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De tweede les zit er al weer op! De pups zijn al minimaal twee weken bij 
jullie. En raakt gewent aan jullie thuis situatie. Langzaam aan zie je 
waarschijnlijk ook het gedrag van de pup al wat veranderen. Geniet hiervan, 
want ze worden zo snel groot! 

Vergeet ook niet veel foto’s te maken in deze periode, natuurlijk vinden wij 
het leuk om deze ook te zien. Je kan ze plaatsen op onze facebook pagina, 
of doorsturen via pb of de mail. Wie weet zie je ze terug op onze social media 
kanalen. 
Als er vragen of opmerkingen zijn horen we dat graag. Jullie kunnen ons het 
makkelijkst bereiken via de mail : info@dogtalk-cursussen.nl 

Vriendelijke groet, 
Team DogTalk 

De tweede les

info@dogtalk-cursussen.nl 
www.dogtalk-cursussen.nl 
Tel: 06-21899886 



Misschien is het jullie al opgevallen maar er zijn momenten waarop je de pup slecht kan bereiken, deze is dan zo druk en heeft geen aandacht 
voor de eigenaar. Dat is soms best frustrerend, maar ook begrijpelijk want pups staan bloot aan heel veel prikkels welke allemaal verwerkt 
moeten worden. Daar word je soms best moe van, daarom is veel slaap erg belangrijk. 

Ook voor trainen en samenwerking heeft de pup rust nodig en aandacht voor de eigenaar. Anders neemt de pup onvoldoende informatie op en 
heb je als eigenaar niet de kans aan te geven wat je van de pup verwacht. Tenslotte dat kopje zit vol en ze zijn met andere dingen bezig. 
Daarom leggen wij in elke les de basis met rust en aandacht, zodat we de pup in de situatie brengen om te leren. 

Rust en aandacht maken dat de pups beter leren, maar ook dat ze hun impulsen beter kunnen beheersen. Daarnaast maakt het dat je de hond 
ook eenvoudiger mee kunt nemen op visite, naar een restaurantje of een andere bekende omgeving. De pup heeft aandacht voor de eigenaar en 
kan zijn rust vinden in verschillende situaties, dat is voor alle partijen wenselijk. 

In de les is er een begin gemaakt met de “Kleedjes” oefening. Deze oefening zullen we hier nog een keer beschrijven: 
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Rust en aandacht
“twee toverwoorden”

Oefening "Het kleedje"
Benodigdheden: 
- een kleedje 
- een krukje 
- de lijn 
- beloningsvoertjes voor puppy's 

Doe de hond aan de lijn en zet een krukje of stoel klaar. Het is in het begin 
fijn om laag bij de hond te zitten zodat je dichterbij de hond bent je daardoor 
sneller kunt belonen en het voor de hond makkelijker is om contact te 
maken. In het begin doe je de oefening aan de lijn, zodat de hond niet weg 
kan lopen. 

Het einddoel is dat de pup uit zichzelf op het kleedje gaat liggen en daar 
ontspannen blijft liggen. 

Neem de pup aan de lijn mee naar het kleedje, ga zelf op het krukje 
zitten, het kleedje ligt tussen je voeten. Zodra de pup interesse toont in het 
kleedje leg je een voertje op het kleedje. En zolang de pup blijft staan voer 
je rustig een paar keer op het kleedje door. Voer niet uit de hand, maar op 
het kleedje. 

Na een aantal keer rol je duidelijk zichtbaar voor de pup het voertje weg en 
als de pup achter het voertje aanloopt zeg je “vrij”. Je zal zien dat nadat de 
pup het voertje opgegeten heeft deze weer terug komt naar het kleedje. 
Daar begin je weer met voeren en na een aantal keer geef je weer vrij. 

De volgende stap is dat de pup op het kleedje gaat zitten, dit lok je uit door 
nadat de pup op het kleedje is gaan staan even te wachten met belonen. 
Wacht totdat de pup gaat zitten en beloon weer tussen de voorpootjes. Na 
een aantal voertjes geef je weer “vrij”. Het gaan zitten op het kleedje is nu 
het nieuwe uitgangspunt, dus we belonen nu niet meer voor op het kleedje 
staan. 

Hierna gaan we de pup op het kleedje laten liggen. Dit werkt precies 
hetzelfde als bij het gaan zitten. Na het gaan zitten op het kleedje wacht je 
met belonen totdat de pup gaat liggen, dit vraagt soms wel wat geduld. Als 
de pup gaat liggen beloon je weer tussen de pootjes. Na een aantal keer 
geef je de pup weer vrij. Het gaan liggen op het kleedje is nu het nieuwe 
uitgangspunt. Dus we belonen alleen nog maar voor het gaan liggen. 

