
Hij wil dat! 

Door Dorine Keijzer-Rijnhart 

 

Een pup opvoeden is niet zo moeilijk als het lijkt. 

 

Voorwoord 

 

Dit boek is bedoeld voor de (kersverse) hondeneigenaar die graag een gehoorzame hond wil. Met 
mijnverhaal wil ik u laten zien dat het gedrag van uw hond te lezen is, en dat u kunt doorgronden 
waarom uw hond iets wel, of juist niet doet. 

 

Hoewel er vele wegen zijn die naar Rome leiden kan ik u verzekeren dat u met deze technieken een 
hond kunt krijgen en opvoeden, waar u trots op kunt zijn. 

 

De essentie van mijn werkwijze is kort en krachtig, daarom heeft u een relatief klein boek in handen. 
De boodschap is echter groots! 

 

Als gedragstherapeut voor honden ben ik bij veel mensen thuis geweest. De meest uiteenlopende 
gedragsproblemen heb ik voorbij zien komen. Van niet alleen thuis kunnen zijn tot agressie, van 
angst tot sloopgedrag en alles wat daartussen zit. Elk probleemgedrag van de hond is op te lossen (of 
nog liever te voorkomen) door uw hond vanaf het begin een duidelijke structuur te geven en vooral 
niet met de hond in discussie te gaan. Dit klinkt misschien gek, maar het zal naarmate u verder bent 
in dit boek, duidelijk worden wat ‘niet in discussie gaan’ inhoudt.  

 

Mijn techniek is gebaseerd op het geven van duidelijkheid en structuur, maar daarnaast de 
mogelijkheid om van uw hond te genieten. In mijn visie wordt u niet beperkt in de omgang met uw 
hond: als u de hond graag op schoot of op de bank heeft, is dat geen enkel probleem.  

 

Ik baseer mij hier vooral op mensen die een pup nemen, maar deze technieken kunt u zeer zeker ook 
toepassen bij een volwassen hond of herplaatser! In dit boek ga ik niet uitgebreid in op het in huis 
nemen van een herplaatser en richt me vooral op de komst en opvoeding van een pup. 

 

Voor de komst van een hond 

 

Voordat u een hond aanschaft, is het raadzaam om eerst te kijken naar wat u graag wilt. Wilt u een 
actieve hond of juist een rustige? Wilt u een pup of een volwassen hond? Wilt u een reu of teef? Wilt 



u een rashond of een kruising? Bedenkt u dat een hond rond de 13 jaar oud wordt en u dus 13 jaar 
zult samenleven met uw toekomstige huisgenoot. Een weldoordachte keuze is dan ook raadzaam. 

 

Het is belangrijk om een hond te kiezen die bij u en uw leefsituatie past: 

Zo zal een Border Collie tekort worden gedaan als u hem 3x per dag een kort rondje uitlaat. Een 
Border Collie is immers gefokt om de hele dag schapen te kunnen hoeden en heeft zodoende heel 
erg veel energie en uitdaging nodig. 

Zo zal een Chihuahua tekort worden gedaan als u vele uren in de week van huis bent. Zij zijn immers 
van oudsher gefokt om als gezelschap voor de mens te dienen. Ze zijn dan ook niets liever dan de 
hele dag bij u. 

Zo zult u zeker ook teleurgesteld raken als u met een Engelse Bulldog actief wilt sporten. Dit type 
hond is immers fysiek niet in staat om veel inspanningen te verrichten, vanwege de snelle 
kortademigheid en zijn zware bouw. 

Kortom: begin bij het begin en zoek de juiste huisgenoot. 

Voor een herplaatser kunt u terecht bij de vele asielen in Nederland. Hoewel sommigen denken dat 
hier alleen honden terecht komen die ernstige problemen hebben, is niets minder waar: er zitten 
geweldige honden in het asiel die soms gewoon door pech dakloos zijn geraakt. Ga niet over één 
nacht ijs met een herplaatser: ga enkele keren wandelen met de hond, alvorens u besluit om hem 
een nieuw thuis te geven en maak ook zeker gebruik van de proefperiode die een asiel heeft. Haalt u 
een hond bij een particulier, maak dan een contract op waar u zich op kunt beroepen, zodat u ook 
hiermee niet voor onverwachte problemen komt te staan. In dit boek richt ik mij verder enkel op de 
aanschaf en opvoeding van een pup. 

Voor een pup kunt u het beste op zoek gaan naar een fokker die bij de rasvereniging van uw ras 
voorkeur is aangesloten. In de wereld van het fokken met honden gaan veel problemen schuil. 
Misschien hebt u al eens het woord ‘broodfokker’ gehoord. Dit is een verzamelnaam voor fokkers die 
het niet zo nauw nemen met de regels. Zij fokken op grote schaal rashonden (vaak zonder 
stamboom, maar soms ook met stamboom) en buiten hierbij de teefjes uit die steeds weer pups 
moeten werpen. De moederhonden hebben een verschrikkelijk leven en zodra ze geen pups meer 
kunnen krijgen, worden ze gedumpt. De omstandigheden waarin de honden zitten zijn erbarmelijk. 
U, als potentiele koper krijgt dit echter vaak niet te zien. Zulke taferelen worden zorgvuldig 
schuilgehouden voor de buitenwereld. Heb niet de illusie dat u een pupje kunt redden door het te 
kopen. U zorgt er uitsluitend voor dat de broodfokker doorgaat met zijn praktijken. Het pupje van uw 
keuze is dan misschien gered, maar achter uw geredde pup gaat enorm veel hondenleed schuil. Hoe 
pijnlijk ook: de enige manier om deze manier van honden fokken te doen stoppen is er als consument 
nooit een pup te kopen! 

Naast het gegeven dat de moederhond geen fijn leven heeft, heeft u ook een zeer grote kans dat u 
een ziek pupje koopt bij een dergelijke fokker. Het ‘redden’ van zo’n hondje betekent dat u de 
praktijken van een broodfokker financieel ondersteunt en dat er dus steeds opnieuw zulke pupjes 
worden gefokt. Ga bij uzelf na of u hier achter staat en wilt bijdragen aan deze vorm van fokken. Laat 
u niet verleiden door een lage kostprijs voor een pup, want ook dat is een indicatie dat de fokker het 
niet zo nauw neemt met de regels. Bij de rasvereniging kunt u opvragen wat een normale prijs is voor 
het ras van uw keuze. Een broodfokker heeft de mooiste verhalen, om u over te halen een pup te 



kopen. Zo noemt hij het nestje vaak een ‘eenmalig nestje’ of ‘boerderijhondje’. Echter, dat 
boerderijhondje kan uit een schuur vol ‘boerderijhondjes’ komen. 

Allicht komt nu de vraag bij u op: hoe vind ik een goede fokker? In een notendop kunt u voor het 
zoeken naar een geschikte pup, die op een eerlijke manier is gefokt, het beste op de volgende 
manieren te werk gaan, alvorens u besluit tot het overgaan van de aanschaf van een pup. 

- Neem contact op met de rasvereniging van het ras van uw voorkeur en vraag bij de 
pupinformatie (een afdeling binnen de rasvereniging ter begeleiding van aanstaande 
eigenaren) naar gezondheidsproblemen binnen het ras. Elk hondenras heeft wel enkele 
erfelijke aandoeningen waarop getest dient te worden bij de ouderdieren. Deze uitslagen 
kunt u ook bij de fokker opvragen als u eenmaal een fokker heeft gevonden. Een 
rasvereniging kunt u vinden via de zoekmachines van internet, of door middel van de lijst bij 
de Raad van Beheer. De Raad van Beheer is een organisatie die zorg draagt voor alle facetten 
rond de fok van rashonden. 

- Check, als u een fokker gevonden heeft, altijd bij de rasvereniging of deze fokker 
daadwerkelijk is aangesloten bij de vereniging. Er zijn genoeg fokkers die net doen of ze zijn 
aangesloten, maar dit in werkelijkheid niet zijn. Om hierachter te komen kunt u de 
rasvereniging bellen of e-mailen om bevestiging te krijgen of de fokker bij de rasvereniging 
bekend is. 

- Ga bij voorkeur bij de fokker kijken als deze nog geen pups heeft. Zo raakt u niet verleid door 
lieve kleine jonge pupjes die sowieso altijd aandoenlijk zijn, maar kunt u rationeel vragen 
stellen en de toekomstige moederhond zien. 

- Wees kritisch naar de fokker: heeft hij de papieren op orde? Huisvest hij zijn hond(en) goed? 
Hoe zien de honden er uit? Wat wil de fokker van u weten? (Een fokker die kritisch is naar 
zijn kopers heeft het doorgaans goed voor met zijn honden, hij wil niet zomaar zijn pups 
verkopen, maar wil ook zeker weten dat de pups goed terecht komen. Dat geeft aan dat hij 
serieus is en niet alleen kijkt naar geld). Hoe vaak fokt hij met de honden? 

- Als het nestje eenmaal geboren is, bekijk dan goed hoe het nest erbij ligt: is het nest schoon? 
Is de moederhond erbij? Wat doet de fokker daarnaast om de pupjes uitdagingen en 
socialisatie e geven? Ontwormt de fokker zijn pups goed en worden ze netjes ingeënt? 

- In Nederland mogen pups vanaf 7 weken het nest verlaten. Als u uw pup eerder krijgt 
aangeboden, moet u twijfelen of dit wel de juiste fokker is. Pups moeten de mogelijkheid 
krijgen om in het nest van de moeder en broers en zusjes al veel te leren. Te vroeg weghalen 
uit het nest kan later voor gedragsproblemen zorgen. Daarnaast moeten pups gechipt 
worden. Dit doet de Raad van Beheer, waarbij zij ook gelijk de chip koppelen aan de 
stamboom. Heeft uw pup geen stamboom? Dan dient de dierenarts van de fokker de pups te 
chippen voordat u de pup mee kunt nemen. De chip is een registratie voor de hond die vanaf 
januari 2012 verplicht is. Met die chip bent u als eigenaar altijd terug te vinden indien u de 
hond kwijt bent geraakt. Een chip wordt middels een naald bij de pup in de nek onder de 
huid ingebracht. 

- Maak duidelijke afspraken met de fokker, het liefst middels een contract. Zo hebt u allebei 
duidelijkheid over wat u van elkaar kunt verwachten. Wat doet u bijvoorbeeld als blijkt dat 
de pup erfelijke afwijkingen heeft? Het is handig om ook dit vooraf met de fokker te 
bespreken om misverstanden in de toekomst te voorkomen. 

Bent u eenmaal zover dat u de keuze voor een fokker en nestje heeft gemaakt dan is het afwachten 
tot het tijd is om de pup mee naar huis te nemen. Maar, als u de pups al van jongs af aan kent, kunt u 
(met toestemming van de fokker) al een beginnetje maken met het opbouwen van een hechte band 



tussen u en uw pup in het nest. Door voordat de pup met u mee mag al enkele keren te gaan kijken 
bij het nestje, zal de pup al gewend raken aan uw geur. Die herkenning is later heel handig als de pup 
mee naar huis gaat! 

Een fokker die het nest van uw pup goed schoonhoudt, bewijst een grote dienst. Pups die opgroeien 
in een schoon nest, zijn geneigd eerder zindelijk te worden en liever niet hun eigen nest te bevuilen. 
Pups die gewend zijn om in hun eigen ontlasting te liggen, zullen moeilijker zindelijk worden. 

Ook is het zeer belangrijk dat uw pupje in de nesttijd al in aanraking komt met geluiden en andere 
prikkels. Een stofzuiger, een bezem, verschillende mensen en kinderen, andere huisdieren, luide 
muziek enzovoorts. Alles wat in de eerste weken van zijn leven al ‘gewoon’ is bij de pup, heeft u later 
alleen maar profijt van! 

Het is essentieel een goede fokker te kiezen. Een goede fokker heeft kennis van honden: gedrag, 
medische zaken en de juiste verzorging. Ook zal zo’n fokker u kunnen helpen met een goede keuze te 
maken in het nest. Hoewel in een nestje alle pups op elkaar lijken, zijn er zeker karakterverschillen te 
ontdekken. Een fokker zit dag en nacht bij het nestje en zal kunnen vertellen welke karakters er 
schuilt gaan achter de vrolijke onstuimige pupjes. De keus voor de juiste pup kunt u dus het beste in 
overleg met de fokker doen. 

 

Fase 1: We gaan naar huis 

De pups zijn oud genoeg en mogen hun nest verlaten. Het ‘echte’ werk voor u gaat nu beginnen! 
Voordat u de pup gaat halen is het handig om uw huis in orde te maken voor de komst van uw pup: 
zorg ervoor dat u een bench heeft klaarstaan met een deken of kussen, enkele speeltjes en 
drinkbakje. Daarnaast is het raadzaam om losliggende spullen die niet voor uw pup bestemd zijn, 
hoog weg te leggen. 

Haal bij voorkeur uw pup aan het begin van de dag op, zodat hij de hele dag de tijd heeft om aan u, 
zijn nieuwe leefomgeving en de verandering te wennen voordat het avond wordt. Als u een lange 
autorit voor de boeg heeft, houdt dan tijdens de rit even een pauze om uw pupje uit te laten. Het is 
zinvol om de pup vlak voor de autorit geen eten meer te geven. Het kan zijn dat de pup met een volle 
buik sneller misselijk wordt van de beweging van de auto. Dit is voor u een rommeltje als de pup 
spuugt en voor de pup een negatieve ervaring met autorijden! Liever voorkomen dan genezen! 

