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Een nieuw huis heeft allerlei nieuwe, interessante 
geurtjes. Wanneer je met je pup voor ’t eerst thuis 
komt laat je ‘m, nadat ie eerst buiten een plasje heeft 
gedaan, uitgebreid rondkijken en rondsnuffelen. 
Daarna valt een pup, moe van alle nieuwe indrukken, 
vaak snel in slaap.

Voordat je de pup ging halen is er al bepaald waar 
de mand en/of bench van de hond moet staan. Zoek 
hiervoor een plek uit die niet ‘in de loop’ staat, maar 
wel zodanig dat de pup alles kan bekijken. Niet in een 
achteraf hoekje dus, maar strategisch opgesteld. 

Slapen 
Hier wordt ook de meegebrachte lap, die nog naar 
het nest ruikt, neergelegd, naast de slapende pup. Na 
verloop van tijd leert de pup naar deze plaats toe te 
gaan als hij wil gaan slapen. Het is een rustige plek 
waar je je veilig kunt terugtrekken. Als baas mag je 
daar je pup dus nooit voor straf naar toe sturen! In 
het begin zal de pup overal in de kamer gaan liggen 
slapen, vooral op de plaats waar je zelf zit. Heel aan-
doenlijk, maar niet erg handig. De pup moet leren 
niet steeds achter je aan te lopen en om z’n eigen 
plek te gaan liggen (slapen). Wanneer de pup bij je 
voeten in slaap is gevallen til je ‘m voorzichtig op en 
legt hem op z’n plaats. Blijf er even bij zitten en aai 

je pup weer in slaap. Leg dan zachtjes iets lekkers of 
een speeltje bij ‘m neer. Als hij wakker wordt kan hij 
dit opeten of ermee gaan spelen. Z’n eigen plaats is 
altijd leuk! 

Uitgebreide keuze 
Wat je als ‘plaats’ voor je hond neerzet hang helemaal 
van je eigen smaak (en portemonnee) af. Er is tegen-
woordig een zeer uitgebreide keus op dat gebied. Het 
is het overwegen waard om naast een ‘gewone’ mand 
ook een bench – mogelijk samen met een puppyren - 
te gebruiken. Een bench biedt veel voordelen: het is 
in de eerste plaats een veilige plek voor de hond. Als 
je er (voor een gedeelte) een kleed o.i.d. over heen 
legt kan de hond de bench gaan zien als z’n ‘hol’, een 
ruimte waar hij een dak boven z’n hoofd heeft. Veel 
honden vinden dat erg prettig. Ten tweede kan een 
hond die in een afgesloten bench zit, niets in huis ver-
nielen. Een handige plek dus als je even weg bent. 
Mede daarom is het prettig om een bench als nachte-
lijk verblijf voor de hond te gebruiken. Ook tijdens de 
vakantie of op bezoek bij familie of vrienden kan een 
bench uitkomst bieden. 

Puppyren
Een puppyren kun je zien als een kinderbox voor een 
hond. Ontzettend handig, je voorkomt hiermee heel 
wat puppyproblemen! Het is een veilige plek voor je 
pup waar hij wat kan gaan spelen of slapen, zonder 
dat jij je druk hoeft te maken dat hij wat gaat vernie-
len. 
In de ren kan je pup je nog kan zien, hij leert dat hij 
niet altijd aan je voeten kan liggen. Fijn als jij even 
wat anders moet doen. De ren is ook een prima plaats 
voor wat al te actieve pups. Het beperkt de prikkels 
die hij krijgt, zodat hij eerder zelf z’n rust zal nemen.
En heb je een andere dieren in huis? Door de ren kan 
de andere hond/kat veilig, op zijn eigen tempo, een 
kijkje bij de pup nemen. Een prima manier om aan 
elkaar te wennen.

Piepen 
Natuurlijk moet je pup eerst aan een bench wennen. 

Ik voel me zo alleen...
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Wanneer je de pup in z’n bench legt om te gaan sla-
pen, doe dan nog niet het deurtje dicht. Als de pup 
wakker wordt voelt hij zich opgesloten en gaat piepen. 
Vindt de pup het eenmaal prettig om op een botje in 
de bench te kluiven dan kun je het deurtje even dicht-
maken. Blijf in de buurt en maak het deurtje – als de 

pup stil is – weer open. Je kunt het deurtje steeds 
langer dicht laten. Maar maak het nooit open als de 
pup aan ’t piepen of janken is! Hij leert dan dat dit 
gedrag succes heeft en gaat het steeds harder doen. 
Laat in het begin het deurtje ook niet te lang dicht, je 
weet dan zeker dat het fout gaat en de pup gaat pie-
pen. Om de bench nog meer aantrekkelijk te maken, 
kun je de pup z’n eten in de bench geven. Doe daarna 
het deurtje dicht, wacht tot de pup bijna z’n eten op 
heeft en doe ’t deurtje daarna weer open. De tijd dat 
de bench dicht blijft kun je langzamerhand opvoeren.