Als de pup direct gaat liggen bij het zien van het kleedje ga je het kleedje 
op andere plekken neerleggen en soms meenemen naar een andere 
omgeving. De pup leert context gebonden, daarom is het slim om op veel 
verschillende plaatsen te oefenen. 

"Let the 
DogTalk, its 
worth it!"
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Wat worden ze snel groot!
Ontwikkelingsfasen

Elke hond doorloopt vanaf het moment dat hij geboren wordt tot aan 
de volwassenheid een aantal ontwikkelingsfasen. Elk met zijn eigen 
specifieke kenmerken. We kunnen het leven van de hond in de 
volgende fasen verdelen: 

1. Prenatale fase 
2. Neonatale fase 
3. Overgangsfase 
4. Primaire socialisatiefase 
5. Secundaire socialisatiefase 
6. Rangordefase 
7. Adolescentiefase 
8. Volwassenheid 

De prenatale fase 
Dit is de periode dat de pup nog in de baarmoeder zit. 
Bij honden is er nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van 
bijvoorbeeld stress van de moeder, omgevingsgeluiden en andere 
indrukken die tot de baarmoeder doordringen. Bij muizen en ratten is 
dergelijk onderzoek wel gedaan en we weten dat deze dieren 
onrustiger zijn in hun latere gedrag als de moeder tijdens de dracht 
onder stressvolle omstandigheden leefde. Bij mensen is er veel 
onderzoek gedaan en is het bewezen dat de prenatale fase invloed 
heeft op de latere ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk 
te weten in welke omgeving de moederhond en later de pups de 
eerste weken verblijven. 

De neonatale fase 
Vanaf de geboorte tot ongeveer 14 dagen oud. Deze periode wordt 
ook wel de vegetatieve fase genoemd. De pup is doof en blind. Wel 
kan hij ruiken en uitstekend de tepel van de moeder vinden. De 
allereerste inprenting, op bijvoorbeeld geur (want de ogen en oren 
zijn nog niet geopend en de motoriek is nog niet volledig op gang), 
begint nu al en duurt tot ongeveer 7 weken. 

De overgangsfase 
De derde levensweek. In de derde levensweek gaan alle zintuigen 
van de pup functioneren. Eerst gaan de ogen open, kort daarna de 
gehoorgangen. Er gaat letterlijk een wereld voor de jonge honden 
open! Ook de motoriek ontwikkelt zich. Een beetje wiebelig staan de 
pups voor het eerst op hun pootjes. 

In de eerste weken hadden de puppy’s het likken van de moeder 
nodig om de ontlasting op gang te brengen, nu kunnen ze het alleen 
af. De pups maken een pril beginnetje met zindelijkheid en gaan 
buiten het nest poepen en plassen. Puppy’s die daar in (en na) deze 
tijd de kans niet voor hebben gekregen hebben later vaak moeite met 
zindelijk worden. Deze honden bevuilen later zélfs hun eigen nest. 
De nestgenoten onderling beginnen op elkaar te reageren door 
middel van grommen en kort tegen de vierde week oud beginnen de 
pups te kwispelen. 

Er is verschil in snelheid van ontwikkelen tussen de rassen onderling. 
Zo hebben vrijwel alle Beagles hun oogjes open met 2 weken. Bij de 
Jack Russell Terriër is dat maar een kleine 10%. 

Primaire socialisatiefase 
Vanaf de vierde tot ongeveer de twaalfde week. Dit is waarschijnlijk 
de meest belangrijke periode uit het leven van een hond. In deze 
periode wordt nog steeds ingeprent op soortgenoten maar vindt 
tevens de belangrijke socialisatie op “de wereld” plaats. 

Alles wat de pup nu meemaakt wordt ervaren als normaal en nóóit 
meer vergeten. 

Tot de zevende á achtste week is het hondje nog bij de fokker. Deze 
speelt een belangrijke rol in deze periode. Een goede fokker zal het 
hondje kennis laten maken met zowat alles wat de pup in zijn latere 
leven tegen kan komen. Kinderen, katten, harde geluiden, de auto, 
dagelijkse geluiden zoals de stofzuiger, de televisie enz. enz. Dat gaat 
gemakkelijk want pas rond de zevende week is het vluchtinstinct 
volledig ontwikkeld. Na de zevende week wordt het socialiseren dus 
veel moeilijker. Als er bij de fokker slecht ingeprent en/of 
gesocialiseerd is wordt het soms zelfs onmogelijk. 