Bij thuiskomst is het belangrijk om eerst uw pup nog een keer uit te laten. Til uw pup naar het plekje 
dat u heeft uitgezocht waar u wilt dat uw pup zijn behoeftes leert doen en blijf daar rustig staan tot 
de pup wat gedaan heeft. Prijs hem de hemel in als hij iets doet. Vervolgens is het tijd om naar 
binnen te gaan. Laat uw pupje in huis alles verkennen door hem rond te laten lopen en houdt hem 
hierbij goed in de gaten. U zult merken dat uw pup door middel van snuffelen en (voorzichtig) 
rondlopen zijn nieuwe omgeving gaat verkennen. Door de pup goed in de gaten te houden kunt u 
gelijk zien of uw huis puppy-proof is. Puppy-proof betekent dat er geen losliggende spullen meer 
rondslingeren en dat u stekkers goed opbergt. Als u merkt dat uw pup moe begint te worden, ziet u 
uw pup nog eenmaal buiten op de plaats waar hij zich mag ontlasten, en dan legt u hem op zijn eigen 
plekje: de bench. Hier begint gelijk uw eerste uitdaging. U weet zeker dat uw pup moe is, en dat hij 
zich niet meer hoeft te ontlasten. Als u dat zeker weet legt u de pup in de bench en doet het deurtje 
dicht. U negeert de pup vanaf dat moment volledig! Het kan goed zijn dat uw pup het op een gillen 
zet, boos wordt, schreeuwt en moppert. Hij wil er uit. Oftewel: hij wil dat. Echter, leer uw pup vanaf 
het eerste moment dat er geen discussie met u te voeren valt. U gaat nu iets voor uzelf doen (al dan 



niet met oordopjes en oordopjes voor de buren die u vooraf hebt ingelicht) en doet net of u geen 
pup in huis hebt. Pas als de pup de strijd heeft opgegeven en ligt te slapen, haalt u uw pupje er weer 
uit. Ik heb de voorkeur om de pup er altijd uit te halen als hij ligt te slapen, zodat de pup leert dat hij 
snel moet gaanslapen omdat er dan vanzelf weer iets gaat gebeuren. U zult merken dat het protest 
steeds sneller stokt en uw pup zich neerlegt bij uw regels. Een pup slaapt meestal zo’n anderhalf à 
twee uur achtereen. Zorg ervoor dat u uw pup voldoende rust geeft, zodat hij uitgeslapen aan zijn 
volgende ontdekkingstocht kan beginnen. 

Om uw pup snel zindelijk te laten worden, is het verstandig om uw pup na elke activiteit buiten te 
zetten op de plaats die u heeft uitgezocht. Ga ook niet rondlopen bij het uitlaten, maar blijf op dat 
ene plekje staan tot uw pup iets gedaan heeft. Elke activiteit, dat wil zeggen: slapen, eten, drinken, 
spelen, socialiseren, buiten wandelen enzovoorts. Merkt u dat uw pupje moe wordt? Dan is het weer 
tijd voor de bench en zet u uw pup nog eenmaal buiten voor een plas, vervolgens tilt u uw pup in de 
bench en begint het verhaal weer van voren af aan. Een pup is moe als hij ineens veel drukker wordt, 
happerig of blafferig wordt of ergens gaat liggen om te slapen. 

Het gebruik maken van een bench zorgt voor een aantal zeer prettige mogelijkheden: 

- Uw hond leert structuur 
- Uw hond leert dat er met u geen discussie te voeren valt 
- Uw hond krijgt voldoende rust 
- U krijgt al snel een sterke band met uw hond 
- U hoeft niet 24 uur per dag op uw hond te letten 
- De bench wordt een veilige plek voor uw hond 
- U maakt direct een beginnetje aan het leren alleen zijn. 

Ik heb zo vaak gehoord: is het niet zielig om de pup gelijk al zo strak aan te pakken? Mijn antwoord is 
kort en krachtig: nee. Ten eerste is het voor een hond erg fijn als hij gelijk vanaf dag één duidelijkheid 
krijgt; ten tweede is het voor u prettig om structuur aan te brengen net als voor de hond; ten derde 
heeft de pup de mogelijkheid om zijn opgedane indrukken te verwerken door te slapen. Een pup 
heeft per etmaal ongeveer 20 tot 22 uur slaap nodig. Veel pups komen hier bij lange na niet aan, wat 
resulteert in een oververmoeide pup met bijbehorend (ongewenst) gedrag. Slapen zorgt ervoor dat 
uw pup de indrukken kan verwerken, maar daarnaast zorgt voldoende slaap voor een goede groei 
van de pup. De energie van de voeding wordt dan immers goed verdeeld en zal de pup alleen ten 
goede komen. 

Hoewel ik vind dat een pup niet in een schema gezet kan worden, wil ik u middels de volgende 
richtlijn toch een idee geven van hoe een dag er uit ziet. Uiteraard is dit per pup verschillend en dient 
ook als zodanig gelezen te worden. 

 

Tijdstip van de dag Activiteit 
6.30 Opstaan, ontlasten, eten, spelen, ontlasten 
7.00 Benchtijd 
9.00 Ontlasten, spelen, oefenen van commando’s, 

ontlasten 
9.30 Benchtijd 
11.30 Ontlasten, in huis rondlopen, eten, ontlasten 
12.00 Benchtijd 



14.00 Ontlasten, wandelen aan de lijn, socialiseren, 
ontlasten 

14.30 Benchtijd 
16.30  Ontlasten, spelen, in huis rondlopen, eten, 

ontlasten 
17.00 Benchtijd 
19.00 Ontlasten, oefenen commando’s, eten, spelen, 

ontlasten 
19.30 Benchtijd 
21.30 Ontlasten, spelen, in huis rondlopen, ontlasten 
22.00 Benchtijd 
23.00 Laatste keer ontlasten, even wandelen aan de 

lijn, ontlasten 
23.30 Benchtijd 

 

De eerste nacht kan het goed zijn dat uw pup nog niet in staat is om zijn behoefte de hele nacht op te 
houden. Ook hier kunt u direct gebruik maken van structuur: het is goed als hij alarm slaat dat hij uit 
moet, maar meer dan dat is het ook niet. Als de pup u wekt, pakt u hem zonder iets te zeggen uit de 
bench. U zet hem op de plasplaats en blijft daar staan tot hij iets gedaan heeft. U prijst hem kort 
middels uw stem op zachte en rustige toon, tilt de pup terug op en legt hem in de bench. U gaat ook 
niet nog even spelen of hem laten rondlopen. De pup moet leren dat de nacht betekent dat hij 
slaapt. Pas als het tijd is voor u om op te staan, dan begint uw dag met de pup weer, niet eerder. Om 
zeker te weten dat u wakker wordt als de pup aangeeft dat hij uit moet, kunt u overwegen om de 
eerste nachten op de bank door te brengen. Ook nu is het belangrijk dat u de pup alleen aandacht 
geeft voor wat u wilt zien. Als de pup schreeuwt omdat hij aandacht wil, oftewel: hij wil dat, is het 
aan u om sterk genoeg te zijn en geen discussie met uw pup aan te gaan. ‘Hij moet uit’ is iets anders, 
dat is een behoefte waarvan wij ook weer profiteren. Immers: we willen het liefst dat hij zijn 
behoefte buiten doet en niet binnen. Aan iets wat de pup ‘moet’ kunt u zeker toegeven. Aan iets wat 
de pup ‘wil’ niet. 

In het schematisch overzicht van de dag ziet u een aantal activiteiten staan. Ter verduidelijking vertel 
ik hieronder wat elke activiteit inhoudt. 

Ontlasten 

Zich ontlasten is voor de pup het plassen en poepen. Dat is niet hetzelfde als gaan wandelen buiten! 
U heeft hiervoor een ‘saai’ uitlaatstukje nodig. Ik gebruik hiervoor mijn voortuin, waar ik een stukje 
heb afgezet voor de pup. Hier komt hij geen andere honden tegen en valt er weinig anders te 
beleven dan zich te ontlasten. Woont u op een flat? Dan kan een zandbakje op het balkon een optie 
zijn. Vooral omdat u de eerste weken zeer geregeld naar buiten moet met de pup. Maar ook een 
stukje gras vlakbij huis is prima natuurlijk. De plek moet in ieder geval zo saai zijn, dat de pup niets 
anders kan bedenken dan zich te ontlasten. Beloon uw pup als hij iets doet, door met een hoge en 
vrolijke stem te praten. Wat u zegt maakt niet zoveel uit, want uw pup verstaat het toch niet, maar 
de intonatie zal zorgen dat de pup blij is met wat hij doet. Ik benoem het ook altijd direct: ‘plas’. Dit, 
omdat ik het heel handig vind als ik ergens heen ga, dat mijn honden op commando plassen. Ik 
benoem ‘plas’ op het moment dat mijn pup bezig is en spreek daarbij het commando rustig, maar 
duidelijk en kort. 

Spelen 



Spelen is voor een pup heel belangrijk. Het is goed voor zijn coördinatie, voor opbouwen van een 
band met u en ter ontspanning. Ook bij het spelen introduceren we direct onze spelregels: wij 
bepalen wanneer er gespeeld wordt en spelen doe je met een speeltje. Onze handen en kleding zijn 
geen speelgoed! Biedt het speeltje aan bij uw pup, door er een beetje mee te zwaaien en uit te 
dagen. Pakt uw pup het speeltje vast? Bevestig dit dan met ‘vast’ en beloon hem met een hoge 
intonatie van uw stem: ‘goed zo, knappe pup!’. Wat u precies zegt doet niet ter zake, uw pup 
verstaat het toch niet, maar de toon zorgt ervoor dat u uw pup stimuleert het speeltje vast te 
houden. Ondertussen kunt u uw pupje aanraken op de rug, op zijn kop of op zijn zij. Hierdoor leert 
uw pup dat aanraking heel prettig is en zal hij zich later met plezier laten aaien. Doordat hij het 
speeltje vast heeft, zal hij niet in u kunnen happen. Als u wilt dat de pup het speeltje loslaat, houdt u 
het speelgoed stil, haalt uw hand iets omhoog dat uw pupje rechtop moet staan en er nog net bij 
kan. Blijf rustig en wacht af. De beet op het speeltje zal snel verslappen en zodra de pup het speeltje 
loslaat benoemd u ‘los’ en haalt u het speeltje uit het bereik van uw pup. Geef uw pup direct een 
voerbeloning: hij is hartstikke braaf! U kunt dit spelen dan nogmaals herhalen of besluiten het spel te 
beëindigen door het speeltje weg te leggen op peen voor de pup niet bereikbare plaats. U leert de 
pup tijdens dit spel een aantal belangrijke zaken: 

- Spelen gaat op uw voorwaarden 
- Het verschil tussen ‘los’ en ‘vast’ 
- Het accepteren van menselijke aanraking 
- Het benadrukken dat u het spel beëindigt als u dat besloten hebt 
- Het verkrijgen en versterken van uw band met de pup door de interactie (u bent leuk en 

duidelijk tegelijk) 

Benchtijd 

De benchtijd is bedoeld om de pup zijn rust te geven, maar ook om zelf even de handen vrij te 
hebben. Uw pup kan in de bench immers niets aanrichten. Daarnaast bevestigt u ook hier weer uw 
spelregels en voorwaarden. U tilt uw pup naar de bench en zet hem erin terwijl u het commando 
‘plaats’ geeft zodra u de pup in de bench zet. Geef hem een voertje of een snackje dat snel op is 
tijdens het in de bench plaatsen. Het liefst geen kauwbotten waar hij uren lang mee bezig is. De 
associatie met de bench moet zijn: rust. Het is essentieel dat niemand tegen de pup praat of 
aandacht geeft zodra de bench dicht is, om hem direct te leren dat de bench een plek van rust 
betekent. IN de bench ligt een deken of een kussen, staat (of hangt) een drinkbakje en ligt eventueel 
een knuffeltje of kussentje om tegenaan te kruipen. Pas als de pup slaapt of heeft geslapen haalt u 
de pup weer uit de bench. 

Oefenen van commando’s 

Het oefenen van commando’s is een leuke activiteit waar u en uw pup weer met elkaar bezig zijn. 
Ook nu weer gaat het op uw voorwaarden. Welke commando’s u kunt gaan oefenen is afhankelijk 
van de leeftijd van uw pup en zijn ontwikkeling daarin. Verderop in dit boek leg ik u verschillende 
belangrijke commando’s uit die u uw pup kunt aanleren. Het eerste commando dat u de pup aanleert 
is zijn naam. Het oefenen van commando’s duurt in het begin nooit langer dan een minuut of 5 per 
oefensessie. Dit is al intensief genoeg voor een pup. 

In huis rondlopen 

Het oefenen van het in huis leren lopen doet u door zich niet (zichtbaar) met de pup te bemoeien. Hij 
mag zelf op ontdekking gaan. Hoewel u niet direct met de pup bezig bent, houdt u wel continu in de 
gaten wat de pup aan het doen is. Zodra hij zijn tanden in uw meubilair wil zetten, maakt u een 



geluidje dat hem afleidt. Door in uw handen te klappen, een klikgeluidje met uw tong te maken of 
een met een hoge stem uw pup te roepen, raakt hij al snel afgeleid van zijn ontdekkingstocht. Het 
mooie is dat als u de pup heeft afgeleid van het willen knagen op spullen, hij ook echt vergeten is wat 
hij wilde doen en iets anders onderneemt. Op deze manier voorkomt u dat u pup leert om op spullen 
te knagen die niet voor hem bedoeld zijn. Corrigeer uw pup niet, maar leidt hem af. Pups hoeven niet 
fysiek of verbaal gecorrigeerd te worden omdat ze goed gedrag aan leren. Sterker nog: indien u dit 
wel (veel) doet, zal de pup de correcties enkel aan u koppelen, in plaats van aan zijn gedrag. Zorg dat 
er tijdens het rondlopen in huis altijd speeltjes liggen die wel voor de pup bedoeld zijn. Ga daarnaast 
niet in op aandacht trekkend gedrag van uw pup. Hij moet zichzelf vermaken tijdens deze oefening. 
Hebt u meer honden in huis? Dan is dit het moment waarop zij samen in huis rondlopen. Uw pup 
draait volledig mee in het huishouden zoals het later de bedoeling is, met dat verschil dat u nu 
continu op hem let wat later niet meer nodig zal zijn. 

Wandelen aan de lijn 

Wandelen is iets anders dan uitlaten. Uitlaten is uw pup neerzetten op de uitlaatplaats en daar 
blijven staan. Wandelen is leren met u mee te gaan op uw tocht door de wereld. Het wandelen aan 
de lijn is voor een pup in het begin nog wel eens lastig, omdat hij moeite heeft met de riem en het 
gevoel in nek van de halsband. Leer de pup eerst aan dat de halsband iets is wat normaal is. Doe dit 
al in huis aan, zodat hij went aan het gevoel. Hang eventueel de riem eraan zonder de riem vast te 
houden, zodat ook dit gevoel normaal wordt voor de pup. 

Let er op dat de halsband in de bench altijd af is! De pup zou verstrikt kunnen raken in de bench en 
zichzelf op kunnen hangen. 

Tegelijk met het aanleren van halsband en riem in huis kunt u ook in huis, in de tuin op een afgelegen 
(veilig) veldje, of elke prikkelarme (weinig afleiding) locatie dan ook, een tweede deel van wandelen 
aan de lijn gaan aanleren: volgen. U haalt de pup bij u, en attendeert de pup op u middels een 
geluidje, in uw handen klappen of (als de pup dit al kan) middels zijn naam. Vervolgens tikt u met uw 
hand op uw been aan de kant waar de pup loopt, en lokt daarmee de pup mee. Loopt de pup met u 
mee? Beloon dit middels een voertje en uw stem direct! Hoe meer passen uw pup meeloopt, hoe 
geweldiger hij natuurlijk is! Vervolgens gaat u dit uitbouwen, tot uw pup steeds makkelijker aan uw 
been gaat meelopen. Het moment waarop hij dit al gaat doen zonder dat u continu op uw been hoeft 
te tikken of gekke geluidjes hoeft te maken, geeft aan dat hij door heeft wat de bedoeling is. Dat is 
het moment waarop de volgende horde genomen gaat worden. 

