
 
 

De welpen- en puppengroep 
 
Welkom op de cursus Gehoorzame Huishond van 
de Dierenbescherming. Je bent ingedeeld in de 
welpen- of puppygroep. In de welpengroep zitten 
honden in de leeftijd van 7 tot 12/14 weken die nog 
niet volledig ingeënt zijn. In de puppygroep zitten 
honden in de leeftijd van 12 weken tot en met 6/7 
maanden. Het eerste halfjaar is een hele belangrijke 
periode in het leven van je hond. In deze periode 
wordt voor een groot deel bepaald hoe zijn latere 
gedrag eruit zal zien . Alles waarmee jouw pup nu 
op een positieve manier in aanraking komt, wordt 
vastgelegd als ‘normaal’. Voor alles wat hij nu niet 
meemaakt, maar later misschien toch wel 
tegenkomt, kan hij angst gaan ontwikkelen. In het 
begin moet de pup vooral wennen aan zijn nieuwe 
huis en huisgenoten. Al vanaf jonge leeftijd is het 
belangrijk dat je pup leert wat jouw omgangsregels 
zijn: Wat mag hij wel en wat niet? Waar mag hij 
allemaal komen en waar niet? Je gaat het komende 
half jaar een hele leuke, maar drukke tijd tegemoet. 
Tijdens de komende lessen op de hondenschool 
gaan wij jou hierin begeleiden. 
 
Socialiseren van jouw jonge pup 

Tijdens een goede socialisatie maakt de pup kennis 
met de wereld. Hiermee voorkom je dat de hond 
later gedragsproblemen gaat ontwikkelen. 
Denk aan een bezoekje aan de markt (in het begin 
op de arm wel te verstaan!), een ritje met tram of 
bus, bezoekje aan een winkelcentrum. Laat hem 
ook op een rustige manier kennismaken met andere 
diersoorten, zoals katten, konijnen, cavia´s. Laat je 
hond ook wennen aan de omgang met kinderen. Bij 
het kennismaken met andere dieren en kinderen is 
het vooral belangrijk dat je het gewenste gedrag van 
je hond beloont. Dus niet druk blaffen naar dieren of 
opspringen tegen de kinderen, maar rustig 
ontspannen gedrag belonen. Heb je zelf geen 
kinderen, bezoek dan kennissen of vrienden met 
kinderen die honden gewend zijn en laat ze rustig 
aan elkaar wennen. Breng ook eens een bezoekje 
aan de dierenarts zonder dat er een spuitje gegeven 
wordt. Zo leert de pup dat ‘dat mens in die witte jas’ 
ook leuk kan zijn. 
LET OP! Al die nieuwe indrukken zijn heel 

vermoeiend voor een pup. Onderneem één nieuwe 
activiteit per dag en geef hem daarna voldoende 
rust. 
 
Blijven socialiseren, ook bij wat 
oudere pups 

Tot de leeftijd van zes tot tien maanden is het 
belangrijk dat je met de hond allerlei situaties blijft 
opzoeken waar hij van kan leren, zodat hij als 
volwassen dier goed in onze drukke maatschappij 

kan functioneren. LET OP! Het kan zijn dat je hond 
in de vierde of vijfde maand opeens angstig 
reageert op iets wat tot nu toe geen probleem 
opleverde. Bijvoorbeeld een vuilnisbak, een bepaald 
persoon of een soort hond. Jouw reactie bepaalt 
voor een groot deel of deze angst in de toekomst 
blijft. Probeer de hond af te leiden en loop er 
gewoon langs, probeer het aan te raken of er even 
bij stil te blijven staan. Wanneer de hond zelf gaat 
ruiken is dat prima, maar dwing hem daar NIET toe! 
Beloon altijd het gewenste gedrag! 
 
Beweging 

Fysiek kan je pup nog niet veel aan. Zijn kleine 
lichaam is nog volop in de groei. Wandel dus nog 
niet heel lang met hem. Een stelregel om je pup niet 
te overbelasten is om zijn leeftijd in maanden te 
vermenigvuldigen met vijf minuten. Zo krijgt een 
pup van drie maanden (3 x 5 =) 15 minuten 
beweging en een pup van vijf maanden (5 x 5 =) 25 
minuten beweging. 
 
De huiswerkkaart 

Tijdens de lessen besteden we een groot deel aan 
socialisatie. Natuurlijk is drie kwartier per week 
niet voldoende om je pup goed te socialiseren, 
hiermee ga je vooral thuis, in het dagelijks leven,  
aan de slag.  
Hiervoor gebruiken we de huiswerkkaart, die je krijgt 
bij inschrijving. Deze huiswerkkaart neem je iedere 
les mee! Tijdens de les krijg je van je trainer te 
horen welk onderdeel van de kaart je thuis kunt 
gaan oefenen. Dit is het huiswerk voor de volgende 
les. De volgende les tekent de trainer je huiswerk op 
de kaart af. Behalve aan socialisatie wordt er in de 
lessen spelenderwijs aandacht besteed aan allerlei 
thema’s die te maken hebben met de opvoeding. Al 
deze thema’s komen uitgebreid terug in de 
vervolggroepen (puber-, basis- en  gevorderde). 
Zodra de hond zes maanden is, geeft de ingevulde 
huiswerkkaart recht op een Puppydiploma van de 
Dierenbescherming. Hiervoor lever je de kaart (liefst 
met digitale foto) in bij je trainer. Via je trainer krijg 
je het diploma, eventueel met foto, uitgereikt. 
 
Op de website van het Landelijk Centrum voor 
Gezelschapsdieren (LICG) vind je goede 
aanvullende informatie:   
https://www.licg.nl/honden/algemene-informatie-
over-puppys/ 
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