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P U P P Y C U R S U S  L E S  6  7 - 7

Gefeliciteerd! Je pup heeft de puppycursus afgerond, wat zijn ze gegroeid de 
afgelopen weken! En wat hebben jullie samen veel geleerd. 

Zoals je al gemerkt hebt ben je er nog niet, de pup komt nu in de “jonge 
honden” fase. Een fase met weer hele nieuwe uitdagingen. Tot ongeveer 
anderhalf jaar zal de ontwikkeling van je hond doorgaan, maar ook als ze 
volwassen zijn zal je af en toe weer samen aan de slag moeten gaan. Het is 
net zoals bij ons : bepaald gedrag moet onderhouden en beloond worden 
anders kiezen we voor een andere optie. 

We vinden het erg leuk om foto’s te zien van jullie pup met zijn diploma en/of 
rozet! En natuurlijk zien we er naar uit om in de basiscursus samen met jullie 
 te werken aan de gehoorzaamheid en samenwerking met je jonge hond. 

Vriendelijke groet, 
Team DogTalk 

De laatste puppyles

info@dogtalk-cursussen.nl 
www.dogtalk-cursussen.nl 
Tel: 06-21899886 
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Het kan niet anders dan dat je het woord “dominantie” al een keer hebt langs horen komen. Er is altijd wel 
iemand “met verstand van honden” die je weet te vertellen dat jouw hond dominant is of juist zijn hond dominant 
is en dat ze het allemaal zelf maar moeten uitzoeken.  Vaak gaat dit dominant zijn gepaard met een drang om 
hoger op te komen in de roedel, de hond zou zich zo gedragen om hoger in rangorde te komen. Dus moet je als 
eigenaar je poot stijf houden en vooral zorgen dat de hond niet de baas is. Voorbeelden van hoe de hond dit zou 
kunnen proberen is bijvoorbeeld op de bank willen zitten, trekken aan de lijn of iets niet los willen laten. 

Gelukkig weten we tegenwoordig beter, dit alles is absoluut niet waar!  De achterhaalde theorie, welke helaas 
nog door veel mensen verkondigd word is gebaseerd op een onder zoek van Schenkel en David Mech uit de 
jaren 70.  Zij deden onderzoek op een samengestelde roedel wolven in gevangen schap , waar ook nog een 
gebrek aan voedsel was en gingen er vanuit dat je dit gedrag één op één kon kopiëren op onze huishond. De 
wolven in deze groep waren inderdaad de hele dag bezig met de plaats op de rangordeladder en vooral hoe daar 
hoger op te komen. 

Als eerste toont de recenter wetenschap dat je het gedrag van honden en wolven niet één op één kunt kopiëren. 
Honden gedragen zich niet per definitie als wolven! Het DNA van onze huishond is wel degelijk anders dan die 
van de wolven uit de oude onderzoeken. De wolven waar al de onderzoeken uit het verleden op gedaan zijn 
waren een samengestelde roedel in gevangenschap en ik denk dat iedereen kan bedenken dat dit heel anders is 
dan een roedel wolven in het wild welke vaak wel familiaire banden hebben. 

 Bij een natuurlijk samengestelde roedel is er geen sprake van strijd om hiërarchie, de hiërarchie is gewoon 
duidelijk en samen sta je sterk! Er is geen sprake van conflict en dat is iets wat je bij honden ook terug ziet ,een 
hond is in principe conflict vermijdend. 

Ook blijkt uit de hedendaagse onderzoeken dat de hiërarchie geen vaststaand feit is, dus kan verschuiven, soms 
zelfs per situatie. Er is bevonden dat de sociale band en het eigendom/bezittingen wel van belang zijn voor de 
wolf. En dat is iets wat we bij honden ook terug lijken te zien. Hoe beter de sociale band, hoe minder conflicten. 
Ook spelen leerervaringen hierin een grote rol, de ene hond hecht veel meer waarde aan iets dan de ander. Dat 
kan eventueel een reden zijn om in conflict te gaan, de hond leert ook snel bij wie hij dit wel of niet kan doen. 
Belangrijk is dus te beseffen dat we onze huishond niet hoeven te domineren, leiden en sturen is veel 
belangrijker. 