Na het aanleren van de riem en de halsband is het tijd om te gaan oefenen met het lopen. Zet uw 
pup een eindje van huis neer en attendeer de pup op u door geluid te maken. Wat u zegt doet niet 
terzake, uw pup verstaat u toch niet, maar de intonatie zal zorgen voor de attentie. Loopt uw pup 
een stukje met u mee? Beloon dit door het geven van wat voer, een vrolijke stem en jubelende baas. 
Als uw pup blijft zitten, loop dan rustig door. Niet ingehouden of afwachten, maar echt doorlopen. 
De riem komt dan weliswaar strak te staan, maar toch is het belangrijk dat u niet toegeeft aan uw 
pup: hij wil niet meelopen. Oftewel: hij wil dat. Uw pup zal uiteindelijk zijn protest staken en 
berusten in het feit dat u ook hier geen duimbreed toegeeft. Daarnaast beloont u voor gewenst 
gedrag en zal uw pup al snel eieren voor zijn geld kiezen. Andersom kan ook: uw pup wil voorop 
lopen. Oftewel: hij wil dat. Het doel van het leren wandelen aan de lijn is niet dat u de door u 
geplande ronde loopt, maar dat u de pup leert om met u mee te gaan. Concreet houdt dit in dat u 
altijd voorop loopt. Gaat uw pup dus voor u lopen, draai u dan om en loop de andere kant op. Ook 
hier is het opnieuw belangrijk dat u niet trekt aan de lijn om uw pup mee te nemen, maar dat u 
gewoon doorloopt. Uw pup zal op een gegeven moment zijn protest staken en met u meelopen. 



Zodra uw pup netjes loopt waar u wilt dat hij loopt (links of rechts naast u: kies een kant uit en laat 
uw hond altijd aan die kant lopen. U voorkomt hiermee dat u later uw riem steeds in de andere hand 
moet pakken omdat uw hond telkens aan een andere kant loopt) prijst u hem de hemel in en 
benoemt u uiteraard weer een commando: ‘volg’. U beloont middels uw stem en door het geven van 
voer als beloning. Als u geen tijd heeft om te wandelen aan de lijn heeft u 2 opties: of uw pup moet 
op dat moment niet aan het lopen zijn (u houdt hem op de arm) of uw hond moet niet aan de lijn 
zitten. Bedenkt u, dat als u nu toegeeft aan de pup vanwege weinig tijd, u uw pup hiermee leert de 
discussie aan te gaan. Vermijd dat te allen tijde! De bedoeling is tegengesteld: leer u pup dat 
discussie niet mogelijk is. 

Eten 

Een jonge pup heeft meerdere maaltijden per dag nodig. Zijn maag is nog niet groot genoeg om een 
flinke maaltijd weg te krijgen, dus zult u in het begin zo’n 3 maaltijdmomenten hebben. Ook hier kunt 
u uw regels benadrukken door het eten op uw voorwaarden te geven. Het eten geven vind ik altijd 
een geweldig moment om van alles te oefenen! Het leren geduld hebben, komen op de naam, 
verstoppen, de kinderen bij de opvoeding betrekken door hen eten te laten geven. Enkele 
voorbeelden wat u met het eten kunt doen: 

- Vul de voerbak met de afgemeten portie voor de pup en til de pup op. U zet vervolgens de 
bak met uw andere hand neer en gaat een meter van de bak staan. Zet de pup tussen uw 
benen en houd de pup tegen. Pas als hij niet meer tegenstribbelt en rustig blijft staan, geeft u 
een ‘toe maar en opent u uw handen. De pup mag nu gaan eten (leren geduld hebben) 

- Vul de voerbak met de afgemeten portie voor uw pup, en laat iemand anders in het gezin uw 
hond even vasthouden. U gaat nu in een andere ruimte staan en zet de voerbak tussen uw 
voeten. Vervolgens geeft u een seintje aan de andere persoon dat die de pup neer mag 
zetten en roept u uw pup. Zodra de pup aankomt, mag hij direct gaan eten uit de bak die 
tussen uw benen staat. (leren komen en voer komt vanuit de baas) 

- In plaats van het voer in de voerbak, geeft u uw kinderen een paar brokjes. U gaat bij uw pup 
op de grond zitten terwijl de kinderen de brokjes verstoppen in de kamer. In het begin moet 
het uiteraard makkelijk gehouden worden en de brokjes goed zichtbaar liggen. Als de 
kinderen klaar zijn met verstoppen geeft u het commando ‘zoek’ en laat u de pup los. (leren 
neus te gebruiken en geestelijk moe maken). 

Socialiseren 

Een van de meest gebruikte termen bij een pup is toch wel het socialiseren. Vanaf dat de pup zijn 
intrede doet in huis, begint het socialiseren voor u als eigenaar. Socialiseren betekent het kennis 
maken met de leefwereld rondom de pup. Dat houdt in: kennis maken met alles waar de pup in zijn 
leven lang mee in aanraking kan komen. Alle zaken die de pup in zijn vroege jeugd (voordat hij de 
leeftijd van 6 maanden bereikt) heeft leren kennen en op de juiste manier mee heeft leren omgaan, 
zal hij zijn leven lang profijt van hebben. Socialiseren is echter niet makkelijk! De pup moet alles zien 
en meemaken en daarnaast moet u ervoor zorg dragen dat hij op de juist manier kennis maakt met 
het object, dier of de situatie. U kunt zich voorstellen dat de pup anders zal moeten leren reageren 
op een vrachtauto, dan op een andere hond. Een vuilnisbak aanraken of besnuffelen is prima, maar 
een stuk vuurwerk moet hij toch niet aanraken of beetpakken! 

Bedenkt u bij het socialiseren, wat u later wilt dat de hond ermee doet. Probeer dan ook vanaf het 
eerst moment dat gedrag aan te leren. Als u wilt dat uw pup later niet tegen vreemde mensen 
opspringt, leer uw pup dan nu al op de grond te blijven door hem tegen te houden en te begeleiden. 
Laat een opmerking van voorbijgangers als ‘Ik vind het niet erg hoor, kleiding kan in de was’ u niet 



verleiden tot het toestaan van opspringen van uw pup, want als hij het bij deze persoon mag, mag hij 
het ook bij de volgende. Laat mensen uw pup niet optillen, want ook dat stimuleert opspringen. De 
pup dient bij contact met voorbijgangers altijd met 4 poten op de grond te blijven. 

Het socialiseren met betrekking tot andere honden is het moeilijkste heb ik gemerkt. Het is immers 
praktisch als uw hond later niet op elke hond afstormt en naar u blijft luisteren als u dat van hem 
wenst. Anderzijds is het prettig als uw hond kan omgaan met andere honden. Het belangrijkste vind 
ik dat mijn hond leert in de omgang met andere honden: 

- Dat hij aangelijnd nooit naar andere honden mag en dus aangelijnd andere honden negeert 
- Dat hij tijdens het loslopen altijd eerst naar mij toe moet komen als hij een andere hond ziet 
- Dat hij aangelijnde honden met rust laat 

Het voordeel van het aangelijnd leren negeren van andere honden is dat de hond later niet aan de 
riem gaat trekken naar andere honden of naar hen blaffen. Door hem altijd eerst bij je te halen 
voordat hij naar een andere hond mag als hij losloopt, zorgt u ervoor dat u kunt inschatten of de 
andere hond een verstandig speelkameraadje is en u ook nu weer een stukje structuur en controle 
aanbrengt bij uw pup: eerst naar mij, dan krijg je toestemming om te gaan. Zo kunt u de pup dus ook 
aanleren dat hij met aangelijnde honden geen kennis mag maken. Daarnaast zorgt u er met deze 
techniek voor, dat uw hond niet zomaar op alle honden afstormt. Daarmee geeft uw hond aan 
andere honden een signaal af dat hij respect toont. (Geen provocatie door op de andere hond af te 
stormen) Tot slot is er nog een voordeel: u kunt het spelen met de andere hond goed in de gaten 
houden, doordat uw pup niet ver vooruit rent en u samen de andere hond kunt benaderen. Mocht er 
dan iets fout gaan, dan bent u er direct bij om uw pup te beschermen. Hoewel een vaak gehoorde 
opmerking ‘ze moeten het zelf maar uitzoeken’ is, ben ik het hier absoluut niet mee eens. Wij, als 
roedelleiders*, zijn degenen die onze honden dienen te beschermen tegen ‘gevaar’ van buitenaf. Dat 
betekent concreet dat als uw hond aangevallen wordt of bereden, u degene bent die uw hond helpt. 
Ten eerste, omdat uw hond dan leert dat vechten niet nodig is en ten tweede omdat u uw hond 
bevestigt dat u als leider ene veilige en goede thuishaven bent. In geval van gevaar zal de hond dan 
ook niet wegrennen maar bij u komen staan. Dat vertrouwen vind ik erg belangrijk en zal ik altijd 
bevestigen.  

U zult merken dat er honden zijn die op uw pup komen afgerend. In dat geval begint uw socialisatie 
direct: ga op uw hurken zitten en plaats uw pup onder het ‘afdakje’ van uw knieën. Met uw andere 
hand kunt u de tegemoet komende hond op afstand houden als hij te ruig komt aanzetten. 
Daarnaast heeft uw pup op deze manier opnieuw de mogelijkheid om vanuit u als veilige thuishaven, 
te ontdekken dat de andere hond best leuk is. 

 

*roedelleider: als roedelleider bent u als het ware de directeur van uw bedrijf. U zorgt ervoor dat uw 
werknemers veilig zijn, dat zij netjes worden behandeld en dat zij hun taken uitvoeren. U bent degene 
die de regels bepaalt en tevens degene die de werknemers behoedt voor problemen. Dit is hetzelfde 
bij de hond: u beschermt de hond voor onraad en problemen van buitenaf en anderzijds verwacht u 
van uw hond het respect dat hij uw regels opvolgt. 

In het socialiseren met andere honden maak ik twee uitzonderingen: 

- Ik laat mijn pup nooit spelen met andere pups 
- Ik til mijn pup op als ik onverwachts op een grote groep honden stuit. 



De reden dat ik mijn pup niet laat spelen met andere pups is omdat het geen meerwaarde heeft in 
het leren met andere honden. Pups kunnen elkaar niets leren, omdat ze het zelf nog moeten 
ontdekken. Een stoerdere pup zal nog stoerder gedrag vertonen, en een angstige pup zal nog 
angstiger worden. Grote groepen honden kunt u het beste vergelijken met een groep hooligans: 
gesteund door elkaar zijn ze bijzonder stoer wat traumatisch kan zijn voor de pup. 

Mijn voorkeur bij het socialiseren met andere honden gaat uit naar een stabiele volwassen hond, die 
weinig interesse heeft in pups, maar wel de pup gezeglijk laat meewandelen. Het liefst zoek ik 
honden van verschillende formaten op die dat gedrag laten zien, maar dat is soms wel eens lastig. 
Daarnaast laat ik mijn pup maximaal één tot twee keer in de week met andere honden omgaan. Ook 
is het belangrijk de leeftijd van uw pup in acht te nemen: op de leeftijd van 12weken is uw volledig 
ingeënt en loopt minder risico ziek te worden. 

Het socialiseren met geluiden en prikkels op straat kunt u in de eerste weken het beste doen terwijl 
uw pup op uw buik in een tas zit met zijn kopje uit de tas. Ook nu heeft uw pup een veilige 
thuishaven (namelijk u). Hij hoeft geen strijd te voeren met lopen aan de lijn en leert om niet angstig 
te hoeven zijn. Bijkomend voordeel is dat vreemden uw hond niet onverwachts aaien (terwijl hij 
misschien hartstikke bang is) zodat zij de verkeerde gemoedstoestand van uw hond per ongeluk 
bevestigen. Laat uw hond lekker rondkijken terwijl u over een markt wandelt, de metro ingaat of met 
de pont het kanaal overvaart. Ondersteun met uw hand de tas waar uw pup inzit, zodat u kunt 
voelen als de pup verstijft, schrikt, trilt of op een andere manier laat zien dat hij iets spannend vindt. 
Voor het leren omgaan met geluiden en andere verschillende prikkels is het belangrijk dat u wat uw 
hond eng vindt, pas verlaagt als hij niet meer angstig is. Bijvoorbeeld: u loopt over de markt en 
ineens voelt u uw pup in de tas wegduiken. U kijkt om zich heen en merkt op dat hij schrikt van een 
viskraam. U blijft bij de kraam staan totdat de pup zich ontspant. Hij moet eerst beseffen dat de 
wereld niet vergaat, voordat u uw weg vervolgt. Door te blijven staan, geeft u hem de tijd om de 
prikkels in zich op te nemen en te verwerken: de geur, het visuele aspect en het geluid. 

Na de komst van een pup zoek ik altijd zo snel mogelijk een vuurwerkshow op. Door het jaar heen 
wordt er altijd wel een evenement of activiteit georganiseerd waar vuurwerk aan te pas komt en ik 
wil dat mijn pup altijd zo snel mogelijk laten zien. Ook daarbij neem ik de pup weer op mijn buik in 
een rugzak. 

Nu kan het zijn dat u heeft gekozen voor een groot ras. Bij het lezen van mijn opmerking dat u de pup 
het beste kunt dragen, zal wellicht onmogelijk uit te voeren zijn. Als alternatief kunt u kiezen voor 
een kinderwagen of een wandelwagen speciaal voor honden: de doggyride. U heeft dan grotendeels 
dezelfde voordelen als het dragen van de pup, het nadeel is dat u minder snel opmerkt dat uw pup 
op een bepaalde prikkel reageert. 

Socialiseren moet u zien als het laten kennismaken met zaken die uw pup in zijn levensjaren kan 
tegenkomen, en hem leren hoe hij hierop behoort te reageren. Hoe u de pup dient te socialiseren is 
voor iedereen anders. Hieronder zal ik enkele voorbeelden schetsen, om u een duidelijker beeld te 
geven hoe socialisatie in elkaar zit. 

