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ken die we graag handhaven. Heeft u een hond die  
u wilt laten aankeuren geef dit dan tijdig door. De 
planning voor een testdag (meestal op zaterdag-
middag) zal in overleg gepland worden.
Voor onze testen hoeft de hond niets speciaals 
geleerd te hebben. Zeker de werkhondengroep 
van Erik Fick bewijst keer op keer dat de Boxer 
ook een echte werkhond is.  Ook organiseren we 
zo nu en dan clubevenementen. Ons laatste eve-
nement was er een waar we hebben laten zien dat 
ook kortsnuitige-honden goed kunnen speuren. 
Dat wil niet zeggen dat we niet met heel veel ZORG 
en een goed BELEID ons zo dierbare ras moeten 
fokken en moeten blijven fokken. De handdoek in 
de ring gooien, of oogkleppen op en doen alsof er 
niets loos  is dat we waar sommige verenigingen 
mee bezig zijn. De druk en naar mijn gevoel ook 
een hetze van activiste,  overheid, media is groot 
op alle rashonden met een korte snuit. Opgeven 
is denk ik niet goed met elkaar in gesprek gaan 
is denk ik het beste wat we kunnen blijven doen. 
Een gezondere fokbasis opbouwen is denk ik ook 
noodzaak. De korte snuit is niet het enige pro-
bleem waar we op moeten blijven letten. In ge-
sprek blijven met rasliefhebbers eigenaren, fok-
kers,  raskeurmeesters, dierenartsen,  de Raad  
van Beheer en overheid zal daarbij noodzaak zijn. 

Samen moeten we tot een oplossing zien te ko-
men en wederom tot een “rustig klimaat”  zien 
te komen. Aantonen dat de kortsnuitige-honden 
nog voldoende functionele neusgebruik kunnen 
hebben is denk ik ook een van de belangrijkste 
zaken. We zijn daarom blij dat we deelnemende 
mensen hebben gehad aan de speurdag van ok-
tober jongstleden. 
Wij hopen op een wat actievere bijdragen voor 
ons clubblad……  ook foto’s zijn heeeeeel wel-
kom. We vermelden geen namen van de honden 
die op de foto’s staan. Dus foto’s mogen niet voor- 
zien zijn van merkjes en of namen.
Heeft u iets te melden voor de site…… Geef dit 
dan ook door, we willen de site van tijd tot tijd 
bijwerken. Wel moeten we materiaal aangeleverd 
krijgen.
Stuur uw bijdragen voor de site geld naar onze 
penningmeester Ilona vd Hout. Zij is de webmaster.

Rest me u veel leesgenot een goed 2020 toe te 
wensen.  

Kees van Gorp, uw voorzitter
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Beste Boxervrienden,

Een jaar is voor je het weet voorbij, 
zo ook dit jaar vloog voorbij…..  Er is 
veel heel veel gebeurd. Vaak zaken 
die leden niet direct voelen merken 
of opvallen. 
Een aantal, in de Nederlandse boxer  
historie gerenommeerde boxerfok-
kers, zijn tot onze vereniging toe- 
getreden. Deze fokkers hebben be- 
wust gekozen voor de reglemente- 
ring van onze vereniging. Ons doel  
is dat we reglementen willen heb- 
ben maar daarbij de fokkers zeker  
veel eigen vrijheid van bewegen wil-
len blijven bieden. We willen zeker 
onze eigen ideeën blijven handha-
ven, en eker geen toevluchtsoord 
worden voor ontevreden boxer- 
liefhebbers. We willen ook geen club  
worden de reglementen volgt met  
het MES OP DE KEEL. Voor alle dui- 
delijkheid wij waren de eerste vere- 
niging die een VFR heeft voorge- 
legd en wat is goedgekeurd. Een  
eigen gedragstest is een van de za- 
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Als je goed naar het gedrag van je hond kijkt, 
zul je ontdekken dat je hond van alles aan 
jou wil vertellen. Hij stelt je zelfs zo nu en dan 
een vraag door je aan te kijken of door je er-
gens mee naartoe te nemen. Als er een bal-
letje onder de kast is gerold, dan zal je hond 
bijvoorbeeld blaffend bij de kast gaan staan, 
want daar is het te doen! Hij blaft, kijkt je aan 
en kijkt vervolgens onder de kast: “Wil je de 
bal voor me onder de kast vandaan halen? 
Pleeeeease?”
Naast het stellen van vragen, kan je hond 
ook antwoord geven op vragen die jij stelt. 
Je hond spreekt geen mensentaal, maar met 
lichaamstaal kan hij heel goed aangeven of 
het antwoord ja of nee is. Hoe cool is dat?
We hebben op Facebook aan hondeneigena-
ren gevraagd hoe hun honden ja of nee zeggen, 
en daar blijken erg veel overeenkomsten in te 
zitten. We hebben ze voor je op een rij gezet. 
Mocht je het nog niet herkennen bij jouw hond, 
dan gaat daar nu verandering in komen.

