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Puppies zitten tot 14 weken in de inprentigsfase. Dit betekent dat ze helemaal openstaan voor dingen als in een soort ontdekkingstocht. In 

deze periode is het belangrijk je pup naar zoveel mogelijk plekken mee te nemen. En om zoveel mogelijk kennis te laten maken met andere 

honden. De mogelijkheden hiervoor zijn nu een stuk beperkter door het coronavirus, maar we geven jullie toch graag een paar tips mee om 

deze fase zo goed mogelijk door te komen: 

 

- Je kunt je pup meenemen in de auto. Ga er een stuk mee rijden en laat hem lekker naar buiten kijken. Je hoeft niet tegen hem te 

praten, laat hem zelf maar de wereld ontdekken. Piept de hond in de auto? Negeer dit dan, dit gaat vanzelf over. Als je er aandacht 

aan gaat schenken, dan zal de pup dit als een bevestiging zien en blijven piepen. 

- Probeer met de middelen die je in huis hebt zoveel mogelijk herrie te maken. Bijvoorbeeld stop een paar pannen en/of deksels in 

een zak en maak hier herrie mee. Zo leer je de pup dat hij hier niet van hoeft te schrikken. NB. Onze filosofie is dat een hond eigenlijk 

niet schrikt, mits het baasje hiertoe geen aanleiding geeft. Dit is namelijk de meest voorkomende oorzaak van ‘vreemd’ gedrag bij 

een hond. Als er een geluid klinkt en jij schrikt hiervan, dan zal de hond dit ook als onprettig ervaren. Zijn baasje is namelijk blijkbaar 

ergens niet gerust over.  

 

En vooral, het allerbelangrijkste: werk aan de band met je hond. Dit is bij onze hondenschool NIET commando’s aanleren zoals zit, af, blijf. 

Commando’s hebben geen toegevoegde waarde in deze fase en kunnen een bepaalde druk op de hond leggen. En dat is wat we te allen 

tijde willen voorkomen. Bij onze hondenschool is het allerbelangrijkste: werken aan de band met je hond. Dus SPEEL met je hond. Ga op de 

grond liggen en laat de hond lekker over je heen lopen en spelen en maak er een feestje van. Dan is het bij jou zijn het allerleukste wat er is 

op de wereld!  

 

De komende periode geven we nog wat meer tips mee over hoe je kunt werken aan de band met je hond.  

 

 