De hond is absoluut niet bezig met het hoger op komen in de roedel. Hedendaagse onderzoeken leren ons dus 
dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de hond de hele dag bezig is met rangorde en conflicten en dat er dus andere 
dingen belangrijker zijn. We hoeven ons als eigenaar dus ook niet meer zo druk te maken over dat we “de baas” 
moeten zijn en we de strijd met onze hond aan moeten gaan. Natuurlijk mag je regels bepalen en grenzen 
aangeven, maar hier is absoluut geen fysiek geweld voor nodig. 

Dominantie
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Spelen met andere pups en volwassen honden 
is noodzakelijk voor de ontwikkeling van je pup. 
Hij leert het aangaan van sociale interacties 
maar ontwikkeld zich ook motorisch. 
Belangrijk is dat spel wel spel is en een leuke 
ervaring is, observeer het gedrag daarom goed 
en stop de interactie als dat nodig is. 

Wat zijn dingen waar je naar kan kijken: 
- Is de andere hond partij voor jouw pup, of is 
deze veel groter, wilder of sterker? 
- Is jouw pup wel partij voor de andere hond, of 
is je pup te wild en walst hij over de ander heen? 
- Is de omgeving veilig, met andere woorden 
kunnen de hondenveilig spelen , zonder zich te 
bezeren of weg te kunnen rennen? 
- Is het spel gelijkwaardig, is de ene keer de één 
de leidende hond en de andere keer de ander? 
- Is er af en toe rust in het spel, stoppen de 
honden af en toe met spelen om zich 
bijvoorbeeld even uit te schudden? 
- Wisselt het spel in intensiteit? 
- Hoe is de lichaamstaal van de honden, is het 
voor alle twee leuk? 
- Is er sprake van spel, of soms ook al van 
agressie (grommen, snauwen, bijten)? 

Als je op deze vragen ja kan antwoorden dan is 
het een leuk spel. Als je twijfelt of er zitten 
duidelijke nee’s tussen dan stop je het spel om 
vervelende leerervaringen te voorkomen. 

Volwassen honden of honden met een ander 
formaat of een andere spelstijl kunnen trouwens 
heel goed leren zich aan te passen aan de 
andere hond, we noemen dit self-handicaping. 
Ze gaan wat minder hard of op een andere 
manier spelen.

Spelen met andere honden

De pup is al een aantal weken bij jullie, tijd om te controleren of de pup goed geregistreerd staat. Zo kunnen 
andere je bereiken in het geval van nood. Bijvoorbeeld als je pup gevlucht of weggelopen is en door een ander 
gevonden wordt. 

Controleer je inschrijving bij de NDG, Nederlandse databank voor gezelschapsdieren. Buiten dat het handig is is 
het ook verplicht je hond te registreren. www.NDG.nl 

Het is handig om gewoon elk half jaar even een reminder in je agenda te zetten , zodat je altijd de gewijzigde 
gegevens zoals misschien een telefoonnummer of adres kunt wijzigen. 

Is je pup goed geregistreerd?



In dit deel oa:

Dominantie

Spelen

Lichaamstaal

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

Begin met de vachtverzorging van je pup door hem te laten wennen aan kammen en borstels. Doe korte 
borstelsessies waarbij je hem met zijn eigen hondenborstel net even overal aanraakt. Zorg ervoor dat je hem 
geen pijn doet en ontrafel eventuele klitten heel voorzichtig. Borstel of kam altijd voorzichtig met de haargroei 
mee. Wees extra voorzichtig rond de kop van je pup. Deze is erg gevoelig. 

