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De puppycursus is afgerond, wat nu? 
 

Zo langzamerhand komt de pubertijd in zicht. Alles wat zo goed ging in de puppytijd 
lijkt ineens vergeten. Allerlei onverwacht gedrag steekt de kop op en luisteren? Ho 
maar!   
Nu wordt het extra belangrijk om alle basisoefeningen - met geduld en begrip voor de 
door hormonen geplaagde hond - te blijven herhalen. De puberteit gaat voorbij!!! 
Ook is het belangrijk om gedrag, wat wij als ongewenst ervaren, heel tijdig om te 
buigen naar acceptabel en gewenst gedrag. De vervolgcursus biedt hierbij 
ondersteuning. 
 

Vervolgcursus 
In de vervolgcursus van 6 lessen worden de basisoefeningen herhaald en wordt de 
lat uiteraard steeds hoger gelegd. Ook wordt er tijd vrij gemaakt om de problemen die 
zich kunnen voordoen te bespreken, zodat er tijdig kan worden ingegrepen om 
ongewenst gedrag te voorkomen of om te buigen. En uiteraard komen er allerlei 
andere leuke oefeningen voorbij. In de vervolgcursus zal tenminste één les een 
praktijkles zijn: wandelen in de duinen, oefeningen doen en vooral… kijken naar en 
leren van hondencommunicatie! 
 

En na die vervolgcursus? 
Het is voor hond en eigenaar belangrijk om door te gaan met gezamenlijke 
activiteiten. Het is leuk en leerzaam en de band neem steeds verder toe. 
Er is keuze genoeg en daarom hieronder wat suggesties. 

1. Speuren bij Dogtouch Speuren, Frans Brouwer, 
http://www.dogtouchpraktijkspeuren.nl/  

Laat de neus van de hond doen, waarvoor deze is gemaakt: speuren. 
Samen met de instructeur en je hond het bos in en steeds langere 
sporen uitwerken. Succes verzekerd! 

2. Hoopers bij MDogs Miriam Nijdam 
http://www.mdogs.nl  

Bij Hoopers worden  steeds langere parcoursen met hoepels en tunnels 
afgelegd. Maar het gaat niet om snelheid en behendigheid, maar om 
samenwerking. Geen wedstrijdstress, maar wel heel leuk en leerzaam, 
voldoening voor allebei! 

3. Basiscursussen en vervolgcursussen die uiteindelijk leiden tot het landelijk 
diploma Gedrag en Gehoorzaamheid bij een kynologenclub. 

4. Andere hondensporten: keuze genoeg! 
Let op: sommige hondensporten gaan gepaard met heel veel opwinding 
en zelfs stress. Dat kan de gezondheid en het welbevinden van de 
hond schade toebrengen. Kijk dus heel goed hoe de hond reageert en 
of het voor de hond echt plezierig is! 
 
 

Veel plezier! 


