
HONDENGEDRAG 

Een lieve pup...of een draak van een pup? 
 
“EEN BENCH IS HELEMAAL NIET ZIELIG!” 
 

Van de week komt de pup in huis! Iedereen in huis kijkt er vol blijde verwachting naar 

uit. Puppy’s zijn zo aandoenlijk en lief. En iedereen kan toch een hond opvoeden? 

Toch is het niet altijd even gemakkelijk om van zo’n kleine rakker een nette brave 

viervoeter te maken. Het kost  veel tijd, energie en nog veel meer geduld. Komende 

nummers behandelen we een aantal ‘problemen’ waar je tegen aan kan lopen bij het 

opvoeden van een pup.  

AFLEREN EN AANLEREN 

Vroeger was een hond een hond. Tegenwoordig is een hond een lid van het gezin. Honden 

hebben een rangorde en deze rangorde is familiair. Even uitgelegd naar de mensen betekent 

het dat de kinderen respect hebben voor, en luisteren naar de ouders. De ouders doen dit 

weer naar hun ouders, enzovoort. Respect dwing je niet af, dat moet je verdienen. Hoe beter 

de band is tussen de pup en jou, des te liever hij naar jou wil luisteren en iets voor je wil 

doen. Ik houd altijd in mijn achterhoofd: “wat ik bij de hond doe, wat zou ik daar zelf van 

vinden als ik een hond zou zijn. Of als iemand dat bij mij zou doen?” Maar een hond is een 

hond en blijft een hond en honden hebben absoluut leiding en grenzen nodig. Net als 

kinderen. 

 

Je kunt dingen/oefeningen afleren, maar ook aanleren. Dingen aanleren is veel makkelijker 

dan dingen afleren. Dus probeer zo snel mogelijk een ‘probleem’ te herkennen en te 

erkennen. Als je er mee door blijft lopen, bestaat de kans dat het steeds erger wordt. Hoe 

langer een pup of hond dat bepaalde gedrag vertoont, des te moeilijker het wordt om het af 

te leren. Daarom dit keer iets over hoe je bepaalde dingen/oefeningen kunt aanleren. Deze 

methodes kun je ook gebruiken wanneer je pup of hond in een bepaalde situatie zich anders 

gedraagt dan dat je zou willen. 

 

DE BENCH 

Wanneer een bench op de juiste manier wordt gebruikt en je de pup goed hebt laten wennen 

aan de bench, is de bench helemaal niet zielig. De bench is dan een veilige mand, een 

lekker holletje. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat een pup of hond de hele dag in de 

bench zit, daar is deze niet voor bedoeld. 

 

De bench is een handig hulpmiddel bij het opvoeden van een pup. Het kan je helpen bij het 

zindelijk maken, want een hond bevuilt niet graag zijn eigen nest. Zorg daarom dat de bench 

niet te groot is. De pup moet erin kunnen staan en lang uit in kunnen liggen. Als je een bench 

koopt die ook geschikt is voor als de pup uitgegroeid is, kun je de bench verkleinen door er 

bijvoorbeeld een schot in te maken. Als de bench te groot is, kunnen pups een gedeelte als 

slaapplek gaan zien en een ander gedeelte als de plek waar ze hun behoeftes kunnen doen. 

Dat is dus niet de bedoeling! 

 



De bench is ook geschikt om de pup even verplichte rust te geven. Sommige pups denken 

dat ze overdag helemaal niet hoeven te slapen. Dat is niet het geval! Een pup is eigenlijk 

gewoon een baby. Ze hebben veel slaap nodig om goed te kunnen ontwikkelen, zowel 

lichamelijk als geestelijk.  

Zet de bench op een rustige, maar overzichtelijke plek in de huiskamer. De hond is een 

roedeldier. In het gezin zijn de mensen ook onderdeel van de roedel, dus ze liggen graag bij 

je in de buurt. Ze de bench liever niet op een plek waar je vaak langs loopt, of op een 

tochtige plek, of naast de tv of de wasmachine. 

WENNEN AAN DE BENCH 

Hoe kun je de pup aan de bench laten wennen? Vraag aan de fokker of die wil beginnen met 

een bench in de puppy-ren te zetten, zodat de pup bij de fokker al kan wennen aan het 

slapen in de bench. Het liefst zelfs twee benches, omdat puppies niet perse met alle 

broertjes en/of zusjes het even goed kunnen vinden en bij elkaar willen slapen. 

 

Zodra de pup bij je thuis is, gaat het deurtje van de bench de eerste keren nog NIET dicht.  