Als je zijn vacht borstelt, kun je hem meteen laten wennen aan aanrakingen over zijn lichaam. Dan is het niet 
meer zo eng als een dierenarts of trimmer hem onderzoekt. Bekijk voorzichtig zijn ogen, oren, mond, nagels en 
huid. Als je pup last heeft van huidschilfers of stinkende oren vraag dan de dierenarts om advies. 

Je pup wisselt zijn puppyvacht als hij ongeveer 4 maanden oud is. De frequentie van verharen hangt af van het 
ras. Gemiddeld is dit 2 keer per jaar, in het voor- en najaar. Sommige rassen verharen echter continue. Borstel 
je pup tijdens de rui iedere dag om irritatie door loszittende haren te voorkomen. 

De vachtverzorging van je pup is afhankelijk van zijn haarlengte. Een korte, gladde vacht, zoals van een boxer, 
kun je ook afnemen met een natte zeem. Borstelen van een korte vacht doe je maar ongeveer één keer per 
week. Pups met middellang haar borstel je om de dag. Heeft je pup lang haar dan raden we je aan om iedere 
dag te borstelen. Een ruwharige vacht heeft intensievere verzorging nodig. De ruwe dekharen vallen namelijk 
niet uit waardoor de haren van de ondervacht niet weg kunnen. Hierdoor ontstaat kriebel: de pup gaat zich 
krabben, bijten en beschadigen. Vanaf ongeveer drie maanden is de vacht van je pup ‘plukrijp’ en doet plukken 
geen pijn. 

Er zijn hondenkammen, harken, poetsborstels, rubberen borstels en ‘slickers’ (borstels met heel veel gebogen 
haakjes). De vacht van je pup bepaalt welk materiaal de beste verzorging biedt. Vraag professioneel advies bij 
een trimsalon of dierenspeciaalzaak. 

Je pup hoeft echt niet iedere week in bad. Als hij in de modder heeft gespeeld, is afspoelen met water is vaak 
voldoende. Is je pup écht vies, gebruik dan hondenshampoo. Gewone shampoo tast namelijk het talglaagje van 
zijn huid aan. Dit talglaagje is belangrijk voor het soepel houden van de huid en beschermt tegen uitdroging en 
infecties. 

Zorg ervoor dat je pup niet uitglijdt als je hem wast in bad of douchecabine. Met een rubberen antislipmat staat 
hij zekerder op zijn poten. 

Goede voeding is belangrijk voor een goede conditie van de huid en een glanzende vacht. Voeding met 
speciale ingrediënten, zoals Omega-3 vetzuren, Omega-6 vetzuren en vitamine B, hebben een positieve invloed 
op de gezondheid van de huid en de vacht. 

Vachtverzorging

"Altijd voorzichtig oefenen 

en rustig opbouwen, het 

kan best een beetje 

spannend zijn voor je 

pup."
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Na het afronden van de puppycursus kan je hond instromen in de basis cursus. Dit is vaak wel verstandig, zo 
rond het einde van de puppycursus zijn de honden 4 maanden. Je merkt dan heel duidelijk een verschil in 
gedrag, het zijn geen puppies meer. Ze worden ondeugend, oost indisch doof en gaan hun grenzen verleggen. 
Het is dan fijn om in een groep te blijven trainen. 

De focus in de basis 1 ligt bij 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. De basis cursus bestaat uit 6 lessen, de startdata vind je op onze website en 
facebookpagina. 

Daarna is het mogelijk om door te stromen naar de basis 2 ,  hierbij ligt de focus op trainen in de praktijk. We 
werken onder andere aan lopen zonder trekken, zit en blijf op afstand en uit zicht, aan de voet en naast na het 
hierkomen, af en blijf, terug plaats, hierkomen vanuit meerdere situaties. 

We richten ons op generalisatie zodat je hond leert luisteren in verschillende situaties. We trainen functioneel en 
praktijk gericht en werken samen naar een hond die goed gedrag vertoont wanneer je dat wilt. 
Er is veel ruimte voor je eigen inbreng doordat we werken in kleine groepjes. 

