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Wanneer je net een pup in huis hebt ga je nog geen 
lange wandelingen maken. De momenten dat je met 
de pup weggaat beperken zich tot een wandelingetje 
om z’n behoefte te doen. Een paar keer in de week ga 
je, in het kader van de socialisatie, wat verder op pad.

Hoe lang wandel je met een pup? Vuistregel is: het 
aantal maanden dat de pup oud is x vijf minuten. Met 
een pup van vier maanden wandel je dus maximaal 
20 minuten per keer. Het is heel verleidelijk om langer 
met je jonge hond te gaan lopen – hij vindt het zo 
leuk! – maar het beendergestel van een pup kan dat 
nog echt niet aan. 

Kraakbeen 
De botten van een jonge hond bestaan bijna geheel 
nog uit kraakbeen. Het meeste kraakbeen gaat over in 
been, maar dit proces duurt 1 à 1 ½ jaar. Tijdens deze 
groeiperiode kan er van alles misgaan; een verkeerde 
belasting of een overbelasting kan er voor zorgen dat 
het kraakbeen/bot op een verkeerde manier groeit. 
Heupdysplasie (HD) is een bekend mogelijk gevolg 
hiervan. Tegenwoordig zien we ook steeds meer hon-
den met een elleboogdysplasie (ED).

Aanlijnen 
Tijdens een wandeling loopt je hond minstens drie 
keer de afstand die je zelf loopt. Heen en weer, hier 
eens snuffelen, de bosjes in, hard weer komen aan-
rennen, enzovoort. Vooral als je met meerdere hon-
den loopt blijft een pup heen en weer rennen, hij moet 
alles in de gaten houden. Het is goed voor een pup om 
los met je mee te lopen, zodat hij leert om zijn baas 
in de gaten te houden. Maar als er meerdere honden 
met de wandeling meegaan zul je je pup tegen zich-
zelf moeten beschermen. Aanlijnen dus! 
Je dwingt hem dan bijna alleen maar rechtlijnige be-
wegingen te maken en het aantal keren dat hij heen 
en weer loopt wordt beperkt. Bij mijn jonge hond ge-
bruik ik een tuig in plaats van een halsband bij dit 
soort wandelingen. Op die manier loop ik niet het ri-
sico dat door een plotselinge beweging (bijvoorbeeld 

Variëren, het toverwoord
achter een andere hond aan) de pup een nekblessure 
oploopt. 

Bij je komen 
Wanneer ik de cursisten die bij mij een puppycursus 
komen volgen vraag of ze hun pup al eens losgelaten 
hebben krijg ik meestal als antwoord: “Ja, in de tuin 
wel, maar niet in het park of het bos. We zijn veel te 
bang dat hij wegloopt…”. 

Dat is jammer, want juist nu de pup nog jong is zal 
hij z’n baas goed in de gaten houden; zal hij niet zo 
snel weglopen. Een heel goede methode om de pup 
te leren netjes met je mee te lopen en hem – op com-
mando – bij je te laten komen is de volgende: Zoek 
een veilige plek uit waar de pup niet zomaar de straat 
op kan lopen. Je kunt deze oefening het beste met 
zijn tweeën doen. De één houdt de pup vast en de 
ander loopt een tiental meter weg. Roep op een vro-
lijke manier je pup, klap daarbij in je handen, maak 
wat bewegingen en moedig de pup aan als hij op je 
af komt lopen. Is hij vlak bij je (hij hoeft niet te gaan 
zitten!) dan krijgt hij een brokje of iets ander lekkers. 
Daarna kun je hetzelfde doen, maar nu andersom, de 
pup wordt geroepen door de persoon die als eerste de 
pup vasthield. Je kunt, als je de pup roept, ook op de 
grond gaan zitten met je benen wijd naar voren. Het 
is dan de bedoeling dat je pup tussen je benen, vlak 
bij je komt. Het brokje geeft je dan helemaal tegen je 
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buik aan, zo leert een pup dat heel dicht bij je komen 
niet eng is. Bij latere trainingen kun je daar gemak 
van hebben. 