“Ja” wordt in tegenstelling tot “nee” door de 
meeste hondeneigenaren wel herkend. De 
hond wordt enthousiast, komt naar je toe 
en kijkt je verwachtingsvol en blij aan. Vraag 
aan je hond of hij wil wandelen en het ant-
woord is meestal “Ja, ik wil!”
Welke gedragingen horen nog meer bij “ja”?
Lichaamstaal:
• Oogcontact maken
•  Lichaamscontact maken met neus, voor-

poten
• Afstand verkleinen: naar je toe komen
• Oren omhoog
• Lichaam: los, ontspannen
• Mond geopend, lachend, tong uit de bek
• Blije, fonkelende ogen
• Brede kwispel
•  Actief: springen, rennen
• Enthousiaste blaf
Om je hond beter te leren kennen en de band 
te versterken is het leuk om uit te zoeken wat 
je hond precies wil. Je kunt dit doen door 

hem vragen te stellen. Als je hond wat ouder 
is, dan kent hij al veel woorden die dagelijks 
gebruikt worden. 

“Nee” kan moeilijker zijn om te interpreteren 
omdat er eigenlijk op het eerste gezicht niet 
zoveel lijkt te gebeuren. Het wegdraaien van 
het hoofd is een hele subtiele nee, of zelfs 
helemaal niets doen kan ook een nee bete-
kenen. Dit is iets wat veel mensen niet door 
hebben. Ze denken dan dat de hond niet wil 
luisteren, maar hij wil vooral – op fluister-
toon –  aangeven dat hij iets niet wil. Naast 
de subtiele nee, bestaat er ook een harde 
NEE! Door te grommen of zelfs te bijten 
maakt een hond duidelijk iets niet te willen.
Een hond zal echter niet zomaar grommen of 
bijten. Hij zal eerst beginnen met het com-
municeren van subtiele signalen (fluisteren). 
Echter, omdat deze niet altijd worden opge-
pikt door hun eigenaar of door andere men-
sen, zal een hond duidelijker en harder moe-
ten gaan ‘praten’ om gehoord te worden; de 
hond gromt dan bijvoorbeeld. Als dat ook 
niet gehoord wordt, dan moet hij overgaan 
naar tot ‘schreeuwen’. Bij een hond komt dat 
neer op bijten. Het is dus aan ons de taak om 
de subtiele nee te gaan herkennen en daar 
ook een gepast antwoord op te geven.
 
Welke gedragingen horen allemaal bij 
“nee”?  Lichaamstaal:
•  Oogcontact vermijden: hoofd wegdraaien, 

naar beneden kijken
•  Afstand vergroten: weglopen of rug toekeren
• Lage houding, oren plat

• Borstelen, tongelen, gapen
• Lichaam: verstijfd, gespannen, 
bevriezen
• Gespannen ogen met veel oogwit
• Mond gesloten
•  Staart laag, eventueel tussen de achter-

poten
 Harde NEE:
• Grommen
• Uitvallen, snappen, blaffen
• Bijten
Eigenlijk vallen veel van deze gedragingen 
onder de stress-signalen. Ze hebben als doel 
een conflict te vermijden en het liefst door 
contact te verbreken.

