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Socialiseren, wat moet je als puppy-eigenaar leren? We hebben het altijd over wat een pup moet 

leren, maar wat kan je als eigenaar doen om dit proces te begeleiden. 

Het socialiseren is een proces waardoor de pup leert omgaan met verschillende situaties zodat 

hij later in zijn leven daar beter mee om kan gaan (copingmechanisme) En als eigenaar moet je 

leren om te kijken naar het gedrag van je hond, de signalen leert herkennen die hij/zij afgeeft 

zodat je kan zien wat teveel of te weinig is voor de pup. 

In het geval van een pup betekend dit dat hij kan wennen aan het gezelschap van andere 

mensen, dieren, voorwerpen en situaties waar hij/zij in het leven mee te maken krijgt. Als dit op 

een zorgvuldige manier gebeurd kan hij zich ontwikkelen tot een stabiele en evenwichtige hond. 

Helaas is het advies van veel hondenscholen en goedbedoelde mensen in onze omgeving om veel 

te jong, veel te snel en in een te korte tijd te socialiseren. In feite stuur je een kleuter naar de 

Middelbare school en dat is iets wat een kleuter niet kan bijbenen, noch kan opnemen en al 

helemaal niet de concentratie voor heeft. 

Op deze lijstjes staat meestal dat je met een pup per dag 2 activiteiten moet ondernemen van 

kermis tot schoolplein. Het tegendeel is waar! Als je een pup te jong en te snel laat meedoen aan 

onze drukke wereld zal hij veel te veel prikkels te verwerken krijgen waardoor hij stress krijgt, 

angstig of druk wordt (of beide) en het leermoment volledig zijn doel voorbijschiet.  

De pup gaat blaffen (afstand vergrotend signaal) bijt in de lijn of je broekspijpen en of springt 

tegen je op. Al deze signalen geeft de hond af omdat hij teveel stress heeft en daar (nog) niet mee 

om kan gaan. Een pup kan alleen leren op het moment dat hij onbevangen en rustig het 

‘’nieuwe’’ in zich op kan nemen. 

 

 

Om een voorbeeld te geven. Het schoolplein staat meestal bovenaan het lijstje en vaak gaat de 

pup meteen mee de kinderen naar school brengen. Maar er is een verschil van hoe je dit op de 

juiste wijze kan introduceren. In plaats van de pup meteen mee te nemen naar het schoolplein 

waar hij bedolven wordt onder een groepje kinderen, is het een betere en veiliger manier om de 

pup mee te nemen naar het schoolplein als de school al uit is. Daar rustig op een muurtje zitten 

en laat de pup alle geurtjes verkennen Je kan ook langs een school lopen(terwijl kinderen binnen 

zitten) zodat de pup de kinderen wel hoort maar nog niet belaagd wordt  
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Hetzelfde geldt voor een markt, ook vaak op het "'lijstje" te vinden. Het is relaxter en leerzamer 

om naar de markt te gaan als deze (bijna) afgelopen is. Wat een boel geuren zijn er dan te 

ontdekken voor de pup. En via zijn neus krijgt hij al de informatie binnen die van belang is op 

een rustige manier. Je kan ook een draagzak gebruiken als de pup zich daar veilig door voelt. 

Maar ook hier geldt weer, forceer het niet en neem de tijd. 

Wat kan je als eigenaar doen om je pup te helpen. Niet alleen de pup moet leren maar ook de 

eigenaar. De beste manier is als je de verschillende uitingen die een hond afgeeft als hij stress 

heeft, moe is, blij is of wat dan ook voor emoties laat zien, ook kan (h)erkennen en daar op kan 

anticiperen. Als je de (stress) signalen van een pup kan lezen, kan je precies waarnemen 

wanneer iets teveel is. En kan je ook voor zijn dat het glas van de pup al vol is en jij met een 

happerige of drukke pup zit. 

Eigenlijk is het niet anders dan kleine kinderen. Als ouders zie je meestal wel wanneer iets teveel 

is voor een kind. Ze gaan dan huilen, jengelen of krijgen een driftbui in de supermarkt. Ook dat is 

een moment waarop we weten, okay, je bent moe. En soms komt het niet anders uit maar als het 

voorkomen kan worden is dat voor alle partijen prettiger. Zo is het met een pupje ook. 