Meestal mogen de toekomstige eigenaren van de pups op bezoek 
komen. Dat is leuk voor de toekomstige eigenaren maar tevens van 
groot belang voor de puppy’s. Zo socialiseren ze op kinderen en 
volwassenen. Veel fokkers laten ook andere honden bij het nest 
komen. Zolang dit medisch verantwoord is, en als de moederhond er 
niet door van slag raakt, is dit een goed idee. Zo leren de pups dat er 
honden zijn met flaporen, met staande oren, grote honden, kleine 
honden, krulhaar, lang haar, zwart, wit, bruin en nog véél meer 
verschillen in honden. 

Als het goed is gaan de pups ook al af en toe mee de straat op. Zo 
leren ze als vanzelf wat auto’s, fietsers, brommers, de vuilniswagen, 
klapperende reclameborden etcetera zijn. Op deze leeftijd treden de 
puppy’s de wereld open, nieuwsgierig en vol vertrouwen tegemoet mits 
er niets mis is met erfelijke aanleg en de allereerste inprenting en 
socialisatie periode goed zijn verlopen. 

Hopelijk went de fokker de pup ook al aan een halsbandje en aan het 
lopen aan de riem. Dat gaat het gemakkelijkste tussen de 6 en 9 
weken. Het is razend belangrijk om pups bloot te stellen aan al deze 
prikkels want dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat hij de rest 
van zijn leven bestand is tegen diezelfde prikkels. 

Pups leren op deze leeftijd niet alleen wat de omgeving betekent maar 
leren ook al hondentaal. Ze oefenen door middel van spel dat je niet al 
te hard mag bijten want dan spelen je nestgenootjes niet meer mee, 
vertonen al copulatie bewegingen, machtsvertoon en onderdanigheid. 
Het is allemaal oefenen voor later. De moederhond is de spelleider en 
bepaalt de grenzen. Als het er te ruig aan toe gaat grijpt ze in. 

Rond de zevende á achtste week vindt er bij de honden een 
belangrijke gebeurtenis plaats. Zijn toekomstige huisgenoten komen 
hem ophalen en de pup gaat wonen waar hij hopelijk de rest van zijn 
leven door zal gaan brengen. 

De andere fases zullen later beschreven worden. 
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Belonen
Wat is een beloning?
Heel simpel gezegd is een beloning datgene, waardoor het gedrag van een hond in die situatie toeneemt. 

Een koekje als hij gaat zitten bijvoorbeeld, maar ook: de postbode die weggaat als de hond gaat blaffen. Als een hond bepaald gedrag méér gaat 
vertonen, dan wordt hij er blijkbaar voor beloond! En doet een hond bepaald gedrag niet, ondanks de worst voor zijn neus? Dan is de 
worst  blijkbaar géén beloning. 

Honden werken graag met én voor je. Maar net zoals jullie graag aan het eind van de maand je salaris ontvangen, willen honden ook een 
beloning ontvangen. Wat een goede beloning is, hangt af van de baas, de hond, de omgeving en de omstandigheden. Sommige honden doen 
alles voor voer, andere honden werken liever voor een speeltje. Honden zijn soms minder voergericht na het eten of hebben na een lange 
wandeling geen puf meer om te spelen. En gaan ze nou naar die andere hond toe om te spelen, of kiezen ze toch voor de voerbeloning? 

Wanneer en hoe vaak belonen? 
Het allerbelangrijkste aan belonen is de timing. Als je bepaald gedrag wilt belonen, dan moet de hond de associatie leggen tussen dat gedrag en 
de beloning. De beloning moet hierbij direct na het gewenste gedrag komen, binnen twee seconden. Komt de beloning later, dan leert de hond 
niet wélk gedrag precies gewenst was. 

Soms is dit lastig. Je kunt hiervoor een zogeheten overbruggingscommando aanleren, zoals een beloningswoordje. Dit wordt een voorspeller 
voor de daadwerkelijke beloning. Je woordje moet binnen 2 seconden na het gewenste gedrag worden gegeven. De beloning kan tot 5 
seconden daarna worden toegediend. Je kunt hiermee vaak nog preciezer het gewenste gedrag markeren. 

Als je een hond een bepaald commando wilt aanleren, is het verstandig om in eerste instantie elke goede uitvoering van dat gedrag te belonen 
(continu beloningsschema). Zodra een hond het trucje doorheeft en het commando kent, kun je overgaan op variabel belonen: soms wel, soms 
niet, soms veel, soms weinig (intervalbeloning). Zo blijft het voor de hond onvoorspelbaar wat hij kan verdienen en is het dus mogelijk altijd de 
moeite waard. Je mag dan natuurlijk wel met je stem belonen! Het achterwege laten van het voer is niet zielig, sterker nog: je vraagt meer van je 
hond, waardoor hij ook harder voor je wil werken. De samenwerking wordt hierdoor beter en als er dan een (voer)beloning komt, is deze veel 
meer waard voor de hond. Win-win situatie dus! 

