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Geeft richting aan hondengedrag

Er komt een hond… Wat heb je nodig?
Voorbereiding
Vragen aan de fokker:
- Hoeveel nestjes zijn er?
- Is de moederhond aanwezig?
- Groeien de pups in huis op?
- Met hoeveel weken kan de pup opgehaald worden?
o 8,5 week is een geschikte leeftijd voor de overgang
- Krijgt de pup een halsband mee?
- Krijgt de pup eten mee?
o En een advies over hoeveel eten en hoe vaak per dag?
- Krijgt de pup een doek, speeltje of iets anders mee met de nestgeur?
Aanschaffen
- Riem (en eventueel een halsband)
o Omdat de pup snel groeit moet de halsband instelbaar zijn.
o De flexlijn heeft verschillende nadelen, een vaste lijn van ongeveer 1.20 m is
meestal geschikt.
- Mand of kussen
o Een eigen plekje voor de momenten dat de hond niet in de bench ligt.
- Bench
o De volwassen hond moet hierin languit kunnen liggen en rechtop kunnen
staan (op vier poten).
o Maak de bench in het begin kleiner door het plaatsen van bijv. een kratje.
o Voorzie de bench van een goed kussen en zorg voor eenvoudig wasbare
bekleding.
o Geef de bench een rustige plek, maar wel zo dat de pup contact kan houden
met de omgeving.
o Voorzie de bench van een groot kleed, zodat je zo nodig de hele bench kunt
afdekken.
- Voer- en waterbakken
o Eenvoudig te reinigen.
o De pup heeft altijd toegang tot vers water (als de pup niet in de bench is).
o De eerste tijd kan het water na 20.00 uur ’s avonds worden weggehaald, om
doorslapen ’s nachts te bevorderen.
- Kam of borstel
o In het begin alleen om aan verzorging te wennen, later materiaal aanschaffen
wat goed past bij de vachtsoort en grootte.
- Beloningsbrokjes
o Veel en zacht, zodat je ze in piepkleine stukjes kunt breken
o Je kunt ook een deel van het voer gebruiken als beloningsbrokjes!
- Speelgoed
o Bestand tegen scherpe tandjes en tegen trekspelletjes.
o Zachte knuffels voor in de bench en om mee te spelen. (Kringloopwinkel…
want ze sneuvelen snel… Verwijder wel hardplastic ogen e.d.)
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-

o Kauwmateriaal (niet te hard)
Voldoende schoonmaakmateriaal voor ‘de ongelukjes’
o Keukenrollen
o Oude handdoeken e.d.
Poepzakjes
Regenkleding en schoenen waar je snel in kunt stappen (ook midden in de nacht.)
Zo nodig afdekkleden voor de bank
Zo nodig traphekje en/of puppyren om het leefgebied te beperken

Voor onderweg van fokker naar huis
- Kleine reismand of reisbench met wasbare bekleding
- Handdoeken, kleden om schoot en autostoelen te beschermen.
Let op: een pup los op schoot vasthouden, zeker op de voorstoel, is gevaarlijk, omdat
deze bij een aanrijding als een projectiel door de auto (en door de voorruit) kan vliegen.
Nadenken over ‘huisregeltjes’ en andere zaken, zoals
- Wel of niet op de bank.
- Wel of niet naar boven.
- Tijdens het eten (van het gezin) wel of niet in de bench.
- Veilig vervoer in de auto.
En verder:
- Heb je natuurlijk heel veel geduld.
- Weet je dat je de eerste weken minimaal elke twee uur naar buiten moet.
o altijd na eten, drinken, spelen en slapen.
- Ben je voorbereid op enkele gestoorde nachten en zeer drukke weken.
- Houd je rekening met schade aan kleding en meubilair…
- Weet je dat er na een paar weken een moment komt dat je de pup het liefst retour wil
zenden naar de fokker, maar dat die wanhoop van korte duur is…
- Kan je al snel starten met puppytraining, zodat je de je vragen kunt stellen en veel
handige tips en trucs leert.
- En ga je vooral heel erg genieten van deze geweldig leuke tijd!
Zie ook:
www.hondenkompas.nl/tips-en-wetenswaardigheden
De eerste dagen

Lees nog veel meer op:
https://www.doggo.nl/artikelen/aanschaf-van-een-hond/puppy-checklist-wat-heb-je-allemaalnodig/
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