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

Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om mee te doen met een van onze leuke activiteiten of andere cursussen en 
workshops. 

Vervolg op de puppycursus : Basis cursus 1

Bij het afronden van de puppycursus heeft je puppy een diploma met 
rozet gekregen. Wij vinden het altijd erg leuk als je daar een foto van 
maakt. Je mag deze altijd mailen naar : info@dogtalk-cursussen. 
Na het afronden van de basis 1 en basis 2 cursus ontvang je weer 
een mooie rozet (roze, grijs en wit) en elke cursus of workshop 
ontvang je een certificaat. 

Bewaar je certificaten goed, want in een aantal landen is het volgen 
van een hondentraining verplicht. En wellicht in de toekomst in 
Nederland ook. 

Diploma en rozet

"Yippie mijn eerste diploma!" 
Deel je een leuke foto op onze facebook pagina (DogTalk cursussen)
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Lichaamstaal - houdingen

In de eerdere handouts hebben we al eerder gesproken over de verschillende vormen van lichaamstaal die 
de hond kan inzetten. Als laatste zullen we ingaan op de lichaamshouding. Het is hierbij belangrijk te 
beseffen dat we bij het interpreteren van de lichaamstaal altijd rekening moeten houden met de context, 
maar ook met het feit dat honden meester zijn in ambivalent gedrag. Ze laten dus vaak verschillende 
“emoties” zien in een houding. Zo is bijvoorbeeld een kwispelende hond lang niet altijd een blije hond. 

Ontspannen hond 

- Oren overeind (niet naar voren 
gericht) 
- Mond enigszins open, tong 
zichtbaar 
- Ontspannen houding, gewicht 
rust op platte voeten 
- Staart naar beneden en 
ontspannen

Alerte hond: 

- Oren naar voren gericht (kunnen heen 
en weer bewegen) 
- Ogen wijd open 
- Gladde neus en voorhoofd 
- Mond gesloten 
- Naar voren gebogen, gewicht leunt op 
de tenen 
- Staart horizontaal (niet stijf en geen 
opstaande haren) 
- Staart kan enigszins heen en weer 
gaan 

Hond in een spelbuiging: 

- Oren overeind 
- Grote pupillen 
- Mond open, tong kan zichtbaar zijn 
- Voorpoten bijna plat op de grond 
- Achterkant omhoog 
- Staart omhoog en kan breed kwispelen 
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Dominant agressieve hond: 

- Oren naar voren gericht 
- Voorhoofd gerimpeld 
- Neus gerimpeld 
- Bovenlip opgetrokken 
- Tanden en vaak ook tandvlees 
ontbloot 
- Mond open, mondhoeken naar voren 
- Stijven houding, licht naar voren 
gebogen 
- Rughaar rechtop 
- Straat en staartharen overeind 
- Staart is stijf maar kan trillen of snel 
en kort kwispelen 

Hond met angst agressie: 

- Oren naar achteren 
- Grote pupillen 
- Gerimpelde neus 
- Bovenlip opgetrokken, voortanden 
zichtbaar 
- Mondhoeken aar achter 
- Haren overeind 
- Maakt zich klein 
- Staart tussen de poten 

Hond met stress en angst: 

- Oren naar achteren 
- Grote pupillen 
- Snel hijgen 
- Mondhoeken naar achteren 
- Zweetvoetjes 
- Maakt het lichaam klein 
- Staart (bijna) tussen de poten 
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Actieve onderwerping bij angst: 

- Oren naar achteren 
- Glad voorhoofd 
- Oogcontact is kort en indirect 
- Likt het gezicht van de andere hond 
of de eigen lippen 
- Mondhoeken naar achteren 
- Voorpoot geheven 
- Zweet voetjes 
- Maakt het lichaam klein 
- Staart naar beneden,  vaak 
kwispelend 

Passieve onderwerping bij angst: 

- Oren plat naar achteren 
- Hoofd afgewend om direct 
oogcontact te vermijden 
- Ogen gedeeltelijk gesloten 
- Neus en voorhoofd glad 
- Mondhoeken naar achteren 
- Kan urine laten lopen 
- Rolt zich op de rug 
- Stelt keel en onderlijk bloot 
- Staart op de buik. 

