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Wat is er leuker dan spelen? Wij mensen spelen van-
af het moment dat we geboren worden, onze hele 
kindertijd lang. Als volwassenen vinden we het nog 
steeds leuk om te spelen, al komt er dan vaak een 
competitief element om de hoek kijken.

Vanaf het moment dat ze de ogen open hebben spe-
len honden ook met elkaar, met speelgoed in het nest 
en later ook met ons als baas. Spelen is niet alleen 
maar een leuk tijdverdrijf, je leert ook het een en an-
der door te spelen.

Socialisatie 
In het nest zie je pups vaak met elkaar spe-
len. Ze gaan over elkaar heen staan, grommen 
en bijten. Op deze manier leren ze met elkaar 
op een goede manier te communiceren, er ont-
staan sociale banden. Bovendien leren ze van 
elkaar hoe hard je mag bijten (‘inhibited bite’), 
zodat het spel nog leuk blijft. 
Spelen is ook vaak oefenen voor later, een pup 
ontwikkelt zo z’n spieren en hij leert z’n bewe-
gingen te coördineren. Door het spel leert een 
pup ook wat het effect is van zijn handelen, hij 
leert om te gaan met agressie. 
Wanneer een pup niet heeft kunnen/mogen spe-
len in het nest (denk bijvoorbeeld aan een pup 
zonder nestgenoten) dan heeft hij niet geleerd 

Spelen is leren
om agressie te onderdrukken. Deze pups zijn vaak 
wat banger, leren minder makkelijk en kunnen vaak 
niet goed met andere honden omgaan. Wanneer zo’n 
pup tijdens deze periode wel veel mensen ziet dan 
krijgt hij hier vaak een overdreven sterke band mee. 

Veilig 
Wanneer je een pup uit het nest ophaalt, dan gaat 
het spelen verder. Nu niet met de nestgenoten, maar 
met jou als baas. Realiseer je wel dat je veel groter en 
sterker bent dan zo’n pupje, pas je spel daaraan aan. 
In de dierenspeciaalzaak zijn veel mooie speeltjes te 
vinden, maar ook een bal in een oude sok, een vlecht 
van fleece stof of een grote lap met een knoop erin 
is een geliefd speeltje voor de pup. Speelgoed moet 
wel veilig zijn voor de hond, hij moet er geen stukken 
van af kunnen bijten en het niet kunnen inslikken. 
Stokken (splinters!) en kleine balletjes zijn daarom 
minder geschikt voor onze honden. Wissel de speel-
tjes af, zo is het net of de pup steeds nieuwe speeltjes 
heeft. Zoek één speeltje uit waar de pup erg gek op 
is. Hiermee mag hij niet alleen spelen, dit bewaren we 
voor de training met de hond. Het wordt ‘het speeltje 
van de baas’. 

Samen 
Als je als baas met je hond speelt, heeft de hond meer 
aandacht voor jou dan voor de omgeving. Het speeltje 
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haal je pas te voorschijn als je samen met je pup gaat 
spelen, de hond mag er niet alleen mee spelen. Dit 
betekent dat het speeltje thuis ook niet op de grond 
mag liggen. Je nodigt je pup uit tot spel door achter-
uit te lopen. Hang niet over je hond heen, je vormt 
dan een bedreiging voor hem waardoor hij achteruit 
gaat. Blijf constant in beweging (schijnbewegingen 
naar links en rechts) en loop altijd achteruit. De hond 
moet deze manier van spelen leren; maak het daarom 
spannend en daag hem uit. 
Gooi het speeltje eens in de lucht en vang het zelf 
weer op. Rol het speeltje over de grond en gris het 
weg als de hond het net wil pakken. Je kapt het spel 
af als de hond het nog leuk vindt. Zo vindt hij het de 
volgende keer weer net zo leuk. 
Het spel wordt bepaald door de baas, hij neemt het 
initiatief; hij bepaalt het moment van beginnen en 
stoppen met spelen. De hond mag tijdens het spel 
wel eens winnen, anders is het niet leuk meer. Voor 
angstige honden is het winnen goed voor het zelfver-
trouwen. Het laatste spel echter wint de baas.

Los
Vanaf het eerste begin met spelen moet je pup leren 
op commando het speeltje los te laten. Handig in veel 
situaties, bovendien heb je er later tijdens de training 
veel profijt van. Het leren loslaten doe je niet door 
de bek van de pup ‘open te breken’. Nu win je dat 
nog, maar dat wordt moeilijk als je hond volwassen 
is. Prettiger is om dit met behulp van een brokje te 
doen. Wanneer je pup het speeltje stevig vast heeft 
zorg je dat in ieder geval de spanning van het speeltje 
af is, je trekt er niet meer aan. Met je andere hand 
houd je een brokje voor de neus van de pup. Hij moet 
nu kiezen… het speeltje of het brokje. Gelukkig voor 
ons kiezen de meeste pups voor het brokje en laten 

het speeltje los. 
Op dat moment 
geef je het com-
mando ‘los’ en 
krijgt de pup me-
teen z’n beloning. 
Al heel snel is het 
brokje niet meer 
nodig en laat je 
pup op commando 
het speeltje los. Je 
kunt hem daarna 
ook op commando 
leren het speeltje 
vast te pakken. 

Zoeken 
Niet alleen spe-
len met een bal 
of floss is een 
leuk spelletje voor 
de pup, ook met 
zoekspelletjes kan een pup tijden bezig zijn. Je kunt 
een zoekspelletje met brokjes doen, maar als je pup 
‘het speeltje van de baas’ het einde vindt dan mag hij 
dat opzoeken. Dit spelletje kun je zowel binnen als 
buiten doen. Laat iemand de pup vasthouden terwijl 
je zelf een brokje of speeltje verstopt; je pup mag nog 
zien waar je het verstopt. Loop terug naar je pup, laat 
zien dat je niets meer in je handen hebt en zeg tegen 
‘m dat hij z’n speeltje moet gaan zoeken. In het begin 
zal hij z’n neus niet meteen gaan gebruiken, hij heeft 
tijd nodig om dat te leren. Wanneer je ziet dat je hond 
aan het zoeken is, hoef je het commando niet steeds 
te herhalen, het leidt maar af…

Moeilijker 
Wanneer je pup door heeft wat de bedoeling is, dan 
kun je het wat moeilijker maken. De pup mag nog 
steeds zien dat je iets verstopt, maar nu doe je net 
alsof je op vijf plaatsen iets weglegt. Het speeltje/
brokje ligt echter maar op één van die plaatsen. Al 
snel merk jedat de pup nu echt gaat zoeken, je hoort 
‘m snuiven. 
De volgende moeilijkheid is dat je pup niet meer mag 
zien dat je iets verstopt. Op het commando ‘zoek’ 
moet hij op de aangewezen plaats gaan zoeken. Het 
vinden van het speeltje/brokje is z’n beloning. 
Voor (kleine) kinderen is het trekspelletje met de hond 
vaak te veel, de pup is al snel te sterk voor ze. Maar 
zoekspelletjes zijn heel goed samen met kinderen te 
doen. Zo kun je de hele familie bij het
spelen met de hond betrekken. 
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