Op nee gaan we nog iets dieper in. Wan-
neer een hond niet luistert, dan wordt vaak 
de conclusie getrokken dat hij eigenwijs of 
ongehoorzaam is. Maar het kan ook beteke-
nen, dat een hond zich onprettig voelt in een 
bepaalde situatie of dat hij pijn heeft. Er is 
dan ook geen enkele reden om een hond te 
dwingen iets te doen wat voor hem mentaal 
of fysiek niet prettig is.
Een hond die bang is om op oudejaarsdag 
naar buiten te gaan, zal met ‘nee’ antwoorden 
zodra je de riem pakt. Maak dan geen lange 
wandeling en laat je hond alleen even buiten 
om zijn behoeften doen.
Een hond met oorontsteking heeft veel pijn 
en zal met ‘nee’ antwoorden als je hem over 
het hoofd wilt aaien.

Dit is een bewerkte versie van een artikel ge-
schreven door Debby van Dongen

Honden kunnen 
praten
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Onweer

                                                               Christel van de Westelaken

Wat moet u doen als het onweert 
tijdens uw wandeling?

Een flinke storm kan zich binnen enkele 
minuten ontwikkelen. De lucht kan er nog 
goed uitzien, maar plotseling begint het dan 
al grauwer te worden. Een onweersbui is 
in aantocht! Daarom is het altijd beter om 
even het weerbericht te checken voordat u 
gaat wandelen. Met name bij lange wande-
lingen. Mocht u toch worden verrast onder-
weg, dan zijn dit onze tips:

•  Is de donderslag tien seconden of minder 
na de bliksemschicht te horen? Ga dan 
direct naar huis, de auto in of zoek be-
schutting in een gebouw.

•  Lukt dit niet? Ga dan onder een brug staan.
•  Ga gehurkt op de grond zitten, verwijder 

metalen accessoires van de hond en je-
zelf. Denk bijvoorbeeld aan een metalen 
gespje aan de riem.

•  Zet een kleine hond op uw knie, een grote 
hond moet een meter van u afliggen.

•  Leg ook uw mobieltje of paraplu weg.
•  Bent u in een bos? Probeer dan een plek 

te vinden met minstens drie meter tussen 
u en de dichtstbijzijnde boom. Ook hier 
gaat u weer gehurkt zitten met de hond 
op uw knie of op een meter afstand.

•  Wacht tot de onweer weggetrokken is 
voordat u weer opstaat en verder kan lopen

Wat kunt u doen als uw hond bang 
is voor onweer?

Voor uw viervoeter kan onweer behoorlijk 
stressvol zijn. Z’n staart gaat naar beneden 
toe, z’n oren gaan naar achter staan, hij 
gaat hijgen en wil niks meer. Zo kunt u zien 
dat uw hond zich niet prettig voelt tijdens 
onweer. Het kan zelfs zo heftig zijn dat ze  
zich verstoppen of willen vluchten.
Maar wat kunt u hier aan doen?

•  Neem de hond bij u, aai hem en praat met 
een kalmerende toon om hem gerust te 
stellen.

•  Probeer hem een snoepje te geven om hem 
af te leiden. Neemt de hond de snoep- 
jes aan? Dan betekent dat hij zich al meer 
op zijn gemak voelt.  

•  Laat uw hond wennen aan onweer door 
geluiden af te spelen met heftige weerge-
luiden. 

•  Zet het geluid zachtjes aan en doe tege-
lijkertijd iets leuk met uw dierenvriend. 
Bouw het geluid dan langzaam op zodat 
de hond aan het geluid went en het niet 
gelijk ervaart als gevaar.

 
Thundershirt is een bewezen hulpmiddel om 
angst bij honden te stoppen: onweer maar 
ook bij vuurwerk, alleen zijn, blaffen, auto rij-
den, en andere zaken die angst veroorzaken.
Thundershirt werkt door het aanbrengen van 
druk op het lichaam van de hond. Hierdoor 

wordt de hond rustig. Vaak werkt het al de eer-
ste keer, sommige honden moeten echter even 
wennen aan het dragen van de Thundershirt.

Hoe werkt het?
Het ontwerp van het shirt geeft een zachte, 
constante druk. Dit heeft een kalmerend ef-
fect op de meeste honden, als ze angstig, 
bang zijn of zeer actief zijn. 