Helemaal alleen 
De eerste nacht is altijd moeilijk. Van alle vrienden 
en bekenden krijg je verschillende goedbedoelde ad-
viezen om je pup te leren ’s nachts alleen te zijn. Eén 
ding is zeker: je pup de hele nacht te laten janken en 
piepen is slecht voor je eigen nachtrust en voor die 
van de buren! Ook de relatie tussen jou en je pup is 
daar niet bij gebaat. Verplaats je eens even in de situ-
atie van zo’n klein hummeltje. Weg van z’n vertrouw-
de omgeving, z’n moeder en z’n broertjes en zusjes. 
Een nieuw huis, vreemde mensen en dan ook nog al-
leen gelaten worden…. Het is helemaal niet gek dat hij 
dan begint te janken. Logisch gedrag, hij wil de roedel 
laten weten dat hij helemaal alleen is achtergelaten. 

Controle 
Beter is het om de pup (liefst in de 
bench) mee naar de slaapkamer te 
nemen. Je kunt wat tegen ‘m pra-
ten en je hand door de tralies ste-
ken. Zo weet de pup dat hij niet al-
leen is. Van alle emoties van de dag 
valt hij meestal snel in slaap. Op 
deze manier hoor je ook of de pup 
’s nachts wakker wordt en z’n be-
hoefte moet doen. Je kunt meteen 

ingrijpen en voorkomt zo dat de pup binnen plast. 
Denk er wel aan dat een pup nog geen goede controle 
over z’n blaas heeft, hij kan nog geen uren z’n ontlas-
ting ophouden! Het duurt bij een pup ongeveer 6 à 7 
uur voordat z’n eten geheel verteerd is. Dat betekent 
dat een pup z’n één na laatste maaltijd om ongeveer 
5 uur moet krijgen. Dan kan hij ’s avonds voor het 
slapen nog z’n behoefte doen. Vlak voordat je naar 
bed gaat krijgt de pup de laatste maaltijd. Hij gaat 
met een goed gevulde maag slapen en deze laatste 
voeding is de volgende morgen pas geheel verteerd. 

Naar buiten 
Overdag is het makkelijker om je pup in de gaten te 
houden of hij wat moet doen. Ga er in ieder geval van 
uit dat een pup na het slapen, spelen en eten naar 
buiten moet. Let goed op het gedrag van je pup. Door 
je hond te ‘lezen’ kun je zien wanneer hij z’n behoefte 
moet doen. Meestal geeft een pup na een paar dagen 
al aan wanneer hij iets moet doen en gaat dan bij de 
deur staan. Wees er op alert dat een pup snel door 
heeft dat hij naar buiten mag als hij bij de deur piept. 
Sommige pups maken daar dankbaar gebruik van om 
hun baas te laten weten dat hij graag buiten wil spe-
len…. Eenmaal buiten is er vaak zoveel te zien dat een 
pup vergeet waarom hij buiten is. Blijf rustig met je 
pup op een bepaalde plaats staan en wacht totdat hij 
iets doet. Daarna is er tijd om te spelen. 

Optillen 
Buiten moet een pup aan de lijn lopen. Begin met je 
pup af en toe binnen het halsbandje en/of tuigje om 
te doen en ‘m dan wat af te leiden met een speeltje. 
Wanneer je de pup aan de lijn mee naar buiten wilt 
nemen, stribbelt hij vaak enorm tegen. Hij vindt het 
niet prettig om van huis weg te gaan. Loop je weer 
terug naar huis, dan weet een pup niet hoe snel hij 
weer terug moet lopen. In het begin hecht een pup 
sterk aan z’n nieuwe huis, hij zoekt z’n bescherming 
nog niet bij de nieuwe baas. Dat is de reden waarom 
hij niet graag van huis weg wil lopen. Til daarom je 
pup in het begin even op als je ‘m uit wilt laten. Zet 
hem op de plek neer waar hij z’n behoefte mag doen, 
speel daarna nog even met hem en laat ‘m dan zelf 
naar huis terug lopen. Na een paar dagen zet je de 
pup vlak voor de plek waar hij z’n behoefte mag doen 
op de grond. Je pup herkent de situatie en loopt zelf 
naar de uitlaatplaats toe. Al heel snel loopt je pup dan 
met je mee van huis vandaan.
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