kritieke leeftijd van vierenhalve maand, zal hij wanneer hij bijt ook echt 
schade aanrichten. Hij kan natuurlijk getraind worden om niet te bijten, 
maar als hij ergens van schrikt of zich in het nauw gedreven voelt, dan 
zijn de gevolgen van zijn beet ernstig. 

 
Het aanleren van bijtbeheersing 

 
Lees dit gedeelte met de grootste aandacht. Het aanleren van een 
goede bijtbeheersing is het belangrijkste onderdeel van de gehele 
opvoeding van uw pup.  
 
Natuurlijk moet het bijtgedrag uiteindelijk helemaal worden verwijderd. 
Maar het is van essentieel belang dat het stap voor stap gebeurd via een 
twee stappenplan:  
 



o Ten eerste, de kracht van de beet begrenzen  
 

o Ten tweede, het verminderen van het aantal malen dat de pup zijn 
mond gebruikt.  

 
Ideaal is het om de twee fases achter elkaar aan te leren, maar bij een 
meer actieve pup kan het wenselijk zijn dat beide stappen tegelijkertijd 
worden aangeleerd.  
 

Stap 1. De kracht van de beet verminderen 
 
De eerste stap is dat u uw pupje laat stoppen met het bezeren van 
mensen: om hem te leren de kracht van zijn speelse bijten af te remmen. 
Het is niet nodig om uw pupje te berispen en lichamelijk straffen is al 
helemaal uit den boze. Maar het uiterst belangrijk om uw pupje te laten 
weten dat zijn bijten pijn kan veroorzaken.  
 
Een simpele kreet; "AUW" is vaak afdoende. Als het pupje achteruit 
deinst, stopt u kort om even "uw wonden te likken". Dan vraagt u uw 
pupje om bij u komen en te gaan zitten om het weer goed te maken. 
Daarna hervat u het spel.  
 
Als uw puppy niet op uw kreet reageert met los laten of terug deinzen, 
dan is een andere effectieve manier het hondje "Bullebak" noemen, de 
kamer te verlaten en de deur achter u dicht te trekken. Geef hem één of 
twee minuten de tijd om het verband te leggen tussen zijn pijnlijke beet 
en het vertrek van zijn favoriete menselijke kauwspeeltje.  
 
Kom daarna terug en geef hem de kans om het weer goed te maken. 
Het is belangrijk om te laten zien dat u nog steeds van hem houdt, maar 
dat zijn pijnlijke beten bezwaarlijk zijn. Laat uw pup bij u komen en gaan 
zitten en hervat daarna opnieuw het spel. 
 
Op het moment dat hij u te hard bijt, is het vele malen beter dat u bij uw 
pup wegloopt, dan dat u hem met fysieke kracht onder bedwang houdt of 
hem opsluit in een andere ruimte.  
 
Deze techniek is verbazingwekkend effectief bij eigenwijze pups met een 
plaat voor hun kop, omdat het precies de manier is waarop pupjes elkaar 
leren om de kracht van de beet te verminderen als ze met elkaar spelen. 
Als een pup zijn nestgenootje te hard bijt, gilt het gebeten pupje en stelt 
het spelen uit om zijn wonden te likken.  



De bijter leert al snel dat zijn te harde beten, een plezierig spel 
onderbreken. Hij leert zachter te bijten als het spel zich opnieuw hervat. 
 
Daarna is het tijd om de druk van de beten helemaal uit te schakelen, 
ook als zijn "beten" totaal geen pijn meer doen. Als het pupje u gebruikt 
als menselijk kauwspeeltje, wacht dan tot de beet iets harder is dan 
daarvoor en reageer alsof het werkelijk pijn doet, zelfs al is dat niet het 
geval: “AUW, zachtjes, je doet me pijn".  
 
Het pupje reageert alsof hij denkt: "Tjee die mensen zó gevoelig. Ik mag 
wel extreem voorzichtig zijn met dat tere huidje als ik met ze speel.” En 
dat is precies wat u wilt dat hij denkt; dat hij extreem voorzichtig en 
zachtjes moet zijn als hij met mensen speelt. 
 
Nogmaals, uw pupje zou moeten leren om mensen geen pijn te doen, 
ver voor dat hij drie maanden oud is. Het is ideaal als hij tegen de tijd dat 
hij vierenhalve maand is en hij sterkere kaken en een volwassen gebit 
krijgt, dat hij geen enkele kracht zet als hij zijn tanden gebruikt. 
 

Stap 2. Het van de bek verminderen van het gebruik 
 
Als uw pupje eenmaal geleerd heeft zijn bekje voorzichtig te gebruiken, 
wordt het tijd om het gebruik van de bek langzaam te verminderen. Hij 
moet leren dat het speelse bijten oké is, maar onmiddellijk moet stoppen 
als u daarom verzoekt.  
 