Socialiseren met paarden 

Indien u zelf met paarden bezig bent, is het handig als uw pup leert dat hij vlak bij de paarden kan 
rondlopen, zonder ze aan het schrikken te maken. Dat wil zeggen: uw pup moet leren om de 
interactie aan te gaan met paarden. Gaat u ook buitenritten maken? Dan moet u de pup leren dat hij 
met het paard meeloopt, en het paard in de gaten houdt. Bij het maken van een buitenrit kunt u 
opnieuw overwegen om de pup in een rugzak op uw buik te handen, of een andere persoon te laten 



meelopen met uw pup en hierbij te oefenen met het meelopen aan de lijn bijvoorbeeld. Hebt u niets 
met paarden? Dan is het juist weer belangrijk dat uw hond leert afstand te houden van paarden en 
ze te negeren. 

Socialiseren met vee 

Er zijn hondenrassen die worden gebruikt om het vee bij elkaar te drijven. Een bekend voorbeeld 
daarvan is de Border Collie. Zij helpen hun baas om de kudde schapen bij elkaar te houden en naar 
een bepaalde plek te brengen. U zult een hond voor dat doeleinde anders socialiseren, dan als u niets 
met vee hoeft te doen en uw hond ook niet. Als u uw hodn niet voor een dergelijk doeleinde 
aanschaft, is het zeer onwenselijk als hij achter vee aan gaat jagen. Als u een hond aanschaft die de 
kudde bij elkaar moet houden, is het juist belangrijk om hem te socialiseren met het vee, zodat hij 
erin geïnteresseerd raakt/blijft en juist wel de afgeweken dieren terug naar de kudde jaagt. 

Socialiseren met wild 

Ook hier zijn weer hondenrassen die juist gefokt worden op het (na)jagen van wild, omdat zij de jager 
moeten vertellen waar het wild zit. Zo zit het een Beagle in het bloed om wild op te sporen en het 
spoor uit te lopen zodat hij zijn baas kan vertellen dat er wild aanwezig is. De zo kenmerkende 
beagleblaf geeft aan dat hij het gevonden heeft. Hebt u echter een hond aangeschaft die niet voor 
dat doeleinde bestemd is, dan is het raadzaam uw hond vanaf dag één te leren het wild te 
respecteren en er dus niet achteraan te jagen. U zult begrijpen dat, als u voor een ras kiest dat deze 
karaktereigenschappen van nature in zich heeft, het meer aandacht vergt om het gedrag in te tomen, 
dan een ras die deze kwaliteiten niet bezit. 

Ik wil bijvoorbeeld dat mijn hond wel interesse heeft in wild, omdat ik er later mee wil gaan jagen, 
maar ik wil niet dat hij het wild opjaagt. Dus leer ik mijn pup te kijken naar wild, het in de gaten te 
houden, maar wel rustig te blijven (zittend kijken naar wild, en in het begin vanuit de rugzak op mijn 
buik). 

 

Socialiseren met vreemde mensen 

Na voorgaande voorbeelden, zult u begrijpen dat ook hier weer een tweedeling plaats vindt. Mensen 
die een hond nemen om hem bijvoorbeeld te leren met vreemde mensen om te gaan (knuffelhonden 
in bejaardenhuizen bijvoorbeeld), dan zult u de hond anders moeten socialiseren naar vreemde 
mensen, dan als u de hond enkel voor zichzelf aanschaft. 

Immers: de eerste variant moet met vreemde mensen kunnen omgaan en de interactie aangaan. De 
tweede variant hoeft feitelijk allen te leren dat mensen er nu eenmaal zijn, maar dat hij er niets mee 
hoeft. 

Stelt u voor een pup op de markt, die moet leren dat mensen er wel zijn, maar dat zij er niets mee 
hoeft. Ze leert hierbij dat mensen overal rondlopen, maar dat de pup enkel de aandacht bij de 
geleider hoeft te houden. De pup wordt hierbij beloont voor het aandacht houden voor de geleider. 
De pup kijkt naar de baas en wordt hierbij beloont voor het aandacht houden voor de geleider. Hier 
gebruiken we in het begin altijd voer voor. Ik laat mijn honden (om het doel van het leren negeren 
van mensen te bereiken) dan ook nooit aaien door vreemde mensen. Aaien zou immers verwachting 
scheppen en die verwachting zorgt weer voor het zoeken naar interactie. Hoe aandoenlijk de pup er 
ook uit ziet en hoe graag mensen de pup ook willen aanraken: het is uw hond. Bedenk de gevolgen 
van wat u anderen toestaat te doen. 



Ter voorbeeld: als uw pup op latere leeftijd met mensen moet omgaan, kunt u op jonge leeftijd de 
pup tegen u aanhouden terwijl vreemde de pup aaien. Het voordeel is dat uw pup op deze manier 
leert te worden aangeraakt door vreemden, maar hierbij geen ongewenste gedragingen kan aanleren 
zoals opspringen. Bij alles is het: beter voorkomen dan afleren! 

Socialiseren heeft dus vele varianten, maar dient en alle tijde goed begeleid te worden. Houdt uw 
doel voor ogen: wat wil ik dat mijn hond er later mee doet? 

Probeer dat ook in de periode dat uw pup net komt, voor elkaar te krijgen. Ik wil bijvoorbeeld dat 
mijn hond paarden negeert. Dat betekent dat ik naar een manege ga, en met mijn pupje 
aandachtsoefeningen ga doen, zodat hij de paarden wel ruikt en ziet maar vervolgens leert dat hij 
met mij bezig moet zijn als hij paarden ruikt of ziet. 

Kortom: bedenk wat u wilt dat uw hond later met de prikkel doet, en leer hem van jongs af aan al die 
reacties! 

Commando’s  

Om uw pup commando’s op de juiste manier aan te leren, is het handig om vooraf een aantal zaken 
te weten. Met name, omdat ik in de regel opmerkingen gehoord heb als ‘hij doet het als hij er zin in 
heeft’ of ‘hij weet het heus wel’ of ‘mijn pup is al 12 weken en hij doet het nog steeds niet’. Al deze 
opmerkingen berusten op het niet begrijpen van de hond en zijn leervermogen. 

Een hond commando’s aan leren, betekent letterlijk: de hond leren dat een bepaald signaal bedoeld 
is voor bepaald gedrag. 

Voor het aanleren van een commando, is het belangrijk om te weten dat: 

- Een hond geen Nederlands verstaat en dit ook nooit zal leren (gebruik daarom korte en 
duidelijke signalen) 

- Een hond leert door associatie in een kort tijdbestek (een halve seconde) 
- Een hond regelmatig herhaling nodig heeft 

Een hond leert iets, doordat het hem iets oplevert. Dat wil zeggen: als een bepaalde handeling iets 
prettigs oplevert, zal hij het vaker gaan doen en als een bepaalde handeling iets onprettigs oplevert, 
zal hij het minder snel gaan doen. 

 

Voorbeelden: 

Uw pup springt tegen u aan terwijl u koffie in uw hand heeft. De hete koffie gaat over de pup heen. 
Hij voelt pijn. De kans dat uw pup zijn gedrag zal herhalen is niet groot. 

Uw pup springt tegen u aan en u praat op zachte toon tegen uw hond ‘nee joh, doe maar niet’ 
oftewel: uw pup krijgt aandacht van u als hij opspringt. De kans dat uw pup zijn gedrag al herhalen is 
zeer aanwezig. 

Uw pup blaft naar u omdat hij aandacht wil (hij wil dat). U reageert door hem aan te kijken of iets te 
zeggen. De kans bestaat dat uw pup meer zal gaan blaffen om aandacht te krijgen. 

Uw pup blaft naar u en u besluit dat u de krant uit de bus gaat halen. U pakt de krant en gaat deze 
lezen. Uw pup geeft het blaffen op. De kans bestaat dat uw pup steeds minder zal proberen door 
blaffen aandacht te krijgen. 



Alles valt of staat met timing. De timing zorgt namelijk voor de associatie die uw hond legt. Het is dan 
ook belangrijk voor het aanleren van commando’s altijd goed op te letten wat uw hond laat zien, 
zodat u weet of uw timing goed is of niet. Kort gesteld: als u wilt dat uw hond bepaald gedrag laat 
zien, maar het lukt niet, dan legt uw pup0 een andere associatie dan u bedoelde en is uw timing dus 
niet juist. Laat uw pup het gedrag dat u wenst juist wel steeds vaker zien, dan is uw timing correct. 
Leer commando’s altijd aan in een rustige omgeving en bouw het pas later uit naar een omgeving 
met meer afleiding. Afleiding kan zorgen voor een andere associatie en bij het aanleren van een 
commando is dat niet handig. Bouwt u het commando eenmaal uit van een rustige omgeving naar 
meer afleiding, dan zal de focus meer liggen op het uitvoeren van het commando dan op de 
omgeving. Leer een commando altijd in kleine stapjes aan en maak een commando niet te snel 
moeilijker. Uw hond moet eerst helemaal snappen wat de bedoeling is voordat u de opdracht een 
stapje moeilijker maakt. 

Om een pup commando’s aan te leren, moet zijn focus op u liggen. Hiervoor zult u eerst de aandacht 
van de pup moeten hebben voordat u bepaald gedrag van hem kunt vragen. 

Aanleren van de naam 

Om de pup te leren reageren op zijn naam, is niet zo moeilijk. De naam is voor een hond namelijk 
niets anders dan een signaal om op u te letten. Om de focus van uw pup op u te leggen bij zijn naam, 
kunt u het beste de naam aanleren door kort na de naam te belonen. Dat wil zeggen: u noemt de 
naam van uw pup en ongeacht wat hij doet (of hij nu opkijkt of niet) geeft u een voertje. Let erop dat 
u het voertje geeft binnen een halve seconde na het noemen van zijn naam (associatie tijd). De 
eerste keren hoeft uw pup helemaal niet op te kijken naar u als u zijn naam noemt. Het enige dat 
belangrijk is, is dat u het voertje direct na het klinken van de naam geeft. Het makkelijkste is om bij 
deze oefening bij uw pup op de grond te gaan zitten en uw pup bij u te houden, door hem het voer te 
laten zien. Iedere keer als u zijn naam noemt, geeft u binnen die halve seconde het voertje. Dit 
herhaalt u enkele keren. Op een gegeven moment zult u merken dat bij het noemen van de naam, 
uw pup reageert: hij kijkt naar u, naar het voer of toont anderszins interesse bij het signaal ‘naam’. 
Dat is het moment waarop u het een stapje moeilijk kunt gaan maken. Nu noemt u de naam van de 
pup, en als hij opkijkt, krijgt hij voer. Kijkt hij niet op? Dan krijgt hij niets. Ook dat bouwt u weer 
verder uit tot uw pup zal komen aanrennen als hij zijn naam hoort. Bedenk daarbij goed mijn eerste 
punt bij het geven van commando’s: een hond verstaat geen Nederlands en zal dit ook nooit leren. 
Verpak de naam van de hond dan ook niet in een hele zin, maar geeft altijd een kort signaal ‘naam’. 

U bouwt dit signaal steeds verder uit: in het begin dus als u bij uw pup op de grond zit, en later op 
een afstandje als uw hond iets anders aan het doen is. 

Zitten 

Na het aanleren van de naam vind ik het commando ‘zit’ het belangrijkste. Ten eerste omdat er dan 
rust in de hond is; het is een rustige positie waarbij de hond geduld leert krijgen. Daarnaast is het in 
de maatschappij bijzonder zinvol om die rust ook buiten te kunnen hebben: zitten terwijl u staat te 
praten met iemand, zitten op een terrasje, zitten bij de stoeprand voor het oversteken, zitten in het 
losloopgebied als er een paard langs komt; allemaal voorbeelden waarbij die rustpositie als ideaal 
kan worden beschouwd. 

Het aanleren van het commando ‘zit kunt u het makkelijkste doen door te beginnen met een voertje 
in de hand. Beweeg uw hand vanaf de neus van de hond een kleinstukje recht omhoog. De pup zal 
omhoog gaan kijken en de achterhand zal automatisch naar de grond zakken. Benoem het 
commando ‘zit’ pas als uw pup daadwerkelijk met zijn billen op de grond zit. U legt namelijk de 



associatie tussen het signaal ‘zit’ en de handeling (zitten op de grond). Zoals eerder al uitgelegd: het 
associatievermogen van een hond is ongeveer een halve seconde. Dus zodra uw hond met zijn 
achterhand de grond raakt zegt u duidelijk ‘zit’ en geeft u de beloning die u in uw hand had. 

Nu kan het gebeuren dat uw pup niet gaat zitten als u uw hand beweegt. Dan gaat er iets is. De 
oorzaak ligt echter altijd in uw sturing. Bij deze aanleertechniek is het belangrijk om uw hand stil te 
houden als uw hond naar het voertje toe gaat springen. Haalt u uw hand weg, dan krijgt u een soort 
jojo effect, waarbij de pup druk wordt. Een andere mogelijkheid is dat uw pup de interesse in het 
voertje verliest. Ook dan gaat u voorbij aan de oefening. 

Als de uitvoering een aantal malen niet is gelukt, geef u w pup dan het voertje alsnog (zonder het 
geven van een commando) en probeer het met een nieuw voertje. U geeft het voertje enkel om de 
pup de interesse in uw hand te laten behouden. Immers als hij het voertje iedere keer toch niet 
krijgt, zal hij iets anders gaan doen. Voor zijn gevoel is het voer onbereikbaar en dus zinloos om er 
moeite voor te blijven doen. 

Tot slot kan het zijn dat u het voertje niet recht voor de neus van de hond heeft gehouden maar o 
enige afstand (buiten bereik), ook dan zal uw hond niet meebewegen met uw hand.  

Persoonlijk heb ik de voorkeur om voer altijd zo snel mogelijk op te bergen. Dit voorkomt dat uw pup 
gaat luisteren naar een hand met voertje, in plaats van naar u. De overgang kunt u per training 
uitproberen. U oefent een paar keer de zit positie met voer in uw hand. Vervolgens, als die positie 
makkelijk gaat en de hond eigenlijk altijd gaat zitten als u uw hand beweegt, hebt u geen voer in de 
hand waarmee u stuurt, maar niet zichtbaar voor de hond in uw andere hand. Zodra uw hond 
reageert op uw handbeweging, bevestigt u het signaal ‘zit’ en geeft u met uw andere hand de 
voerbeloning. 

U werkt bij het aanleren van dit commando met een paar technieken 

- Sturen (u beweegt uw hand waarbij u een positie van uw pup uitlokt) 
- Belonen (u beloont goed gedrag met voer)’ 
- Associatie van een commando (u benoemt ‘zit’ als de positie wordt uitgevoerd) 

U zult merken dat uw pup steeds minder hulp nodig heeft om te gaan zitten. U kunt dan langzaam 
gaan beginnen met het commando geven tijdens de uitvoeren (dus als de pup zijn achterhand laat 
zakken in plaats van helemaal op de grond heeft). Uiteindelijk kunt u het commando helemaal naar 
voren schuiven en gebruiken zoals u het wenst: op commando gaan zitten. 