Hoe te gebruiken?
Thundershirt is een een uitstekende behan-
deling voor de meeste soorten angst bij hon-
den. Het is goed mogelijk om direct verschil te 
kunnen zien bij het gedrag van je hond. Voor 
meer gecompliceerde gevallen van de angst is 
het raadzaam om de thundershirt aan te doen 
als onderdeel van een gedragswijziging pro-
gramma. Uiteraard is het een nuttig instrument 
voor het beheersen van prikkelbaarheid of hy-
peractiviteit met vreemden, aan de riem lopen 
of in een trainingsomgeving. Door de druk van 
het shirt krijgt de hond een kalmerende reactie 
waardoor er meer focus of oriëntatie. Let wel 
op dat dit shirt niet de hele dag gedragen mag 
worden. 

De Thundershirt omdoen
Bouw dit rustig op. Als je het voor de eer-
ste keer aandoet, is het raadzaam om dit 
in etappes op te bouwen. Honden worden 
doorgaans rustiger en hebben vertrouwen in 
iets dat hen voedsel brengt of iets dat ze met 
voedsel associëren zodat de hond snel een po-
sitieve associatie krijgt met het shirt. Doormid-
del van klittenband en bandjes is het pasbaar 
voor verschillende lichaamsvormen. 

bron; dierenapother.nl
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Hallo allemaal, ik wil mijzelf graag even 

voorstellen. Ik ben Esther Populiers. Ik ben 

al 14 jaar getrouwd met Maarten Populiers 

en samen hebben we 2 kinderen, Denise 

(19) en Youri (15).

Van kleins af aan ben ik opgegroeid met 

boxers. Toen die tijd had ik al het boxer virus 

al te pakken. Ik kan mij geen leven zonder 

boxers voorstellen.

De eerste boxer die wij als gezin hadden was 

Anouk ( Noekie) . Ik kwam haar advertentie tegen 

en wilde eigenlijk haar meteen al gaan halen. Mijn 

man had toen zijn twijfels. Ik liet de foto toen aan 

mijn kinderen zien en zij wilden haar ook graag heb-

ben dus de kinderen hebben bij papa lopen zeuren. 

Mijn man gaf toe en zei dat we haar mochten halen. 

Dat liet ik mij geen tweede keer zeggen. We hebben 

van Noekie, 9 mooie jaren mogen genieten ondanks 

haar vele medische problemen. Bovendien missen wij 

haar nog iedere dag en ik misschien wel het meest.

4 Maanden na het overlijden van Noekie was het gemis 

van een boxer zo groot voor mij dat mijn man zei dat het 

tijd was voor weer een boxer. In februari dit jaar was er 

een nestje van 4 pups geboren bij Kees en Kamila waarvan 

1 mooie dame voor ons bestemd was.

Iedere week ging ik 2 keer er heen om ze te bewonderen

en te leren kennen. Er was 1 dame die mij zo aan sprak, degene 

met de stip op haar hoofd. Dat heb ik ook bij Kees en Kamilla aan-

gegeven. Na  een paar weken kregen we te horen dat de puppy  

met de stip voor ons was. Meteen wisten we ook haar naam: Nova. 

Officieel heet ze Houwaert’s Qinova. Vanaf het moment dat we haar 

naar huis mochten nemen, viel alles op zijn plek.

Nova is nu een  pup die 7 maanden oud is. Die lekker door het 

huis en de tuin stuitert met haar gekke 5 minuten ( die meestal 

iets langer dan 5 minuten duren). Die graag met je speelt maar 

ook kusjes en knuffels geeft. Samen maken we graag wan-

delingen en als je haar de kans geeft gaat ze het liefst achter 

blaadjes, fietsers, vogels en veertjes aan. Wat soms hilarisch 

is. Bovendien is mijn man vrachtwagenchauffeur waarbij ik 

regelmatig alleen zit in de avonden en dan komt Nova altijd 

op mijn schoot liggen waarbij we samen tv kijken. Tja, echt 

tv kijken is het niet. Nova ligt dan te slapen op  mijn schoot 

waarbij ik haar aan het aaien ben. 

Ze is in 1 woord GEWELDIG. 

De trainingen vinden wij beide leuk. Ik heb het idee dat ik 

leer  om haar beter te sturen en te begeleiden maar ook  

de ervaringen die je met andere mensen kunt delen en 

van elkaar kunnen leren. Bovendien het clubblad lees 

ik ook graag omdat er zoveel informatie in staat. Beide 

zijn  een mooie aanvulling.

Van wie 
is die boxer?