Waarom?  
 
Omdat het nogal ongemakkelijk is om een kopje koffie te drinken of een 
telefoon te beantwoorden als er een steeds zwaarder wordende pup aan 
uw pols bungelt.  
 
Daarom dus. 
 
Het is handig om hem eerst het commando ‘los" te leren met voedsel als 
beloning.  

 
 
 
 
 



“ “laat los” Pak vast” en 
 
We beginnen deze oefening met bijvoorbeeld een stok of een trektouw, 
omdat die door u en uw hond tegelijk vastgehouden kunnen worden. Het 
feit dat u het vast kan houden is een erg belangrijk deel van dit 
bezittersspel. Uw hond zal minder de neiging vertonen om een object te 
claimen als u het nog steeds vast heeft. Dus laat het touw in het begin 
echt niet los. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeg tegen uw hond; "Dibbes, pak vast". 
 
Beweeg uitnodigend het object heen en 
weer voor de snuit van uw hond. Prijs hem 
als hij het object vastpakt maar laat het 
niet los.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeg; "Dibbes, los".  
 
Stop daarna met het bewegen van het 
object om te voorkomen dat hij er aan gaat 
trekken. Beweeg met uw andere hand een 
heel lekker ruikend hapje voor zijn neus 
heen en weer.  

 



Prijs uw hond op het moment dat hij het 
object loslaat en u daarmee het volledige 
bezit over het object teruggeeft. Zeg, 
“Goed zo, los” en herhaal het woord ‘los’ 
een aantal malen, terwijl u hem twee of 
drie van die lekkere hapjes voert.  
 
Daarna geeft u hem de instructie om het 
object weer vast te pakken en herhaalt u 
de procedure.  
 
Als uw hond een keer of vijf achter elkaar 
het object op verzoek onmiddellijk los 
heeft gelaten, kunt u proberen om zelf 
het object ook los te laten. 
 

Als de pup het commando ‘los’ eenmaal begrijpt, gebruik het voertje dan 
als een neusmagneetje en een beloning om hem het loslaten te leren, 
als hij u hand, uw broek, uw mouw vastpakt. Zeg: "los" en beweeg een 
brokje voor zijn neus om hem te verleiden tot het loslaten en te gaan 
zitten. Als hij dit doet, prijst u hem en geeft u het voedsel als een 
beloning.  
 
Het hele doel van deze oefening is het oefenen van het stoppen met het 
gebruiken van zijn bek en dus, elke maal dat uw pupje zich gehoorzaam 
terugtrekt en ophoudt, hervat u het spel. Stop en start deze oefening zo 
vaak u maar kunt.  
 

o Feit: Omdat uw pup graag zijn bekje gebruikt, is de beste beloning 
voor het stoppen met vastpakken dus hem toe te staan zijn bekje 
te gebruiken. Als u besluit met de oefening te stoppen, zegt u: "los" 
en geeft u hem een kauwspeeltje gevuld met voer. 

 
Opnieuw, als uw hond weigert om uw hand los te laten als u het zegt, 
zeg dan "bullebak" en haal snel, maar met beleid, uw hand uit zijn mond 
en storm de kamer uit terwijl u iets mompelt als; "afgelopen, uit, jammer, 
dan niet" terwijl u de deur voor zijn neus sluit. Geef hem een paar 
minuten om over zijn verlies te zompen. Ga dan terug, roep hem bij u, 
laat hem zitten om het goed te maken en hervat het vastpakspelletje.  
 

o Tegen de tijd dat de pup vijf maanden is, moet hij een bekje 
hebben dat zo zacht is als veertienjarige Labrador Retriever. 



o Uw pupje zou nooit uit zichzelf zijn bekje moeten gebruiken maar 
alleen als het van hem gevraagd wordt.  

 
o Als het gebruik van de bek van hem gevraagd wordt, zou hij geen 

enkele druk mogen gebruiken; en hij zal onmiddellijk moeten 
stoppen en rustig worden als dat door één van de gezinsleden aan 
hem gevraagd wordt.  

 
Of u uw volwassen hond al dan niet toestaat om u op verzoek met zijn 
bek vast te pakken, is geheel uw eigen besluit. Voor de meeste 
eigenaren, raad ik aan om de hond te leren dat ze helemaal moeten 
stoppen met het vastpakken van mensen tegen de tijd dat hij zes tot acht 
maanden oud is.  
 
Het oefenen van de bijtbeheersing wordt in stand gehouden door de 
opgroeiende en volwassen hond regelmatig uit de hand te voeren en 
elke dag zijn tanden te reinigen. Bij al deze zaken maakt u contact met 
zijn bek en kunt u hem er op wijzen als hij te hard bijt. 
 