Nog een voorbeeld. Het wandelen buiten. Wij adviseren altijd een tuigje en een 3 meter lijn. Op 

die manier heeft de pup de ruimte om zijn omgeving te verkennen en hou je je schouder in de 

kom omdat de pup op deze manier ook niet hoeft te trekken omdat deze aan een te korte lijn zit. 

Alles wat een pup tegenkomt is nieuw, net als baby’s die alles met de mond verkennen , doen 

honden dit met de neus. In feite is hun neus mogen gebruiken hetzelfde als de telefoon, krant en 

facebook voor ons is. Neem dus ook ruim de tijd voor een wandelingetje en laat de pup rustig de 

omgeving verkennen. Gaat de pup zitten dan geef je hem de tijd om alles in zich op te nemen. 

Gaan zitten is ook een kalmerend signaal. Probeer de hond niet te dwingen mee te lopen maar 

wacht gewoon tot hij eraan toe is om verder te gaan of niet. Dan keer je om en wandel je weer 

rustig terug. En ja, het klopt. Zo kan een wandelingetje van 25 meter wel een kwartier duren 

maar dat is nu juist de kunst. Je zal zien, als je de pup leert begrijpen is al het andere een 

peulenschil. De pup zal echt met je kunnen communiceren en jij begrijpt de pup waarom deze 

wel of juist niet iets doet. 

Nog een voorbeeld. Jij wil ergens langs lopen en de pup durft niet. In plaats van recht op het 

voorwerp af te lopen ga je er met een boog omheen. Als de pup niet verder wil wacht je tot hij 

eraan toe is om verder te lopen. Je loopt voorzichtig met een boogje naar het voorwerp toe en 

raakt het aan. Dan wacht je tot de pup nieuwsgierig genoeg is om dichterbij te komen (hiervoor 

is de lange 3 meter lijn ook een uitkomst) Je praat zachtjes op vriendelijke toon en benoemt het 

voorwerpt. Sommige pups zullen aan aan het voorwerp ruiken en even aanduwen met zijn neus 

(zo verkennen honden namelijk) Durft de pup niet is ook geen enkel probleem. Probeer het de 

volgende keer gewoon weer. Uiteindelijk zal de pup zeker genoeg zijn om het voorwerp te 

ontdekken op zijn tempo en tijd (en dat kan van alles zijn van vuilnisbak, fiets tot kunstwerk) 
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Wat kan je zelf in en om het huis doen. Er zijn allerlei spelletjes die je samen met de pup kan 

doen en die zijn zelfvertrouwen en de band met zijn nieuwe familie zullen versterken. 

In de Upsidedown puppygids staan al wat voorbeelden. Snackjes verstoppen in de tuin of het 

snuffelkleed. Verstoppertje doen met de pup, een grote doos met snippers en onderin wat 

snackjes om te zoeken. Kortom er is genoeg hersenwerk voor de pup te verzinnen. Natuurlijk 

hoort even lekker uitrennen tijdens het ‘’gekke’’ uurtje er ook bij. Kijk vooral goed naar de pup 

wat deze aankan. Heeft de pup behoefte aan beweging, laat hem dan lekker even zelf rennen in 

de tuin. Ga niet druk mee rennen of balletjes gooien. Wacht gewoon tot hij klaar is met rennen en 

doe dan even wat om hem af te leiden, gooi wat snoepjes in het gras en laat de pup daarna lekker 

neerploffen waar hij wil. Een pup hoort nog heel veel te slapen en zal dat ook zeker doen als deze 

niet te overprikkelt wordt of is opgesloten in een bench. 

 
. 

Iedere pup is anders en vergt een individuele aanpak. Het enige wat een pup eigenlijk van ons 

nodig heeft is persoonlijke aandacht en geduld. Op deze manier van omgaan met de hond goed te 

kunnen begrijpen is het natuurlijk handig om te weten wat de kalmerende of confictmijdende 

signalen zijn. Bij de verschillende hondenscholen die op mijn website staan gaat men 

voornamelijk van dit leerproces uit. Het beste kan je eerst een kijkje nemen en of een 

kennismakingsgesprek. Wij adviseren pas vanaf 12 weken een puppycursus te volgen. Voor die 

tijd kan je het bovenstaande zelf toepassen en de pup rustig laten wennen aan zijn nieuwe 

omgeving. 

Een aanrader zijn de boeken (kalmerende signalen) of de dvd puppies van Turid Rugaas. Meer 

kan je vinden op onze website onder aanbevolen hondenscholen en boekenlijst. Samen genieten! 

 