10  BOXER VRIENDEN WINTER 2019-2020      CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND BOXER VRIENDEN WINTER 2019-2020 CONTACTBLAD VAN DE BOXER VRIENDEN NEDERLAND  11

hetzelfde als hierboven beschreven is. Maar 
geef iedere keer dat je puppy iets met het 
speeltje doet, zoals er in bijten, je puppy 
een snoepje uit het speeltje. Je zult zien dat 
zodra je pup met iets heeft leren “spelen” 
het steeds makkelijker wordt om andere ob-
jecten interessant te maken.

Hoe “spelen” met je hond
Zodra je puppy geïnteresseerd is in speel-
tjes, kun je verschillende hondenspelletjes 
met je puppy “spelen”. Zorg voor variatie, 
dat is voor jullie beiden beter. Als je pup 
te wild wordt en bijvoorbeeld in je hand of 
broekspijpen gaat bijten moet je het spel 
staken en de hond even negeren. Zodra je 
puppy gekalmeerd is kun je natuurlijk weer 
leuk verder “spelen”. Als je een puppy hebt 
die wild is, is het slim om je speeltjes hier 
op aan te passen. Door langere touwen en 
grotere knuffels te gebruiken maakt je pup 

minder vaak een “foutje”. Ook als je kinde-
ren met je puppy laat “spelen” is het be-
langrijk om de geschikte hondenspelletjes 
te kiezen. Wat geschikt is hangt van je pup 
af, een wilde of hele grote pup kan beter 
geen trekspelletjes met kinderen doen, een 
zoekspelletje is dan meer geschikt. Maar 
heb je een rustige kleine hond, dan kan een 
trekspelletje onder jouw toeziend oog echt 
geen kwaad.

Trekspellen
Trekspelletjes zijn een van de meest beken-
de en favoriete manieren om met je hond 
te “spelen”. Een veel gehoord fabel is dat 
je altijd van je hond moet winnen zodat de 
hond leert wie de baas is. Als je de pup ech-
ter nooit laat winnen zal je pup waarschijn-
lijk snel interesse in het spel verliezen. Als 
je kijkt hoe pups met elkaar “spelen” zal je 
zien dat ze ook om de beurt bovenop mo

'Spelen' met 
je puppy
De Leukste hondenspelletjes
                Kees van der Sar

Puppies zitten vol energie en een pup fy-
siek uitputten is een bijna onmogelijke 
taak, zeker aangezien hele lange wan-
delingen met een jonge hond niet gead-
viseerd wordt. Maar wist je dat honden 
eigenlijk nog veel eerder moe worden als 
ze bezig zijn met hun hersenen. Daarom is 
“spelen” met je puppy zo goed. Je werkt 
tegelijkertijd aan de band met je hond en 
put de pup nog eens uit ook.

Er is heel veel verschillend hondenspeel-
goed verkrijgbaar. Vaak is puppy speelgoed 
van zachter materiaal gemaakt dan speel-
goed voor volwassen honden. De tandjes 
en kaken van een pup zijn nog niet zo sterk. 
Overigens kunnen puppies vaak ook prima 
met volwassen honden speelgoed “spe-
len”. Let er wel op dat je pup geen losse on-
derdelen op kan eten of het gehele speeltje 
per ongeluk in kan slikken. Dit moet je trou-

wens met een volwassen hond overigens 
ook altijd doen!

Geen interesse in speelgoed?
Sommige pups zijn niet zo geïnteresseerd 
in speeltjes, zeker niet als je het buiten 
aanbiedt. Probeer in zo’n geval bepaalde 
speeltjes leuk te maken. Je doet dit door ze 
alleen tevoorschijn te halen als je er mee 
gaat “spelen”. Geef je puppy even geen 
aandacht, haal dan het speeltje tevoor-
schijn en geef je pup alle aandacht die het 
wil. Berg het speeltje weer op terwijl het ei-
genlijk nog leuk was en stop dan ook weer 
met aandacht geven.
Is je puppy zelfs daar niet gevoelig voor? 
Er zijn ook hondenspeeltjes te koop die 
gevuld kunnen worden met eten. Een an-
dere oplossing is om zelf een plastic flesje 
te vullen met wat snoepjes en er een paar 
kleine gaatjes in te prikken. Doe vervolgens 
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gen. Je puppy af en toe laten win-
nen zal het spel voor de hond een 
stuk leuker maken.