Als je de pup net in huis hebt, zal hij het huis gaan verkennen en zodra dat klaar is zal hij als 

een blok in slaap vallen. Op dat moment pak je hem rustig op en leg je hem in de bench 

neer. Je blijft er even bij zitten om rustig te kriebelen, zodat hij weer in slaap valt. Hierbij geef 

je op een lieve manier aan dat dit zijn slaapplek is. Uiteindelijk zal de pup zelf naar de bench 

gaan wanneer hij zich moe voelt. Wanneer je iets lekkers wilt geven zoals een snoepje of 

een botje laat je dit zien aan de hond een loop je samen naar de bench toe en leg je het 

lekkers in de bench. Ook het eten geef je in de bench. Dit zijn allemaal trucjes om de bench 

leuk te maken.  

 

DE EERSTE NACHTEN 

Als het donker wordt, moet er geslapen worden. Dit kun je op twee manieren oplossen. De 

pup slaapt in de bench bij jou op de slaapkamer of je slaapt op een matras in de woonkamer 

bij de pup. In beide gevallen is belangrijk dat het deurtje van de bench nog niet dicht gaat! 

 

Eerst de optie om de hond en bench mee naar de slaapkamer te nemen. De bench zet je 

naast het bed neer, met het deurtje open. Je geeft de pup in de bench een brokje, je gaat 

zelf in bed liggen en het licht gaat uit. Je kunt je hand richting de bench doen en rustig praten 

zodat je de pup het gevoel geeft dat je er nog steeds bent. De pup valt in slaap en jij 

natuurlijk ook. 

Dan de andere optie om bij de pup in de woonkamer te gaan liggen. Je ligt op een matrasje 

voor de bench en doet eigenlijk precies hetzelfde zoals de andere optie. Als dit goed gaat,  

schuif je je matras steeds verder van de bench af. Dan wacht je totdat de pup slaapt en dan 

ga je naar je eigen slaapkamer toe. Het voordeel van deze methode is dat de pup gelijk al op 

de vaste plek staat en niet steeds in een andere kamer of plek is. 

De meeste pups kunnen nog niet de hele nacht doorslapen. Ze moeten er in de nacht een 

keertje uit om te plassen. Het beste kun je een wekker zetten op de helft van de nacht. Je 

maakt de pup rustig wakker en neemt hem mee naar buiten en wacht rustig totdat hij zijn 

plasje heeft gedaan. Vervolgens begin je weer bij het begin om de pup weer in slaap te 



krijgen. Op deze manier kun je voorkomen dat je pup jou wakker maakt door te piepen en zo 

aan te geven dat hij moet plassen. 

Wanneer je wilt slapen en de pup moet in de bench met het deurtje open, kan het zijn dat hij 

er weer uit komt. Geef hem dan de kans om zelf terug te gaan in de bench. Doet hij dit niet, 

begeleidt hem dan weer met een brokje naar de bench. Blijf dit herhalen totdat hij wel in de 

bench blijft. Ja, je hebt soms wat doorzettingsvermogen nodig bij het opvoeden van een 

pup… 

WANNEER KAN DE BENCH DICHT? 

Op het moment dat de pup weet dat er een brokje of een kluifje komt en vlot mee loopt naar 

de bench, kun je, nadat je de voeding of de kluif heb gegeven, het deurtje even dicht doen.  

Open het deurtje weer vóór dat de pup klaar is met eten of kluiven. 

Gaat dit goed, dan kun je tijdens het eten of kluiven het deurtje langer dicht houden. Hierbij 

begin je met maar enkele secondes. Hele kleine stapjes. Zo klein dat je bijna denkt dat het 

flauw is. Dit leert voor de pup het meest makkelijk en het gewenningsproces verloopt op 

deze manier het simpelst. 

 

De tijd bouw je steeds langer uit. Loop ook een keertje de kamer uit. Doe bij de eerste keren 

de deur van de kamer niet eens dicht, even het hoekje om en gelijk weer terug. Gaat dat 

goed, dan kun je de deur een keertje dicht doen en gelijk weer open. Met deze hele kleine 

stapjes kun je verder uitbouwen. 

Probeer bij het aanleren de pup niet alleen te laten in een dichte bench, zolang je nog niet 

aan de laatste stap bent toegekomen. Op het moment dat de hond klaar is met puberen, kun 

je kijken of je bijvoorbeeld de bench kunt vervangen door een mooie mand of kleed. Na de 

pubertijd is het veilig voor de hond (en de omgeving) om meer van zijn vrijheid te genieten 

wanneer hij alleen thuis is. Wil je de bench na de puberperiode gewoon laten staan, dan is 

dit natuurlijk geen probleem. Maar laat de hond nooit meer dan een paar uur in de bench! 

De bench kun je trouwens ook heel goed gebruiken wanneer de hond bang is voor vuurwerk 

of onweer. De hond weet inmiddels dat de bench een veilige, leuke plek is. Je legt over de 

bench een dekbed of dik kleed. Dit isoleert en dempt de geluiden en dat maakt het veel  

prettiger voor je hond. 

Succes en veel plezier met je pup! 