Variabel belonen kan ook worden toegepast op de sterkte van de beloning. Een paar stukjes worst is meer waard dan een klein stukje. Maar een 
grote beloning kan ook zó waardevol zijn, dat de hond alleen nog maar bezig is met het te pakken krijgen van de beloning. Bij bijvoorbeeld een 
zit-en-blijf-oefening is het niet handig als je hond telkens opstaat om zelf de worst te komen halen. Je zult hierbij dus moeten werken met een 
minder sterke beloning om geen ongewenst gedrag uit te lokken. 

Een erg sterke beloning kan je juist wel gebruiken in moeilijke situaties. Bijvoorbeeld als je hond in het bos met andere honden speelt en je roept 
hem. Komt ‘ie dan? Beloon hem met een handje vol worst: de jackpot! 

Soorten 
beloningen
Welke beloningen zijn er? 

Wat een beloning is, kan dus per 
hond, per situatie en per omgeving 
verschillen. Maak eens een top 10 
voor jouw pup! 

Hieronder staan verschillende 
vormen van beloningen. Je kunt 
deze ook afwisselen. 
• Voer 
• Stemgebruik 
• Trekspelletjes 
• Aandacht (aaien / knuffelen) 
• Balspelletjes/apporteren 
• Zoekspelletjes, snuffelen of      
 hersenwerk 
• Samen rennen 
• Geconditioneerde beloning of 
overbruggingscommando’s 
• Associaties en gedragingen? 
• Gedrag inzetten als beloning
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Huiswerkopdracht

Oefening: "Verdien je beloning"

Herinnering: 

- maak een 
belonings 
top 10 

- controleer ID 
registratie

De chip- en registratieverplichting voor honden geldt vanaf 1 april 2013 en komt (in het 
kort) neer op het volgende: 
• Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt 
worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank worden 
geregistreerd. 
• Alle honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, moeten 
binnen 2 weken worden geregistreerd. Zij moeten al gechipt zijn om Nederland in te 
mogen. 

Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde 
gegevens aan de databank worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft. 
Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete. 
Daarnaast is het gewoon erg praktisch, mocht je hond gevonden door iemand anders, 
dan kan er via de chip achterhaald worden wie de eigenaar is en kan de hond weer veilig 
thuis gebracht worden.                                                         www.chipjedier.nl www.ndg.nl 

Chip- en registratieplicht voor honden

Naast de oefening met het kleedje kan je aan de slag met het voer negeren. Deze oefening maakt dat de pup leert 
netjes op het voer te wachten, daardoor is de pup met jou als eigenaar bezig is en niet alleen met de voertjes. 

We leren de pup eerst gewenst gedrag te laten zien, daarna krijgen ze de beloning. Dit maakt dat de pup zich 
rustig en beheerst zal gedragen maar ook dat de pup zelf gaat nadenken welk gedrag iets oplevert en welk gedrag 
niet. 
Als deze oefening goed beheerst word door de pup zal deze ook geen eten stelen of bijvoorbeeld van straat eten, 
dit vraagt wel veel training. Want eten staat erg hoog op het prioriteiten lijstje van de hond. 

Benodigdheden: 
- Voertjes 
- Een krukje of stoel om op te zitten 
- Eventueel het kleedje (niet noodzakelijk) 

Ga zo zitten dat je dichtbij de pup bent zodat je gemakkelijk aandacht kan vragen en snel kan belonen. Ga 
bijvoorbeeld op het krukje zitten. Als je wil kan je de pup op het kleedje uitnodigen, maar deze oefening kan ook 
erg goed zonder kleedje. 

Bied in een gesloten hand een paar voertjes aan ter hoogte van het kopje van de pup. Je zal zien dat de pup 
allerlei trucjes gaat uithalen om het voer te krijgen. Denk aan knagen, krabbelen, likken , gaan zitten etc. Op het 
moment dat de puppy even van de gesloten hand weggaat, negeren is niet nodig, maar gewoon even afstand 
nemen, beloon je met je beloningswoordje en geef je een voertje uit je hand. Herhaal dit totdat de hand leeg is, 
alles in de hand is voor de pup! Let op, je laatste voertje gebruik je om de pup “vrij” te geven. Rol het voertje 
zichtbaar weg van de plek waar de pup is, als deze er achter aanloopt zeg je ‘vrij’. 

Voor het negeren van het voer of eigenlijk voor het verdienen van de beloning gebruik je geen specifiek 
commando. Het is gewoon normaal wenselijk gedrag, wat je veel gaat trainen zodat het een gewoonte word. Even 
netjes wachten op je beloning en eerst gewenst gedrag laten zien. 

In een later stadium kan je dit ook gaan doen met voertjes in een bakje of voertjes welke op de vloer liggen. Maar 
begin rustig aan met het negeren van voer uit de hand. 