Om op een gecontroleerde manier 
trekspelletjes te “spelen” is het 
handig om je puppy zo snel moge-
lijk het commando “los” te leren. 
Dit doe je door op een gegeven mo-
ment het speeltje stil te houden, 
op zo’n manier dat je pup er geen 
beweging in krijgt als je pup trekt. 
Wacht geduldig en kijk een beetje 
weg. Waarschijnlijk zal je puppy 
na niet al te lange tijd het speeltje 
loslaten. Beloon en nodig weer uit 
tot een nieuw spelletje. Herhaal dit 
tot je puppy voorspelbaar los gaat 
laten zodra je dit doet. Wanneer je 
kan voorspellen wanneer de pup 
het touw loslaat kun je het com-
mando introduceren, dit doe je 
door het te zeggen voordat je het 
speeltje stil houdt. Natuurlijk be-
loon je nog steeds als je puppy het 
speeltje ook echt los laat. Op een gegeven 
moment zal je zien dat je pup het speeltje 
los gaat laten zodra je het commando geeft 
(en voordat je het speeltje stil houdt). Als 
dat zo is kun je het moeilijker gaan maken 
door het commando tijdens steeds wilder 
spel te geven, doe dit alles met kleine stap-
jes, zoals je dat moet doen met ieder com-
mando dat je een hond aanleert.
Maak je geen zorgen als je pup gromt of aan 
het touw schud, dat is normaal, en je hebt 

nog steeds zelf de controle. Pas wel zelf op 
met plotseling hard trekken, pup tandjes 
zijn breekbaar, dus laat je puppy zelf het 
grootste deel van het trekwerk doen. Ga ook 
niet je puppy in het rondslingeren aan een 
touw, gewoon rustig aan “spelen”.

Rennen
Wat veel puppies heel leuk vinden is achter 
een bewegend object aan rennen, een zo-
genaamde achtervolging. Langere speel-

tjes zijn het meest geschikt voor dit spel. 
Dit, omdat je die makkelijker kunt bewegen 
en de kans dat je pup op je hand springt in 
plaats van op het speeltje kleiner is. Wissel 
van snelheid en beweeg het speeltje van 
de pup af. Door een flexibel speeltje heen 
en weer te bewegen zodat het een kronkel 
spoor maakt kun je dit spel nog leuker ma-
ken voor je puppy.

Zoek spelletjes
Geen zin om zelf uitgeput te raken? Dan zijn 
zoekspelletjes een hele goede optie. Deze 
zijn ook heel geschikt om kinderen met een 
hond te laten “spelen”. Als je puppy nog niet 
het “zit en wacht” commando heeft geleerd, 
kun je de hond het beste een halsbandje om 
doen en het zoekspel met twee personen 
te doen. Als je alleen bent kun je de riem 
gebruiken om de hond even vast te leggen 
aan bijvoorbeeld de tafelpoot. Je moet je 
puppy eerst leren wat de bedoeling is als je 
het commando voor zoeken geeft. Leg een 
favoriet speeltje of snoepje in zicht, geef je 
commando en laat je puppy gaan. Zodra de 
hond bij het object is prijs je, je puppy en als 
je, je puppy een speeltje liet zoeken speel je 
er even samen mee. Herhaal dit een aantal 
keer en leg dan het speeltje gedeeltelijk uit 
zicht. Als dit goed gaat kun je het steeds een 
beetje moeilijker maken, tot je puppy echt 
een tijdje moet zoeken voordat je puppy ge-
vonden heeft wat jij had verstopt. Lukt het 
niet, maak het dan de volgende keer een 
stapje makkelijker want puppies hebben 
graag succes. Als je verschillende objecten 

verstopt kun je er tijdens het aanleren van 
het commando verschillende namen aan 
geven, bijvoorbeeld zoek bal en zoek knuffel. 
Puppies kunnen dit prima leren begrijpen.