 

Let op 

Voor elk commando geldt dat de hond een aantal fases doorloo9pt voordat hij het commando 
beheerst. Dat wil zeggen dat u de beloning langzaam kunt verminderen, maar af en toe moet blijven 
bevestigen. 

Bij het aanleren van het commando bevestigt u het commando altijd met een beloning. 

Bij de overgangsfase van het geven van het commando tijdens of vlak voor de handeling, beloont u 
het juiste gedrag ook nog iedere keer. 

Bij de beheersingsfase (u herkent deze fase als de hond het commando altijd uitvoert) hoeft u niet 
meer continue met een voerbeloning te werken, maar volstaat uw bevestigende aandacht. U gaat de 
beloningen langzaam afbouwen en af en toe wel en af en toe niet geven. 



Bevestig echter wel met uw stem. 

Hier komen 

Een zeer belangrijk commando, wat door veel honden slecht of niet wordt uitgevoerd, is het ‘hier’ 
commando. Oftewel het commando dat aangeeft dat uw hond bij u moet komen, ongeacht de 
omstandigheden! Bij wijze van spreken: u staat op een veld, er staat een volle voerbak, een groepje 
andere honden, hele leuke mensen en een paard. Als u roept, dient uw hond bij u te komen, hoe 
groot de verleiding ook is. Klinkt het onmogelijk? Het kan zeker geleerd worden op de juiste manier! 

U leert de pup vanaf het allereerste moment dat hij zijn intrede bij u doet om te komen. In het begin 
doet u dit zonder al te veel afleiding in huis en tuin, later bouwt u dit uit naar buiten met steeds meer 
verleidingen en prikkels. U kunt op verschillende momenten het commando bevestigen en aanleren. 

De eerste stap is het commando zelf. Zoals eerder gezegd: uw hond verstaat geen Nederlands, dus 
zult u eerst moeten leren aan de hond welk gedrag u verwacht bij het signaal ‘hier’. Begin in huis, laat 
uw pup een eindje verder op de grond zitten. Noem de naam van uw pup(die u als eerste heeft 
aangeleerd) zodat de pup opkijkt. Spreid uw armen en praat enthousiast en vrolijk tegen de pup. Wat 
u zegt maakt niet uit, de pup verstaat u toch niet, maar de intonatie van uw stem zal zorgen dat het 
de aandacht van uw pup trekt. Komt de pup uw kant op? Moedig hem dan aan met uw stem, klap in 
uw handen en verleid hem om helemaal bij u te geraken. Als uw pup er bijna is, benoemt u rustig, 
doch duidelijk het commando ‘hier’ (geen hele zin, maar enkel het commando benoemen) en 
beloont u de pup voor het bij u komen met uw aandacht en een voertje.  

Zodra u merkt dat uw pup in huis op de ‘naam, hier’ begint te reageren met bij u komen zonder dat u 
hem hoeft aan te moedigen, dan kunt u beginnen met de volgende stap. Plaats zichtbaar voor de 
pup, zijn etensbak in de bench en doe de deur dicht. U gaat een klein stukje bij de bench vandaan 
staan en wacht rustig af, tot uw pup wat minder hardnekkig probeert de bench in te komen. Op dat 
moment noemt u vrolijk, doch duidelijk ‘naam, hier!’ om de pup bij u te krijgen. Als de pup reageert, 
moedigt u hem aan om te komen, op dezelfde manier als in stap één. Is hij bij u? Ren dan samen naar 
de bench en doe het deurtje open: hij mag eten! U zegt letterlijk ‘kies mij boven een volle voerbak 
om de voerbak te kunnen krijgen’ oftewel: uw pup moet eerst luisteren om naar de verleiding toe te 
mogen. Komt uw pup niet na die eerste keer roepen? Wacht dan heel rustig af, uw pup zal het gaan 
opgeven om in de bench te komen, omdat het hem simpelweg niet lukt. Denk aan de titel van het 
boek ‘hij wil dat’. Hij wil naar die voerbak, maar zal er nooit komen omdat de bench dicht zit. Hij zal 
dus moeten ervaren dat hij zijn eigen wil opzij zet, voordat hij krijgt wat hij wil. U blijft hem dus niet 
roepen, maar u roept hem enkel als hij stopt met pogen de bench in te komen. Een hardnekkige pup 
kan hier overigens rustig drie kwartier over doen. Voor u gaat het om volhouden, niet gefrustreerd 
raken, en geduld op te brengen om deze oefening te laten slagen. Als u hier het geduld kunt 
opbrengen, heeft u een grote slag gewonnen: De pup wil iets heel erg graag, u vraagt iets anders dat 
eerst gedaan moet worden: ‘hij wil dat´. Door dit te overwinnen maakt u een zeer duidelijk punt naar 
uw hond: ‘eerst luisteren, dan krijgen wat je fijn vindt’. Het maakt niet uit hoe lang de pup twijfelt of 
afwacht: zodra de pup komt krijgt hij zijn beloning. Beginnen met deze stap is per pup verschillend. U 
moet in elk geval zeker zijn dat de eerste stap van hier komen er goed in zit, voordat u die tweede 
stap gaat gebruiken en inzetten. Oftewel: uw pup moet signaal ‘naam, hier’ snappen en uit kunnen 
voeren. 

Als uw pup verder is in de tweede stap, en bij een eerste commando direct bij u komt om zijn eten te 
krijgen (het kwartje is gevallen) gaat u het opnieuw een stapje uitbreiden: de pup moet nu eerst 
zitten, een stukje volgen, liggen enzovoorts voordat u naar de bench gaat en deze open zet. Denk 
eraan: u vraagt pas gedrag van uw pup, als de pup snapt wat de bedoeling is! U bevestigt de pup op 



deze manier de regel ‘kies mij boven alles, om te krijgen wat je fijn vindt’. Een hele sterke regel als de 
pup dit eenmaal goed door heeft en tevens een regel waar u later zeer veel profijt van zult hebben! 

Tot u bij de derde stap ment, roept u buiten NOOIT uw pup bij het zien van verleiding, maar 
voorkomt u dat hij weggaat (door hem af te leiden, of een verleiding eerder te zien dan de pup en 
door neutrale gebieden op te zoeken met weinig tot geen afleiding) of, indien u te laat bent, door de 
pup zonder enig commando op te gaan halen, op te tillen en mee te nemen. Is er geen afleiding, dan 
kunt u natuurlijk oefenen met de pup buiten op eenzelfde manier als de eerste stap van het ‘hier’ 
aanleren, zoals hierboven omschreven. Beheerst uw pup/jonge hond (want tegen die tijd is de pup al 
bijna pup-af en afhankelijk van uw timing en het leervermogen van de pup zo om en nabij de 6 
maanden) de derde stap? Dan gaat u buiten langzaam de verleidingen en afleidingen opzoeken. Zo 
kunt u het hier komen oefenen op een kinderboerderij waar honden zijn toegestaan: de pup ziet de 
dieren, maar er zit nog wel een hek tussen, dus de pup kan niet in de fout gaan en geen succes 
hebben als hij niet voor u kiest (net als de bench oefening stap 2). 

U komt een hond tegen, en op enige afstand trekt u al de aandacht van uw pup door ‘naam’. Kijkt de 
hond op? Roep dan ‘hier’. Als uw pup twijfelt, heeft u maar één juiste oplossing: ga de andere kant 
op. Dat betekent dat als de pup twijfelt, u abrupt van de pup gaat weglopen. De snelheid waarmee u 
dit doet, hangt af van hoe groot de twijfel is voor uw pup om met u mee te gaan, oftewel: u te 
verkiezen boven de verleiding. Is die twijfel groot, dan draait u om en rent zo hard mogelijk de 
andere kant op. Het is hierbij wel belangrijk dat de pup u ziet vertrekken. Wegrennen terwijl de pup 
met de andere hond aan hete spelen is, is vrij zinloos. Kiest de pup voor u? Dan prijst u hem uiteraard 
de hemel in, u moedigt hem aan door te klappen in uw handen en vrolijk te praten en geeft u hem 
uiteraard iets heel lekkers als hij bij u is. Bent u te laat en gaat de pup toch naar de verleiding, loop er 
dan rustig naartoe. U zegt niets, pakt de pup mee en loopt weg. 

Ik heb de sterke voorkeur om mijn honden aan te leren om altijd eerst bij mij te komen, voordat zijn 
naar een andere hond toe mogen gaan. 

De reden hiervan is veelzijdig: 

- Ik wil dat mijn hond niet op grote afstand met een vreemde hond kennis maakt (als het 
misgaat sta ik er bovenop en kan indien nodig ingrijpen) 

- Ik bepaal met welke honden mijn hond mag kennis maken (niet iedere hond is ervan 
gediend, niet elke hond is sociaal en naar een aangelijnde hond mag mijn hond nooit toe. 

- Mijn hond wordt door deze methode geen stormram voor de andere hond, maar maakt op 
een nette en rustige manier kennis, dit geeft weinig tot geen conflicten met een andere 
hond. 

Dus, de hond moet te allen tijde eerst naar u luisteren, voordat u al dan niet besluit om hem te laten 
kennis maken met een tegenkomende soortgenoot. (bench oefening stap 2 met dat verschil dat u 
niet kunt voorkomen dat hij de fout ingaat: de andere hond zit niet in de bench en is ook niet 
stuurbaar. Maar u heeft wel invloed op hoe u de oefening heeft aangeleerd en op welke afstand u 
die oefening begint! Aan de hand hiervan zal uw commando slagen of falen). 

Indien u besluit dat de betreffende hond geen verstandige keuze is om kennis mee te maken, dan 
leidt u uw hond af en geeft u de ruimte om u te passeren (ga even in het gras staan, steek een ander 
pad in, steek de weg over ed.) 

Vrij geven 



Ik leer mijn honden altijd het commando ‘vrij’ aan. Dit commando is er om de hond aan te geven dat 
een voorgaand commando wordt opgeheven en er verder even niets meer van hem verlangt wordt. 
Het ‘vrij’ leert u redelijk simpel aan: uw pup voert een commando uit (bijvoorbeeld zit) e nu vindt dat 
hij klaar is (hij mag uit de zit positie komen): hij mag ‘vrij’. U legt hierbij een voertje op uw handpalm, 
zichtbaar voor de pup op neushoogte, en beweegt uw hand in een schep beweging van de pup af 
naar achteren, waarbij het voertje een klein stukje verder op de grond valt. De pup staat op en u 
benoemt ‘vrij’. Daarna bent u heven niet meer met de pup bezig. Vrij zegt zoveel als ‘je hoeft even 
niets meer met mij, doe wat voor jezelf’. 

 

Loslaten 

Elke pup verkent de wereld met zijn tandjes. U zult al snel merken dat uw pup probeert voorwerpen 
van straat op te pakken. Om uw pup op de juiste manier te leren spullen los te laten, is het belangrijk 
te weten dat alles uit de bek grissen zal zorgen voor het eten van die voorwerpen. Immers: als u alles 
afpakt, heeft de pup maar één mogelijkheid om te houden wat hij gevonden heeft: oppakken en zo 
snel mogelijk doorslikken. Op straat maak ik onderscheid in wat ik belangrijk vind om af te nemen: 
punaises, schroeven, p0euken, kauwgom en glas zijn voorbeelden van zaken die ik echt moet 
afnemen omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar een blaadje, een eikeltje, een plukje gras, een hapje 
aarde of een klein steentje zijn allemaal zaken die er met de ontlasting probleemloos weer uitkomen 
en daar hoef ik dus niet zo zwaar aan te tillen. U kunt overwegen om die laatste categorie te laten 
gaan en de pup ermee te laten rondlopen. 

De zaken die u wilt of moet afnemen, kunt u het beste doen door op uw hurken te gaan zitten en de 
pup een voertje voor te houden. Laat hij het voorwerp los? Zeg dan duidelijk ‘los’ zodra hij zijn kaken 
open doet en beloon hem met het voorgehouden voertje. Pak er dan een tweede voertje bij, en een 
derde en vierde enzovoorts. Er komt een moment dat de verleiding om het voorwerp te blijven 
vasthouden te groot wordt ten opzichte van het aangeboden alternatief. 

Natuurlijk kunt u een enkele keer iets uit de bek van uw pup halen als dit strikt noodzakelijk is, maar 
bovenstaande versie kunt u het beste zoveel mogelijk toepassen in de situatie van iets los moeten 
laten. Wees ook hier geduldig en duidelijk en zet door tot het lukt. 

Plaats 

Vanaf dag één leren we de pup spelenderwijs zijn ‘plaats’ aan. Dat wil zeggen dat elke keer dat wij de 
pup in de bench plaatsen het woord ‘plaats’ benoemen. U hoeft hier verder niet zoveel aandacht aan 
te besteden. Het moet voor u een gewoonte worden dat als u de pup in de bench zet, u ‘plaats’ zegt. 
Verder hoeft u niets te doen. Bij het in de bench plaatsen van de pup geeft u altijd een voertje in de 
bench voordat u het deurtje sluit. Op een gegeven moment zult u merken dat u bij het pakken van 
dat voertje, de pup kwijt bent: hij zit er al! U kunt af en toe eens testen of uw pup ‘plaats’ doorheeft, 
door met hem het commando ‘plaats’ zelf de bench in loopt. Doet hij dit, dan gaat u uitbouwen tot 
grotere afstand: u blijft een stapje bij de bench vandaan, dan twee stapjes, vervolgens drie 
enzovoorts. Lukt het nog niet dat uw pup zelf de bench inloopt? Dan helpt u hem door rustig, doch 
bedaard het pupje te ondersteunen om de bench in te gaan en benoemt u opnieuw het commando 
‘plaats’ als de pup daadwerkelijk de bench in gaat. 

Met het aanleren van de voorgaande commando’s hebt u de belangrijkste commando’s aangeleerd. 
Natuurlijk is het leuk om veel verschillende commando’s aan te leren, mar daar ga ik niet verder op 



in: er zijn genoeg hondenboeken om inspiratie op te doen met betrekking tot commando’s. Ik beperk 
mij hier tot de meest noodzakelijke om de hond gehoorzaam te krijgen in elke situatie. 