Onvoorspelbaar 
Wij mensen zijn gewoontedieren. Met onze hond 
lopen we vaak hetzelfde rondje; als de hond wordt 
losgelaten in het park roepen we meestal steeds op 
dezelfde plaats de hond bij ons om hem aan te lij-
nen. Het is dan ook niet gek als je pup na verloop 
van tijd niet meer bij je wil komen; hij weet dat hij 
op die plaats weer aan de lijn moet, de pret is over! 
Reden om niet meer bij de baas te komen. Probeer 
je uitlaatroutes te variëren. Roep je hond tijdens de 
wandeling verscheidene keren bij je; iedere keer dat 
hij bij je komt krijgt hij een beloning. En… van de tien 
keer dat je hem roept, mag hij negen keer weer zijn 
eigen gang gaan, één keer moet hij aan de lijn. Ook 
dat moet gevarieerd worden; de ene keer wordt hij 
bij de vierde keer roepen aangelijnd, de andere keer 
bij de zevende keer. Als baas moet je wat dat betreft 
onvoorspelbaar zijn. 

Trekken 
Als je pup nog erg jong is wil hij niet goed met je 
meelopen, je moet hem overhalen om met je mee te 
gaan. Is je pup een paar maanden oud, dan weet hij 
de weg en trekt je vooruit, daar waar hij graag naar 
toe wil. Ergens daar tussenin heeft de pup netjes, 
zonder te trekken, naast je meegelopen. Het is goed 
om een hond zo snel mogelijk te leren dat hij zonder 
aan de lijn te trekken met je mee moet lopen. Het 
is niet eerlijk om een pup het eerste jaar maar zijn 
gang te laten gaan, om hem daarna met wat rukken 
en trekken duidelijk te maken dat hij niet aan de lijn 
mag trekken. Een pup leer je om zonder aan te lijn te 

trekken met je mee te lopen, je leert hem niet om te 
volgen! Dat is een heel andere oefening, waar hij nog 
niet aan toe is. 

Consequent 
Een pup trekt aan de lijn omdat hij graag ergens naar 
toe wil; een plekje dat lekker ruikt, een andere hond, 
dat is zijn beloning. Wanneer je als baas een ruk aan 
de lijn geeft, waardoor de pup even naast je loopt, en 
hem daarna weer laat gaan, dan krijgt de pup dat-
gene wat hij graag wilde; dat plekje met een lekker 
luchtje of die andere hond. Ondanks de straf die de 
baas hem gaf heeft hij zijn beloning gekregen. Resul-
taat is dat de hond niet leert dat trekken fout is; je 
bereikt toch datgene wat je graag wilde! En de straf 
neem je op de koop toe.
Beter is om, als de pup de lijn strak trekt, stil te blij-
ven staan. Net zolang totdat de pup zelf omdraait om 
te zien waar zijn baas nu blijft. Op dat moment – als 
de spanning van de lijn is – beloon je je pup (stem!) 
en loop je verder. Maar kijk uit! Bijna onmiddellijk 
staat de lijn weer strak en sta jij dus weer meteen 
stil. Snel kijkt de pup weer om, er is oogcontact, je 
beloont hem en loopt weer verder. Als je dit conse-
quent toepast, dan heeft je pup heel snel door dat 
trekken aan de lijn geen zin heeft; je komt niet waar 
je graag wezen wilt! 
Bedenkt wel dat je deze oefening steeds op deze ma-
nier moet uitvoeren. Wanneer het regent en je hebt 
het geduld niet om stil te blijven staan (‘laat hem nu 
maar even trekken, anders word ik veel te nat’) dan 
ben je weer terug bij ‘af’. Je pup heeft geleerd dat 
trekken zin heeft. Het duurt wel even, maar uiteinde-
lijk geeft de baas toe… 
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