Misschien is het je al opgevallen dat veel gedragingen bij verschillende emoties plaatsvinden. Ook is er 
natuurlijk sprake van bepaalde raskenmerken, denk aan de verschillen in vacht, oren, staart en andere 
rastypische eigenschappen. 

Maar het is vooral belangrijk te beseffen dat het momentopnames betreffen, een hond kan dus dominante 
agressie vertonen in bepaalde situaties maar is niet dominant. Net zoals angst, soms is dat er wel en soms 
niet. 
Observeer je hond en de honden buiten veel, dan zal je merken dat het steeds makkelijker word om deze 
kenmerken te herkennen. En sluit ook eens aan bij onze lezingen over lichaamstaal. Op onze facebookpagina 
worden deze vermeld bij de evenementen. 

"Het leren lezen van lichaamstaal vraagt 

heel veel oefening, start met observeren 

ga daarna pas interpreteren."
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Huiswerk opdracht 
Ook nu kan je weer aan de slag met wat extra huiswerk oefeningen, na het afronden van de puppycursus heb je een 
goede basis gelegd. Maar jullie jonge hond moet nog veel leren.  Daarom deze keer extra aandacht voor het 
hierkomen en het lopen aan de lijn. 
. 

Benodigdheden: 
- Lijn (het liefst een lange) 
- Beloningsvoertjes 

Doe de hond aan de lijn en loop rustig achteruit van 
de hond weg, als de hond op je afkomt gebruik je je 
hierkom beloning en beloon je de hond als deze bij 
je is. Na een aantal keer stel je de beloning uit totdat 
de hond netjes gaat zitten na het hierkomen en 
beloon je dan. Doe ook af en toe even de musketon 
los en vast als de hond bij je is. Zo wennen ze aan 
het aanlijnen na het hierkomen. 

Als de hond dit snapt ga je het aan een langere lijn 
oefenen (bij ons kan je geschikte 3 meter en 10 
meter lijnen kopen). Hierkomen oefen je in het begin 
aan de lijn, zodat de hond niet de fout in kan gaan. 
Langzaam ga je verder weg lopen van de hond en 
telkens roep je de hond hier, als de hond bij je is 
beloon je. Na een aantal keer kan je ook de voertjes 
een stukje van de hond weggooien, zodat de hond 
er achter aan kan rennen. Als de hond druk is met 
de voertje loop je zelf weer een andere kant op en 
roept de hond weer hier. Bouw de afstand en 
afleiding rustig op.

Benodigdheden: 
- Lijn 
- Beloningsvoertjes 

Doe de hond aan de lijn, eerst gaan we weer aan de 
slag met de handtouch. Bied je open hand aan en 
als de hond je hand aanraakt met het snuitje beloon 
je. Langzaam aan ga je de afstand tussen de hond 
en je hand vergroten. 

Als de hond je hand goed durft aan te raken als je 
deze aanbiedt is het tijd voor de volgende stap. 

Maak oogcontact met de hond, vertel dat je samen 
gaat lopen, en laat de hond een kort stukje achter je 
hand aanlopen. Probeer tijdens het lopen de hond te 
belonen voor het netjes meelopen, langzaam aan 
loop je steeds verder zonder dat je beloont. Het 
is voor de hond erg leuk als je bijvoorbeeld bochtjes 
loopt, soms je tempo veranderd of ze ergens 
overheen leidt. Probeer te variëren. 

Oefeningen: hierkomen Oefeningen: lopen aan de lijn 
 (met handtouch)

"Heel erg bedankt voor jullie deelname aan de 

puppycursus! We hopen jullie snel weer te zien 

bij een van onze andere activiteiten of 

cursussen. " 

Team DogTalk