Knuffelen 

Natuurlijk hebt u uw pup in huis genomen als gezelschap. Voor de verrijking van uw gezin. Met zijn 
aandoenlijke uiterlijk is een pup heel aaibaar en is het moeilijk om van hem af te blijven. Toch is ook 
het knuffelen en aaien een onderdeel van interactie tussen u (uw gezinsleden) en de hond waar 
uiteraard regels aan verbonden zijn. Het is immers onprettig als u bij een aanraking door uw pup 
wordt gebeten met zijn scherpe puppy gebit. Of dat hij tegen u opspringt en heel druk wordt. Tevens 
is het de bedoeling dat uw pup uw aanrakingen als prettig leert ervaren. Wie kent er niet het beeld 
van de hond die bij zijn baas op zijn rug rolt om lekker gekriebeld te worden? Niets is heerlijk dan uw 
handen door de vacht van uw hond te laten glijden. 

Nu is het aaien van uw pup eigenlijk iets heel onnatuurlijks voor de hond. U ‘bijt’ met uw handen de 
pup, maar het is niet de bedoeling dat uw pup dit bij u terug gaat doen. Dit moet de pup leren. 
Kortom: stel ook hier uw regels op. 

U leert uw pup dat uw aanrakingen enkel bedoeld zijn om te ontvangen, en dat uw pup hier niets 
voor terug hoeft te doen. Uiteraard is het belangrijk dat uw pup niet bepaalt wanneer u hem 
aanraakt (aandacht trekken ‘hij wil dat’) maar u. Ga bij uw pup zitten met een zacht speeltje en nodig 
de pup uit om het speeltje te pakken. Met de ene hand houdt u het speeltje vast, en met de andere 
hand raakt u de pup aan. U aait en kriebelt de pup zolang hij het speeltje vast heeft of tot u er 
genoeg van heeft. Beweeg hierbij uw handen rustig, zodat u geen opwinding uitlokt. Hapt uw pup 
toch naar uw handen, dan beweegt u uw handen heel rustig, maar duidelijk van de pup weg. U 
brengt uw handen rustig terug op het moment dat de pup weer rustig wordt en het speeltje weer 
vast heeft. Het sleutelwoord: rust. Dit is exact wat u bij het knuffelen wilt, dus dient u als zodanig te 
handelen. Snelle bewegingen zullen zorgen voor snelle reacties. 

Het aaien van uw pup kunt u ook weer gebruiken om de pup rustig te laten worden, door met uw 
handen als het ware uit te stralen wat u van de pup wenst. Door rustige strijkbewegingen met uw 
handen over de pup te maken, zoal uw pup die rust over gaan nemen. Naarmate u hier meer 
geoefend in raakt, en uw pup gewend is aan uw aanraking, wordt een speeltje overbodig, en kunt u 
de aanraking gebruiken om uw pup rustig te laten worden. Ook het aanraken van uw pup is weer een 
mogelijkheid tot het opbouwen van de vertrouwensband en zal de pup leren dat de interactie met u 
iets prettigs is.  

Daarnaast zijn deze knuffelsessies essentieel om de pup te leren betast te worden. Raak 
spelenderwijs de oortjes aan, de pootjes en het gehele lijf. Het is erg handig als uw pup dit 
probleemloos accepteert wanneer u dit nodig hebt heeft in de verzorging. Denk daarbij aan het 
borstelen, oren schoonmaken, een teek verwijderen, voetzooltjes kunnen bekijken als deze stuk zijn, 
zalf kunnen smeren enzovoorts. Dit leert u tijdens het aanraken spelenderwijs aan door uw 
handelingen duidelijk, doch rustig uit te voeren en ook hier weer de pup de mogelijkheid geeft om 
iets vast te houden als een speeltje. 

 

Fase 2: pup-af 

In de volksmond hoor ik vaak ‘mijn hond is aan het puberen, dus ja hij is wat vervelend aan het 
doen’. Deze zin is eigenlijk een soort van excuus waarom de betreffende hond gedrag vertoont dat 
de eigenaar liever niet ziet, maar waar hij onder het mom ‘puberen’ een goed excuus heeft om er 



niets aan te doen. Echter, dit is geen fase bij een hond. Dat wil zeggen; de hond komt wel in een 
periode dat hij gaat uitproberen, maar deze fase gaat niet ‘vanzelf’ over als je er niets mee doet. 

Ik heb moeite met het woord ‘puberen’ in combinatie met de hond. De reden hiervoor is simpel: een 
hond hoeft helemaal niet te puberen. Het zogenaamde puberen hangt af van de structuur die je hem 
de eerste maanden hebt geboden. Concreet: heb je de hond vanaf zijn intrede in huis duidelijke 
leiding en regels gegeven, dan zal de ‘puberteit’ stilletjes aan u en uw hond voorbij gaan. Hebt u de 
touwtjes laten vieren of de hond zijn zin gegeven, dan zal hij rond zijn volwassenheid (grofweg tussen 
de 6 en 14 maanden) zeer hardnekkig proberen om zijn zin te krijgen. 

De reden voor het puberen is simpel: een pup probeert vanaf dag één dat hij in huis is, te kijken wat 
zijn uiteindelijke status in de roedel zou kunnen worden. Hoe klein en jong de pup ook is: hij zal 
checken of hij de wereld naar zijn hand kan zetten. Vervolgens merkt u daar in de eerste maanden 
verder weinig van. Dergelijke honden worden vaak lachend bestempeld als ‘eigenwijs’ of ‘het hoort 
bij het ras’ maar er wordt verder niet veel aandacht aan besteed. Dan wordt de pup sterker en 
groter, en dat weet hij. Het moment waarop hij acht sterk genoeg te zijn om een leider van de roedel 
te worden, begint de echte strijd: de pup wordt een ‘puber’ en gedraagt zich waar mogelijk 
tegendraads. Hij loopt weg, rijdt op andere honden of op u, sloopt spullen in huis of kan opnieuw 
onzindelijk worden. Dit zijn maar enkele mogelijkheden van wat de hond verzint om u dwars te 
zitten. Feitelijk komt het allemaal neer op ´ik wil dat’. 

Massaal gaan de hondeneigenaren naar elkaar roepen dat het een fase is, en dat het wel over gaat. 
Dat men ‘even’ consequent moet zijn en dat het dan wel goed komt. Maar, hier wordt de denkfout 
gemaakt. Ten eerste omdat de oorzaak van het puberen dus al ligt in het niet zorgvuldig omgaan met 
leiderschap en ten tweede omdat je niet consequent bent als je dat ‘even’ doet. Consequent ben je 
altijd, niet af en toe als het uitkomt. Een hond gehoorzaamt ook niet af en toe als het hem uitkomt. 
Als een hond af en toe luistert, dan is hij dus niet gehoorzaam.  

De lichamelijke volwassenheid van de hond, is gedeeltelijk gelijk aan dat van ons: de teven worden 
geslachtsrijp en de reuen beginnen interesse te krijgen in de dames. Maar er is ook een groot, -en 
wat mij betreft essentieel-, verschil: de hersenen. Bij mensen veranderen de hersenen in de 
puberteit. De grijze massa wordt als het ware geschud, waardoor bij de jong volwassenen 
remmingen wegvallen. De hersenen hebben het als het ware ‘even niet op een rijtje’. Pas na de 
puberteit krijgt de grijze massa weer een plekje en is de inmiddels jong volwassen persoon in staat 
om rationeel te denken, grenzen te respecteren en om het verschil te snappen tussen goed en fout. 

Bij honden werkt dit iets anders. Honden krijgen een dergelijke reorganisatie in de hersenen niet. 
Wel hebben zij de sterke neiging om opgedane ervaringen in de jeugd, toe te passen zodra ze sterk 
genoeg zijn. Dan kom ik weer terug op wat ik eerder uitlegde: de hond gaat zijn eigen regels 
toepassen als hier eerder ruimte voor was gegeven. De ruimte die de hond eerder kreeg om met u in 
discussie te gaan, wordt dan ten volle benut om hoger op te komen. 

Om de puberteit bij uw hond te voorkomen, is er maar één remedie: leer uzelf vanaf het moment dat 
de pup in huis komt om duidelijk grenzen te stellen, structuur aan te brengen en dit ook altijd te 
handhaven. ‘Ik wil dat’ gaat dus enkel voor u op, en gebeurt dus ook altijd. ‘Hij wil dat’ is een zin die 
de hond wel kan willen toepassen, maar wat hem niet lukt indien u deze methode goed hanteert en 
begrijpt. In de puppytijd is het dan ook verstandig om uzelf steeds af te vragen ‘wie wil dat?’. Is het 
antwoord u, dan kunt u de interactie met uw hond aangaan. Is het antwoord de hond, dan dient u de 
interactie of de wil van de hond te voorkomen. 



Zo kan ik nog een voorbeeld geven: de deur uitgaan. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen als mijn 
honden als eerste naar buiten gaan, en hoewel veel boeken mij tegenspreken, zal ik u uitleggen 
waarom het niets met leiderschap te maken heeft, maar met structuur. Indien u altijd als eerste de 
deur uitgaat, brengt u een duidelijke regel aan ‘ik wil als eerste door de deur’ en dat is natuurlijk 
prima. Maar, ik kan het ook afwisselen zonder dat ik mijn leiderschap op de tocht zet: door 
lichaamstaal. Als ik voor de deur sta, en daarmee de route naar buiten voor de honden blokkeer, kan 
ik de deur opendoen zonder dat zij naar buiten zullen gaan. Ik zeg letterlijk zonder woorden ‘ik wil 
eerst’. Maar, zet ik de deur open en stap ik vervolgens opzij, dan zeg ik ‘jullie hebben toestemming 
om te gaan, de weg is vrij’. In het hoofdstuk ‘lichaamstaal versus lichaamstaal’’ zal ik hier verder op 
ingaan. 

Commando handhaven 

De jong volwassen hond heeft inmiddels van u enkele commando’s geleerd. Hier komen, de naam, 
zitten, loslaten, volgen en plaats (of bench). Indien uw hond weet wat de bedoeling is, en bewust 
ervoor kiest om het commando niet uit te voeren, dan gaat u ook nu de discussie niet aan. Dat wil 
zeggen: u geeft eenmalig een commando, en als het niet wordt uitgevoerd, of uit zichzelf opgeheven, 
dan handelt u enkel nog met lichaamstaal om uw regel door te zetten te handhaven. 

Ter verduidelijking enkele voorbeelden 

U komt iemand tegen op straat en u wilt met deze persoon een praatje maken. U gebied hierbij de 
hond te gaan zitten, zodat hij in een rustige positie kan afwachten tot u uw weg vervolgt. U geeft hem 
‘naam, zit’ en bevestigt het commando met een ‘goed zo’ of ‘braaf’. Vervolgens gaat u het gesprek 
aan. Staat uw hond op? Dan neemt u de riem kort en duwt u rustig doch duidelijk op de achterhand 
van de hond tot hij zit. U hebt immers niet gezegd dat hij terug op mocht staan. Dit blijft u herhalen 
tot uw hond het opgeeft en blijft zitten. Pas bij het afsluiten van het gesprek maakt u terug 
oogcontact met uw hond en geeft u hem een volgend commando ‘volg’ of ‘vrij’ bijvoorbeeld. Om te 
voorkomen dat uw hond een loopje met u kan nemen, doet u dit in het begin altijd aangelijnd. Zo 
hebt u controle als uw hond onder het commando uit probeert te komen. 

U wilt dat uw hond tijdens het eten op zijn plaats ligt. Hij mag er dus niet afkomen tot u hem vrij 
geeft. Het gegeven is simpel: u brengt de hond naar zijn plaats en benoemd het ‘plaats’. Eventueel 
kunt u de hond eerst afleggen op zijn plaats en dan benoemen ‘plaats’. Daarna stapt u weg. Staat uw 
hond op? Breng hem zonder iets te zeggen terug en zet hem op zijn plaats. Of hij daar staat, zit of ligt 
doet niet ter zake. U gaat geen enkele discussie aan, u had al aangegeven wat u verlangde van hem. 
Behalve de hond fysiek terug te begeleiden naar de plek die u aangaf, geeft u hem verder geen enkele 
aandacht. Pas als de hond de strijd opgeeft en niet zonder ‘vrij’ van zijn plaats afkomt (vaak gepaard 
gaande met een zeer diepe zucht ‘ernstig niet eerlijk baas!’ waarna de hond gaat slapen) geeft u hem 
terug aandacht en mag hij naargelang uw oordeel ‘vrij’. Ook in dit geval is het weer: de aanhouder 
wint en alles valt of staat met timing. Bij voorkeur moet u reageren op de intentie van de hond om 
van zijn plaats af te gaan komen door op te staan en richting de hond te bewegen. Als hij zelf terug 
gaat naar zijn plaats, kunt u volstaan met opstaan en terug gaan zitten. Daarnaast moet u ook in dit 
geval volhouden: als uw hond zijn zin krijgt zijn we opnieuw op het punt ‘Hij wil dat’. 

Ter indicatie: een van onze honden heeft het gepresteerd om met etenstijd om zes uur de strijd te 
beginnen, en pas om half elf in de avond de strijd te staken. Wij starten de ‘plaats’ training tijdens het 
eten als de hond zo rond een jaar oud is. Onder het jaar ligt de hond altijd in een gesloten bench als 
wij gaan eten. Deze oefening starten we dus pas met de hond als hij binnen het leerproces in de 
beheersingsfase zit van het commando ‘plaats’. 



U gaat koken, en u besluit dat uw hond moet blijven zitten op een bepaalde plek. U geeft het 
commando ‘zit’ en u gaat koken. Elke keer dat u merkt dat de hond opstaat, gaat u naar hem toe en 
brengt hem terug in de zit-positie, zonder iets te zeggen of oogcontact te maken. Het is immers 
logisch dat u als leider die regel oplegt aan uw hond, en daar gaat u de discussie dus ook niet over 
aan. Gaat de hond liggen? Zet hem terug op de zit-positie. Als de hond netjes zijn positie houdt en u 
vindt dat hij iets anders mag gaan doen, loopt u naar de hond en geeft u hem ‘vrij’. 

In voorgaande voorbeelden kunt u in het kort de volgende stelregels hanteren: 

- Wat wil ik gebeurt zolang als ik het nodig acht 
- Ik ga geen enkele discussie aan met de hond 
- Als de hond besluit om ongehoorzaam te zijn zit daar een consequentie aan vast 

Of nog korter: Ik wil dat. 

 

Lichaamstaal versus lichaamstaal 

Een hond reageert zeer sterk op onze lichaamstaal. Vaak veel meer dan we zelf door hebben. Als u in 
uw hoofd tegen uzelf zegt ‘niet zenuwachtig worden, blijf rustig’ en u voelt de zenuwen door uw lijf 
gieren, dan heeft uw lichaamstaal dit allang verraden aan de oplettende kijker en zeker aan uw hond. 
Het is dan ook van essentieel belang om een oefening met uw hond te starten met de juiste intentie 
‘ik heb er zin in, dus we gaan het doen!’. 