Apporteren
Apporteerspelletjes zijn ook erg leuk, maar 
verwacht niet dat je puppy direct de bal per-
fect terug brengt. Als je van plan bent om je 
puppy een bal terug te laten brengen, let 
dan wel op met stuiteren. Snelle bochten 
maken is ongezond voor een jonge hond 
omdat het skelet nog niet uitgehard is. Pro-
beer de bal zoveel mogelijk in een rechte lijn 
te laten rollen. Houdt er ook rekening mee 
dat sommige honden het als naar ervaren 
als je het speeltje van ze af pakt, ook als dat 
is om opnieuw te gooien. Laat ze dus ook 
soms het speeltje zelf weer meenemen na-
dat je ze voor het brengen beloond hebt.
Mocht je een puppy hebben die uit zichzelf 
achter ballen aan rent en ze oppakt, dat is 
super natuurlijk. Dan is het komen brengen 
leren al een stuk makkelijker. Gooi de bal in 
de buurt en ren zodra je puppy de bal pakt 
achteruit. Probeer dit zo leuk mogelijk te 
doen, door hoge geluidjes te maken en een 
beetje te huppelen. Als je pup jouw kant op 
komt, beloon je de pup. Herhaal dit en stel 
het belonen steeds meer uit, tot dat je pup-
py helemaal bij je is. Als je puppy het com-
mando los kent kun je dat op een gegeven 
moment gaan gebruiken als je pup bij je is 
en dat belonen. Maar een blije “goed zo”, 
gevolgd door een koekje zal er bij de meeste 
honden in het begin ook voor zorgen dat ze 
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Maar ook als je pup de bal niet uit zich-
zelf pakt is er geen probleem. Geef je pup 
dan het te apporteren speeltje eerst aan. 
Schenkt je pup aandacht aan het speel-
tje, beloon dat. Laat je puppy het speeltje 
steeds iets langer vasthouden voordat je, je 
puppy beloont. Als je hond op een gegeven 
moment het speeltje direct aanpakt en even 
vast houdt, kun je op een vrolijke manier 
achteruit rennen. Begin met korte stukjes 
en beloon je puppy zodra je puppy bij je is. 
Als dit goed gaat kun je kijken of je hond het 
speeltje van de grond wil pakken en dan 
achteruit rennen. Doet je puppy dit niet, 
houdt dan als tussenstap eerst het speeltje 
op de grond vast. Zodra je pup het speeltje 
van de grond pakt en met je mee rent, kun 
je het speeltje korte afstanden gaan gooi-
en. Komt je puppy ook dan op je af rennen 
prima, maar doet je puppy dit niet, ga dan 
net zo te werk als beschreven bij de pup die 
al achter ballen aan ging en ze oppakt. Hoe 
vaker je dit oefent, hoe leuker je puppy dit 
spelletje zal gaan vinden. Maar vaker bete-
kent niet langer. Houdt het wel een beetje 
spannend door steeds maar een paar keer 
te gooien en dan het speeltje op te bergen 
of nog leuker, je pup het speeltje zelf te la-
ten dragen.

Honden puzzels
Een andere leuke rustige manier om met je 
hond te “spelen” is met een hondenpuzzel. 

Je hebt heel veel verschillende varianten. 
Door te schuiven, draaien of dingen op te 
tillen moet je puppy bij het voer proberen te 
komen. Vaak staat de moeilijkheidsgraad 
erbij vermeld. Begin vooral niet te moeilijk. 
Hoe meer verschillende puzzels je puppy 
kent, hoe makkelijker nieuwe puzzels voor 
je puppy worden.

Trucjes
Tenslotte kun je veel plezier beleven aan sa-
men nieuwe trucjes bedenken en aanleren. 
Het is inderdaad niet nuttig als je hond op 
commando op zijn/haar rug gaat liggen, of 
zich in een deken rolt, maar vaak wel erg 
leuk. Als je samen met je hond een trucje 
wilt leren, bedenk dan eerst precies hoe het 
er uit moet zien en of het mogelijk is. Het is 
bijvoorbeeld voor honden van kleine rassen 
heel makkelijk om zittend zijn voorpoten 
omhoog te doen, maar voor een grote hond 
moeilijk. Leg beloningen klaar en beloon 
iedere keer als je pup een stapje de goede 
richting in maakt. Verliest je puppy de aan-
dacht? Dan wil je te veel! Bedenk dan hoe 
je het makkelijker kan maken. Wat je ook 
doet, wordt niet boos op je puppy, want het 
is “spelen”!

Bron: Zooplus Magazine
https://www.zooplus.nl/magazine/hond
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