 Komen als hem dat gevraagd wordt
 

 U loopt rustig naar uw pupje terwijl hij aan het spelen is of Stap 1
met iets anders bezig is. U pakt hem bij zijn halsband, geeft hem een 
brokje en zegt: “ga spelen” of “ga vrij”. Als het pupje in uw buurt blijft 
rondhangen moet u langzaam bij hem vandaan lopen. Een hond die aan 
de voeten van zijn baasje ligt, zal niet socialiseren met andere honden 
en mensen. Na een halve minuut pakt u de pup opnieuw bij de halsband, 
geeft hem weer een brokje terwijl u de halsband vasthoudt. Dan laat u de 
halsband los en zegt u: “ga spelen”. Dit doet u een aantal malen. 
 

 Neem nu wat voer in uw rechterhand. Loop rustig naar uw Stap 2
pupje. Pak hem bij de halsband met uw linkerhand, houdt de halsband 
vast, zeg “zit”. Lok hem met een brokje in uw rechterhand uit om te gaan 
zitten. U houdt een brokje voor de neus van de pup en beweegt het 
langzaam, vanaf iets boven de neus in de richting van de ogen. Als het 
pupje zijn hoofd optilt om het brokje te volgen, zal hij automatisch gaan 
zitten. Houdt uw hand echter niet te hoog, want dan zal de hond de 
neiging hebben om omhoog springen. Prijs de pup als hij zit, geef hem 
het brokje laat u de halsband los en zeg: “ga spelen”. Ook dit doet u een 
aantal malen. 
 

 Loop rustig naar uw pupje. Zeg “zit”, en lok hem met wat Stap 3
voer uit om te gaan zitten zoals u dat in de vorige oefening hebt gedaan. 



Pak daarna pas het pupje bij de halsband met uw linkerhand, prijs uw 
pupje, geef hem het brokje met uw rechterhand, laat de halsband los en 
zeg: “ga spelen”. En dit herhaald een aantal keren. 
 

 Nu gaat u iets moeilijks doen. Blijf op een kleine afstand Stap 4
van uw pupje staan en trek zijn aandacht door met het voer te bewegen.  
 
Als de pup met een ander aan het stoeien is, beweeg dan wat voer voor 
zijn neus en doe tegelijkertijd een paar stapjes naar achteren. Gebruik 
het voer als een soort neusmagneetje. Lok hem naar u toe en lok hem 
met het voer uit om te gaan zitten. Pak de hond bij de halsband met uw 
linkerhand, prijs uw pupje, geef hem het brokje met uw rechterhand, laat 
de halsband los en zeg: “ga spelen”.  
 

Uw pupje went al snel aan deze onderbreking van zijn activiteiten. “Hee, 
daar heb je de baas met mijn snack!” Thuis, in de tuin, in het park, echt 
overal, gaat u deze oefening regelmatig met hem doen. Begin in 
vreemde omgevingen en onder vreemde omstandigheden gewoon weer 
bij stap 1 en doe deze stapjes overal waar u met hem komt. 
 
Normaal is het zo dat alles in de omgeving van de hond, een afleiding 
vormt op het trainen. Nu wordt hij beloont met complimentjes en iets 
lekkers als hij bij u komt en gaat zitten. Daar bovenop mag hij als extra 
beloning doorgaan met wat hij ook maar aan het doen was. Hiermee 
verandert u de afleiding in zijn omgeving, in een geweldige beloning.  
 

 

 
Als de pupjes aan het voer snuffelen en het vervolgens negeren, 
verwijderd u thuis alle lekkere hapjes. Die krijgt de pup voorlopig niet 
meer. De pup krijgt ook geen brokjes meer uit een voerbak. U weegt 
zijn dagelijkse hoeveelheid voer af en bewaard deze in een pot. Vanuit 
deze pot wordt de pup de eerst komende tijd met de hand gevoerd. 
Het vraagt één week voeren uit de hand en hem steeds te laten zitten, 
staan en afgaan om het trainen zoveel gemakkelijker te maken. Als de 
hond uitgelokt kan worden om met zijn neus uw hand met een brokje 
te volgen, dan wordt het trainen een eitje. Doet hij het niet dan moet u 
heel andere (veel moeilijker) trainingsvaardigheden ontwikkelen.  

LET OP 



Op den duur geeft u de hond slechts af en toe wat lekkers als hij komt. 
Het mogen spelen of snuffelen is een beloning op zich, maar af en toe 
en onverwachts wat lekkers maakt het leuker om naar u toe te komen. 
 
 

 