Regelmatig hoor ik ‘waarom doet hij dat bij jou wel en bij mij niet?’ als ik met iemand bezig ben die 
ondersteuning voor zijn hond wil. Om deze vraag te beantwoorden wil ik u het volgende voorbeeld 
geven: 

Bello komt met zijn baasjes met de hulpvraag “Hoe kunnen we lopen aan de lijn met Bello en andere 
honden passeren zonder dat hij onze arm eruit trekt?” Bello is een Bull Mastiff reu van net 1 jaar oud, 
die zijn volledige gewicht in de strijd kan gooien om zich naar een andere hond te bewegen. Ter 
verduidelijking vraag ik de mensen of ik de hond mag lenen, zodat ik het kan laten zien. In mijn hoofd 
zeg ik ‘ik ben leider en ik neem de riem nu over, ik ga met deze hond lekker een rondje wandelen’. Met 
die intentie neem ik de riem over, zet de hond aan mijn linkerzijde naast me, maak oogcontact en 
geef een ‘volg’. Vervolgens ga ik met de hond een ronde lopen om even te voelen waar hij probeert 
zijn zin door te drijven. Op een gegeven moment loopt hij netjes naast en laat ik er een hond bij 
komen. Op de intentie om zich te focussen op die andere hond geef ik Bello een correctie aan de lijn 
(een korte strakke lijn waarbij ik mijn hand snel en kort omhoog beweeg en direct daarop de lijn laat 
vieren; fysieke kracht heb ik niet en dat is ook niet nodig) en beloon hem daarop ook direct weer voor 
het netjes meelopen. Dan is het tijd om de eigenaren te laten lopen met Bello en de hond te passeren. 
De eigenaar zegt al hardop wat hij in lichaamstaal laat zien ‘oh jee, nou dat wordt wat’. Het zou toch 
wel verassend zijn als Bello met deze lichaamshouding van zijn eigenaar probleemloos mee zou lopen. 
Dit doet Bello dus ook niet, en stormt blaffend richting de andere hond met zijn baas in zijn kielzog. 

Het gevoel wat u heeft, straalt ook uit in uw houding. Is uw gevoel onzeker, dan is uw houding ook 
onzeker. In het geval van Bello was het een duidelijk contrast: hij kon prima volgen. De bazen hadden 
hem keurig aangeleerd hoe hij dat moest doen en hij reageerde vervolgens feilloos op de 
lichaamstaal van zijn eigenaar. De eigenaar vertoonde twijfel en liet het leiderschap vallen, de hond 
pakte het direct op. 



Probeer dan ook altijd te gaan wandelen met de intentie ‘ik ga wandelen en ik neem mijn hond mee’. 
Oftewel: u gaat op pad, en uw hond heeft het genoegen om u te vergezellen op uw wandeling. 

Hoewel u tegen uw omgeving kunt roepen, dat u echt niet onzeker bent, en echt wel overtuigd bent 
van uw leiderschap, zal uw hond u direct verraden als uw gevoel niet geheel aansluit bij wat u zegt, 
omdat uw lichaamstaal meedoet met uw gevoel. Dus, behalve dat u het zegt, moet u het ook voelen 
om het te kunnen uitstralen in uw lichaamstaal en uw houding. 

Bezit opeisen 

Honden zijn nieuwsgierig van aard, en daar is natuurlijk niets mis mee. Maar een hond die uw 
boodschappentas bij thuiskomst al leeg heeft getrokken, of een hond die zich met geweld op de 
stofzuigerslang of de dweil stort, bezit dan weer iets teveel nieuwsgierigheid. Ook hierin kunt u met 
lichaamstaal aangeven wat u van uw hond wenst en of u uw bezit wilt delen, of voor uzelf wenst te 
houden. Dit bepaalt u, niet de hond! Om uw hond middels lichaamstaal aan te geven dat het 
voorwerp van u bent, blokkeert u de weg naar het voorwerp toe. U verspert de hond letterlijk de weg 
naar wat van u bent, en niet bedoeld is voor de hond. Door op uw hond in te lopen, zal hij gaan 
wijken (naar achteren stappen) en u zet hem zover naar achteren als u speelruimte wenst rondom 
het voorwerp. Als u vindt dat uw hond voldoende afstand heeft, draait u zich om en gaat u aan de 
slag (met dweilen, met stofzuigen, met de krant oppakken en gaan lezen, met de planten water 
geven, met de boodschappentas uitruimen, enzovoorts) 

Commando  

Bij het hoofdstuk commando’s kon u al lezen dat we gebruik maken van sturing (lichaam in een 
bepaalde positie bewegen door onze hand te bewegen). Als uw hond het commando eenmaal 
beheerst, is er in feite geen lichaamstaal meer nodig, doch is het wel belangrijk om geen 
tegenstrijdige lichaamstaal te laten zien! Als u wilt dat uw hond gaat zitten, en vervolgens met uw 
hand een gebaar maakt waarmee uw hond in de war kan raken, zal hij het commando slechter of niet 
uitvoeren. Oftewel: de hond is sterker geneigd te reageren op lichaamstaal dan op een commando. 
Het een moet dus met het andere overeenkomen om een gewenste reactie te krijgen. 

Voorbeeld 

Om de hond te leren zitten, gebruiken we onze hand door die iets omhoog te brengen en de hond 
daarmee omhoog te laten kijken, waarbij zijn achterhand de grond zal raken. Als uw hond het 
commando kent en beheerst en u geeft het commando terwijl u tegelijkertijd uw hand naar benden 
brengt op de grond, kan het goed zijn dat uw hond in de war raakt. Hij zal gaan liggen, bij u komen 
staan, of heel langzaam gaan zitten. 

In feite komt ook dat weer op hetzelfde neer als bij het leiderschap, de regels bepalen en het bezit 
opeisen: u moet uw gevoel en lichaamstaal op elkaar afstemmen. Dat wat u bedoelt moet u ook 
menen en daarmee uitstralen. Boos worden op de hond helpt niets als u niet eerlijk bent tegenover 
uzelf: uw hond zal u altijd verraden! 

Corrigeren 

Een correctie moet iets zijn, dat door de hond als onplezierig wordt ervaren. Dat wil zeggen: als de 
hond aandacht wil (hij wil dat) en u ontzegt hem de aandacht van u, dan wordt hij gecorrigeerd. Hij 
krijgt zijn zin niet en bereikt zijn doel niet. Dit is een straf: de hond wilde aandacht, en u negeert hem. 

Als uw hond uw commando niet opvolgt, maar u zeker weet dat uw hond het commando beheerst 
en daarnaast uw lichaamstaal oprecht hetzelfde heeft uitgestraald, geeft u de weigering van uw hond 



een negatieve consequentie. Immers: als uw hond zonder correctie ongehoorzaam kan zijn, waarom 
zou hij het dan niet doen? Er moet dus altijd een gevolg zitten aan gedrag van de hond: als hij het 
goed doet positief, en als hij er een potje van maakt negatie. Het belangrijkste is dat de correctie 
door uw hond negatief wordt ervaren, maar wel in overeenstemming met de fout die hij maakte. 
Daarnaast dient een correctie altijd kort en krachtig te zijn en dient u er nooit ‘in te blijven hangen’. 
Er is fout gedrag, er volgt een correctie, en de lei is weer schoon om te starten, waarbij goed gedrag 
dan ook direct weer wordt bevestigd door een beloning. (uw stem, uw aandacht, een voertje, een 
spelletje, een speeltje: ook hier weer: als het door de hond maar als belonend ervaren wordt, en dat 
is voor iedere hond anders) 

Stel uw hond kent het commando ‘hier’ en hij besluit om niet in 1 x te komen. U corrigeert hem met 
uw stem, en benoemt nogmaals vrolijk en duidelijk het commando ‘hier’. Als hij alsnog komt, dan 
kunt u hem met uw stem bevestigen dat dit het gedrag is wat u wilde zien, maar die extra beloning 
(dat balletje, het lekkere voertje) heeft hij verspeeld. Oftewel: hij voerde het uiteindelijk goed uit, 
maar niet perfect. Alleen voor de perfecte uitvoering kan hij een extra beloning krijgen. 

Vertaal het eens naar uzelf: op uw werk geeft uw baas aan dat als u die ene zaterdag komt 
overwerken, u een extra maandsalaris krijgt. U zult hier zeker hard voor werken en die zaterdag 
komen opdagen, tenzij u die dertiende maand altijd krijgt en uw baas ineens wilt dat u ervoor komt 
werken. U zult niet zo hard aan de slag gaan, dan als u die dertiende maand echt als beloning krijgt 
voor die dag, ten opzichte van het altijd krijgen en er nu ineens iets extra’s voor te moeten doen. 
Oftewel: de perfecte uitvoering geeft de jackpot (de mensen die willen overwerken) en de redelijke 
uitvoering (de mensen die niet overwerken en dus geen dertiende maand maar wel het gewone 
salaris ontvangen) geeft een enorme reactie. 

De jackpot ontvangt uw hond dus enkel bij een correcte uitvoering van uw commando. 

Na de puppy-tijd 

Na de puppy-tijd zal de structuur van het uitlaten, spelen en de benchtijd gaan veranderen. Uw pup 
wordt volwassen en in het eerste jaar is de tijd dat uw pup uit de bench mag steeds meer opgerekt: 
uw pup kan langer uit de bench zonder dat hij moe wordt en kan meer uitdagingen aan. Tegen de tijd 
dat uw pup een jong volwassen hond is geworden van een jaar oud, zult u merken dat de tijd dat uw 
hond in de bench doorbrengt sterk verminderd. Het is ook niet meer nodig: uw hond weet inmiddels 
wat er van hem verlangt wordt en is in huis een stabiele huisgenoot geworden. De tijd breekt aan om 
te overwegen de bench de deur uit te doen. Hierbij is het echter wel belangrijk dat uw hond stabiel 
en gehoorzaam is. Besluit u om de bench te vroeg weg te halen, loopt u het risico dat uw hond uw 
interieur gaat aanpakken in uw afwezigheid. Het is lastig om een maatstaf aan te geven wanneer het 
verstandig is om de bench weg te halen, of juist nog even te behouden. Over het algemeen beginnen 
wij met de bench de gehele dag open te laten staan als de hond zo rond het jaar oud is. Tegen de tijd 
dat de hond anderhalf jaar oud is, blijft de bench open als wij afwezig zijn. Als ook dat goed gaat, 
vervangen wij de bench door een mand of kussen en is het de nieuwe ‘plaats’  van de hond.  

De grootste valkuil van deze verandering is dat wij ‘vergeten’ onze grenzen te blijven aangeven. Want 
ook na het eerste jaar moet u alert blijven op het feit dat u de regels bepaalt en dit ook blijft 
toepassen. 

Uw hond loopt nu weliswaar altijd los in huis als u aanwezig bent, maar dat wil niet zeggen dat hij 
zich dan alsnog overal mee mag gaan bemoeien. Als u besluit dat hij op zijn plaats moet als er visite 
komt, dan moet hij dit ook uitvoeren tot u zegt dat hij van zijn plaats mag afkomen, en niet eerder. 
Ook het trekken van aandacht dient u niet te tolereren: u besluit wanneer u aandacht aan uw hond 



schenkt. Het grote verschil met de puppy tijd is dat uw pup de fout niet kon ingaan, omdat u het 
voorkwam door de pup op tijd in de bench te leggen. Nu de hond volwassen is, heeft hij de vrijheid 
om alsnog te pogen u te manipuleren. Aan u de taak om hierop alert te zijn en te blijven en u nog 
steeds de vraag te stellen ‘op wiens voorwaarden doe ik dit?” en uiteraard blijft het antwoord ‘hij wil 
dat’ geen optie.  

Ook buiten wandelen, zal veranderen door de tijd heen. Een volwassen hond heeft meer behoefte 
aan fysieke beweging en kan dit ook langer volhouden. Van een klein rondje van 20 minuten zal uw 
volwassen actieve vriend niet voldaan raken. De tijd van het wandelen met uw hond, kunt u van pup 
af aan op gaan bouwen. De jonge pup van 8 weken loopt misschien 10 minuten en is dan moe. U zult 
merken dat met de leeftijd van uw pup, de wandelingen langer kunnen worden en de pup minder 
snel moe wordt. Tegen de tijd dat uw hond volwassen is, kan hij een wandeling van een uur 
moeiteloos aan mits hij fysiek gezond is. Door dit gestaag op te bouwen creëert u een goede 
bespiering bij uw hond. Net als mensen, heeft een hond ook cardio training nodig om fysiek goed te 
kunnen functioneren. Daarnaast bestaat een pup grotendeels uit kraakbeen en bij te veel inspanning, 
kan dit zorgen voor botafwijkingen. Het rustig opbouwen van de spieren is daarom erg belangrijk en 
overmatige belasting dient voorkomen te worden op jonge leeftijd.  

Om de band met uw hond dagelijks te versterken, kunt u overwegen om met uw hond educatief te 
wandelen. Ter contrast: veel mensen gaan hun hond uitlaten met het idee dat de hond vermaakt zal 
worden door de honden die zij tegenkomen. Echter, dit zal uw hond misschien fysiek enigszins 
uitputten, maar voor uw onderlinge band en het leren u te volgen heeft het weinig toegevoegde 
waarde. Ik wil geenszins veronderstellen dat uw hond niet zou mogen spelen met andere honden, 
maar het uitgangspunt van de aanschaf van uw hond is toch, -hoop ik-, dat u een gezellig maatje 
heeft voor he leven waarmee u samen de wereld instapt. Het uitgangspunt dat uw hond dient om 
een andere hond te vermaken zou toch niet de juiste conclusie moeten zijn. 

Hond en baas wandelen 

Ik krijg wel eens de vraag of opmerking ‘waarom vindt mijn hond andere honden veel leuker dan 
mij?’ Het antwoord is vrij voor de hand liggend: omdat de andere hond de beleveniswereld van uw 
hond veel beter lijkt te begrijpen dan u als baas. Toch kan een hond weldegelijk zijn baas kiezen 
boven alles en u meer waarderen dan die andere hond, die mensen of vogels in het park. Om dit voor 
elkaar te krijgen, zult u de wandelingen anders moeten gaan zien dan ‘de hond uit laten razen’. 
Tijdens een wandeling kunt u samen met uw hond het avontuur aan gaan. Het is een uitgelezen kans 
om uw band opnieuw te versterken! Het is een mogelijkheid om meet uw hond te spelen en samen 
de wereld te verkennen. 

Zoals ik al eerder schreef, leer ik mijn honden van jongs af aan, om eerst bij mij te komen alvorens 
naar een andere hond te gaan. Tegen de tijd dat u grote wandelingen kunt maken en dit correct 
heeft toegepast bij uw hond, zal uw hond geneigd zijn om meer interesse in u te tonen dan in de 
hond die hem tegemoet komt. Hier bent u dus al een flinke stap in het voordeel: de verleiding om bij 
u in de buurt te blijven is groter dan om in je eentje de hort op te gaan. 

Ten tweede kunt u tijdens de wandeling de natuur eens vanuit een andere hoek bekijken: er zijn 
zoveel mooie planten en dieren te bewonderen, we hoeven het alleen maar te willen zien! Buk eens 
bij een mooie bloem, en u zult verbaasd staan met hoeveel interesse uw hond bij u komt om te zien 
wat u als baas gespot heeft. Iets wat honden onderling trouwens regelmatig doen: de ene hond ruikt 
wat, de andere komt er direct bijstaan ‘hee wat ruik jij?’. Zodra de kamille in bloei staat, ga ik altijd 
kamille plukken om te gebruiken in de thee, of om zalf van te maken. Voor mijn honden is dit een 
groot feest. Terwijl ik de mooie bloemen uitzoek, struinden de honden met me mee en zijn geneigd 



om bij het plukken van een bloem, flink te helpen en ook wat planten te plukken! Normaal willen ze 
ook nog wel eens met elkaar spelen als we gaan wandelen, maar bij mijn kruidenzoektochten zijn ze 
vooral erg druk met meezoeken en helpen. Als ik opkijk en ik ben een hond kwijt, staat die meestal 
vlak achter me te wachten ‘wat heb jij gevonden vrouwtje?’. Samen ontdekken, u kunt u hond niet 
blijer maken! 

En dan natuurlijk de mogelijkheid om tijdens die wandeling allerlei oefeningen te doen: apporteren, 
blijven zitten, hier komen of netjes wachten tot een voorbijganger passeert. U zult merken dat uw 
hond helemaal gelukkig is met uw aandacht voor hem en komt met alle vrolijkheid zijn beloningen in 
ontvangst nemen voor het uitvoeren van goed gedrag bij de commando’s. Het effect bij deze 
oefeningen is tweeledig: u bevestigt de commando’s zodat de hond ze blijft onthouden en uitvoeren 
en u smeedt de band tussen u en uw hond nog onvoorwaardelijker en hechter. U gaat samenwerken, 
en een hond doet niets liever dan dat! 

U zult merken dat hoe meer u dit soort wandelingen met uw hond onderneemt, hoe minder 
behoefte uw hond heeft aan derden en hoe sterker uw hond op uw gericht zal raken. 

 

Etiquette der hondenwandelingen 

Een hond in de maatschappij is helaas voor veel mensen een doorn in het oog. Wat mij betreft zou 
dat niet nodig hoeven zijn, als we enkele regels in acht zouden nemen, waardoor onze honden op 
geen enkele wijze overlast hoeven te veroorzaken voor derden. Toch is het zo dat veel mensen er 
andere overtuigingen op na houden. Zo is een veel gehoorde opmerking: ‘als je in een losloopgebied 
gaat wandelen, dan weet je dat er een hond tegen je aan kan springen’ of ‘als je hond niet sociaal is, 
mag je niet lopen waar andere honden komen’. 

In mijn optiek zouden deze opmerkingen en problemen zich niet voordoen indien men zich 
simpelweg verantwoordelijk stelt voor zijn eigen hond, ongeacht in wat voor gebied je wandelt. 

Om de verdraagzaamheid naar honden te verhogen, zouden we kunnen overwegen om de volgende 
regels in acht te nemen ongeacht het gebied dat u verkiest om te wandelen: 

- Let op waar uw hond zijn ontlasting neerlegt (niet midden op een pad) en ruim het zoveel 
mogelijk op 

- Laat uw hond niet te ver van u weg gaan, maar wandel samen 
- Zorg ervoor dat uw hond altijd onder commando staat als hij losloopt, is dat niet mogelijk, 

laat uw hond dan niet loslopen 
- Laat uw hond nooit naar een aangelijnde hond toegaan, de andere hond zit niet voor niets 

aan de lijn 

Ook al weet u dat uw hond onder commando staat en gehoorzaam is, dat weet uw passant niet. 
Hoe goed uw hond ook luistert, houdt hem altijd bij u aan de voet als u bijvoorbeeld ruiters 
passeert. Bij twijfel: altijd aangelijnd! 

- Laat uw hond bij u zitten in de berm indien u passanten treft zonder loslopende honden 
- Leer uw hond om wild en vee te respecteren, opjagen is zeer ongewenst. 

Bovenstaande regels kunnen ervoor zorgen dat mensen een ander beeld krijgen van ons als eigenaar 
van de hond. Natuurlijk is het veel werk als u op een drukke zonnige zondagmiddag gaat wandlenen 
en heel veel wandelaars zonder honden tegenkomt: iedere keer de hond in de berm te laten zitten. 
Een passant zonder hond vindt het doorgaans bijzonder onprettig als uw hond op hem of haar 



afloopt en aan de passant snuffelt of hem de weg versperd. Bij fietsers kunnen er nare ongelukken 
gebeuren als uw hond voor het wiel van een fietser gaat staan. Gebied uw hond dan ook altijd om in 
de berm te gaan zitten, dan wel bij u aan de voet te komen lopen of zitten indien u een passant treft. 

Bedenkt u eens wat dit type wandeling oplevert! U kunt juist op die momenten actief met de hond 
oefenen op de commando’s als blijven zitten met afleiding, volgen en bij u komen! 

Een losloopgebied voor honden is geen plicht tot loslopen, het is een mogelijkheid. Dat betekent dat 
ook de eigenaar van een niet zo sociale hond er kan gaan wandelen om zijn hond eens te laten 
rennen. Natuurlijk is hij verantwoordelijk voor de veiligheid, en dient hij zijn hond aan te lijnen als hij 
een andere hond treft. 

Datzelfde geldt voor u: treft u iemand die zijn hond aanlijnt? Zet uw hond dan ook direct onder 
commando. U kunt elkaar dan passeren met een vriendelijk ‘goedendag’ en beiden uw weg 
vervolgen. 

Ontlasting van honden is in onze maatschappij een groot irritatie punt. Natuurlijk ruimt u de 
ontlasting van uw hond zoveel mogelijk op, door standaard zakjes bij u te hebben waar u het in kunt 
doen en deze in een vuilnisbak gooien. Als uw hond zich zo diep in het struikgewas ontlast dat u er 
niet bij kunt, zal een ander hier ook geen hinder van hebben. Let op uw hond als deze uit moet en 
losloopt zodat u ziet waar uw hond het neerlegt. 

Het respecteren van de natuur is een belangrijk punt als het wandelgebied van uw keuze een 
natuurgebied betreft. Het is dan ook ongewenst als uw hond wild najaagt of een weiland inschiet om 
het vee op te jagen. Leer uw hond, net als bij passanten zonder honden, om bij u te komen en lijn 
hem als u het niet vertrouwt aan, om hem op een veilig dier-vrij gedeelte eventueel weer los te 
laten. 

 

Hij wil dat of toch niet? 

Het doel van mijn schrijven is, dat u zelf kunt gaan zien en aflezen aan uw hond wanneer de hond ‘ik 
wil dat’ toepast. Echter, het is essentieel om een verschil te maken tussen ‘hij wil dat’ of ‘hij zoekt 
steun’ of ‘hij is onzeker’. 

Het eerste geval is duidelijk. ‘Hij wil dat’ is in interactie met u, andere huisgenoten of dieren/mensen 
op straat geen optie. 

Het tweede geval ‘hij zoekt steun’ mag niet geïnterpreteerd gaan worden als ‘hij wil dat’ omdat het 
wezenlijk anders is. 

Het laatste geval ’ hij is onzeker’ is geen gedragsmotivatie (iets willen) maar het is een uiting van een 
gemoedstoestand. Ook in dit geval heft het niets te maken met ‘hij wil dat’. 

Om u hierin een stukje op weg te helpen geef ik u enkele situaties en hoe u hierin zou kunnen 
handelen. U zult vast nog situaties in de praktijk treffen die niet in dit boek staan, aan u de uitdaging 
om erachter te komen wat de hond bedoelt met zijn handelen! 

U bent bezig op het aanrecht met eten. Uw hond komt met zijn voorpoten tegen u of het aanrecht 
staan. 

Uw hond wil zien wat er gebeurt, en probeert zichzelf binnen bereik te plaatsen door hoger te 
komen. 



Oftewel: hij wil dat. Besteed geen aandacht aan hem, maar loop even voor hem langs, zodat zijn 
voorpoten van het aanrecht glijden, of doe een stapje in de richting van uw hond zodat hij van uw 
been ‘afvalt’. U zegt niets, het is immers normaal dat u ruimte krijgt om te doen wat u wilt. 

U pakt de stofzuiger en u wilt aan de slag. Uw hond gaat recht voor de stofzuigerslang staan en staat 
er uitdagend naar te kijken. 

Uw hond wil uw bezit -de stofzuiger- voor zichzelf om mee te spelen of op te jagen. Oftewel: hij wil 
dat. Ga tussen uw hond en de stofzuiger staan en loop op uw hond in terwijl u hem recht aankijkt. U 
zegt letterlijk zonder gesproken woord ‘dit is van mij, houd afstand’. 

U loopt buiten met uw hond en er komt een passant u tegemoet. Uw hond komt dichter tegen u aan 
lopen en tikt uw hand met zijn neus aan. 

De hond twijfelt of de passant wel ‘pluis’ is en zoekt steun bij zijn roedelleider. Laat uw leiderschap 
zien door u tussen de passant en de hond te plaatsen, en gebied uw hond u te volgen (dan wel op 
commando, dan wel door middel van lichaamstaal). 

Uw hond loopt los en er komt een andere hond aan. U kent deze hond niet en uw hond ook niet. De 
andere hond staart uw hond aan en sluipt zijn kant op. Uw hond kijkt daarop om naar u. 

De tegemoet komende hond gedraagt zich provocerend. Hij kijkt uw hond recht aan en daagt hem 
hierbij uit tot een confrontatie. Uw hond lost geen conflicten op (zie uitleg socialiseren met honden 
en roedelleidersgedrag) en toont u dat hij onzeker is. Gebied in dat geval uw om bij u te komen als hij 
dat niet uit zichzelf doet, en vang de hond die u tegemoet komt eventueel op; conflicten worden 
opgelost door een roedelleider, niet door de roedelleden. Voor u een uitgelezen kans om uw hond te 
laten zien hoe eerlijk en sterk u als leider uw roedel beschermt! 

Er wordt aangebeld. Uw hond slaat aan door te blaffen en rent naar de voordeur. Hij staat recht voor 
de deur en blokkeert hiermee de doorgang. 

Uw hond vertelt u ‘ik ben hier de belangrijkste in huis, en daarom wil ik als eerste zien we er ons 
domein betreedt!’ En we lezen het eigenlijk zelf al ‘ik wil eerst’ oftewel: ‘hij wil dat’. In dit geval kunt 
u uw punt duidelijk maken door een spelletje ‘voordringen’, wat overigens helemaal geen spelletje is, 
maar een zeer serieus punt! Uw hond staat voor de deur, en zonder iets te zeggen plaatst u uw voet 
voor die van de hond, tussen de deur en de hond in, waarbij u hem geen enkele mogelijkheid biedt 
om u voorbij te gaan. U loopt net zo lang op de hond in, tot hij omdraait en wegloopt. Pas dan draait 
u zich resoluut om en gaat u de deur opendoen. Komt uw hond toch weer richting de deur? Draai u 
abrupt om en loop richting uw hond. 

U pakt iets te drinken en te snoepen. De televisie staat al aan voor die ene avond met een geweldige 
film. U loopt richting uw zitplaats en … daar ligt uw hond. Opgekruid heel diep te slapen. 

Wat denkt u? Welke versie zou dit zijn? J, dit is toch een ‘hij wil dat’. Het is zo: aan het ritueel (de 
televisie aan, in de keuken drinken pakken enz.) heeft uw hond allang gemerkt dat het een filmavond 
wordt. Hij kiest daarop subiet het belangrijkste plekje uit en is daar alvast gaan liggen in de hoop dat 
u ernaast zult plaatsnemen. Hoewel uw hond misschien op de bank mag, zal hij toch uw zitplaats 
moeten verlaten. Pas daarna kunt u hem eventueel uitnodigen om bij u te komen liggen. ‘Hij wil de 
belangrijkste ligplaats’ wordt vervangen door ‘u krijgt de beste plaats en uw hond mag erbij komen’. 

U krijgt visite. Bij binnenkomst in de woonkamer staat uw hond op veilige afstand naar de visite te 
kijken. Uw bezoek probeert de hond te lokken, maar uw hond houdt enkel afstand. 



Uw hond vertrouwt de visite niet. De oorzaak kan aan van alles liggen: houding, geuren, kleuren, 
geluid. U zou dit natuurlijk kunnen vertalen als ‘hij wil geen contact’, maar in een dergelijk geval neig 
ik eerder naar ‘hij twijfelt’. Zou uw hond de visite in de gade slaan en vervolgens rustig in zijn mand 
neerploffen, heeft u een geval van ‘geen interesse in jou’ en zou u de hond kunnen verzoeken om bij 
u te komen. Maar, zoals in deze situatie is het geen (on)wil, maar onzekerheid en twijfel. U kunt 
hierop uw hond negeren, laat visite hetzelfde doen en neem plaats in uw kamer. Uw hond zal zelf 
merken dat u er rustig onder bent en daarin ook rustig worden. 

Tot slot 

Met dit schrijven hoop ik dat ik u duidelijkheid heb kunnen geven in de denkwijze van uw viervoeter. 
Met een simpel gegeven als ‘hij wil dat’ om te draaien naar uw wensen, kunt u absoluut een 
gehoorzame hond krijgen, terwijl u aan beide kanten het respect blijft geven en krijgen. Natuurlijk 
hoeft uw hond geen machine te worden, maar voor een hond is niets fijner dan duidelijkheid te 
krijgen en duidelijke grenzen te leren. Die structuur is essentieel voor een stabiele en blije hond. Ik 
hoop dat ik u een stukje op weg heb kunnen helpen en dat u de komende jaren net zo zult gaan 
genieten van uw viervoeter als ik iedere dag doe. 

 

 

 


