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Ff ii pups is eten en slapen van cruciaal belang. Maar dat is niet genoeg. De pup moet leren wie hij is, moet zijn omgeving leren

l{ k;r;"r en moet zijn rol binnen de groep (roedel) ontdekken. Bij een aantal van die ervaringen zal de moeder stimuleren of het

lJ afremmen. Nog veel meer zal de pup leren door het spel. Spelen is voor een pup en jonge hond altijd taakgericht. Ërvaringen

die hij hier opdoet zal hij opslaan in zijn geheugen en die zullen later zijn reacties op bepaalde omstandigheden bepalen. Een hond

denkt niet in woorden miar in beelden. Bij bepaalde prikkels zal hij in zijn beeldgeheugen op zoek gaan naar soortgelijke "filmpjes"'

Hij zal wellicht reageren zoals dit op zijn harde schijf is opgeslagen ingevolge eerdere ervaringen. vandaar dat het spel zo $uciaal is

in de ontwikkeling van de PuP.
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Reeds in het nest zal hij met broertjes en

zus.ies het "hondzijn" aftasten. ln vechtspel-

letjes zal hij leren tot waar hij kan gaan. Bijt

hij te sterk in het oortje van een broertje

dan zal die piepen waardoor de bijtremming

geactiveerd wordt en versterkt.

op prille leeftijd worden de regels van een

roedel door ervaring ingeprent. Later zal dit

ook in relatie tot mensen moeten gebeu-

ren. Wie boven of onder ligt zal variëren

naargelang het spel : iedereen is even baas

en even ondergeschikt. Het gaat hem nog

niet zozeer over de rangorden dan wel over

het oefenen van het spel. Zowel de rol van

winnaar als verliezer moet door het spel

ontdekt worden.

Wanneer wij spelen met onze pup moeten

we erover waken dat wij altijd als "win-

naar" uit de bus komen.Wij bepalen begin

en einde van het spel en sluiten het best af

met een vriendelijk commando: "zit","lig",
"volg". Zo maken we meteen duidelijk dat

wij de ranghogere zijn, de leider van de

mini-roedel.

We moeten ervoor zorgen dat er geen

schemerzone ontstaat waarin de ionge
hond begint te twijfelen over zijn rol. Als

hij denkt dat jij niet opgewassen bent voor

je rol als "leider" ("beslisser")voelt hij

zich verplicht om te proberen die rol over

te nemen. Dit zal hem uiteindelijk ongeluk-

kig en onhandelbaar maken. Daarom ook

laten we geen kleine kinderen zelfstandig

spelen met de pup. De hond zal nooit

aanvaarden dat kinderen commando's

opleggen en in het spel zullen er wisse-

lende winnaars zijn. Hieruit kan de hond de

indruk opdoen dat hij boven het kind staat

met alle gevolgen van dien.

De bekende Shaun Ellis, die probeerde drie

pups op te voeden tot wllde wolven, schrijft

over het spelen: " 0ok evenwicht moest

ls:--
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ln het puppyspel wisselen de rollen. De oudere hond laat de pup

een dominante rol spelen om te oefenen
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komen met iets in de bek, een aangenaam
gebeuren is.

Voor alle jonge - en oudere - honden is het
belangrijk dat zij graag bij de baas zijn en

dat zij aandacht hebben voor hetgeen hij
doet of van plan is.

Dit bereiken we door rustig spel, waarbij wij
het centrum van het heelal zijn voor hem.

Vanuit het contact dat hierdoor ontstaat
kunnen we verder bouwen en bepaalde zaken

aanleren. Daarnaast kan men het spel gebrui-
ken als therapie om negatieve ervaringen uit
te wissen. De indrukken van angst draagt een
pup veel langei nree dan ervaringen met pijn.
Angst en de omstandigheden die dit uitgelokt
hebben, worden ingebrand in het "beeld-

geheugen" en zullen later zeer moeilijk te
compenseren zijn. Stel dat we wandelen met
onze pup en bij een bepaald huis komt een

woeste hond luid blaffend naar de afsluiting
gerend. De pup schrikt en springt voor onze

voeten, ook wij schrikken en roepen, de pup

schrikt nog veel meer omdat zijn roedellei-
der blijkbaar ook onder de indruk is. 0p dat
moment hebben we de neiging om het hondje
op te pakken en te troosten. Niet doenl Veel

beter is om net dan een spelletje met hem te
spelen. Dit wist meteen het angstgevoel uit
zijn geheugen en zorgt ervoor dat het niet
ingeprent kan worden.
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geleerd worden, en dat deed ik via jaagspel-

letjes, Honden maken dan een zogeheten
speelbuiging; bij wolven heet het een aan-
valshouding, omdat ze vanuit die houding
wel drie meter ver kunnen springen. Veel
van onze spelletjes begonnen met een aan-
valshouding; we sprongen daarna alle kan-
ten op, begonnen te rennen en achtervolg-
den elkaar; en als het spel te ruw dreigde te
worden, nam ik die aanvalshouding weer
aan, waarna iedereen stopte. Als iedereen
gekalmeerd was wisten we dat we het spel
veilig voort konden zetten". Hij beschrijft
eveneens het effect van een gestegen
adrenalineniveau dat door spiegelgevechten
ontstond, waardoor ook de rangorde binnen
de groep plots kon omslaan.

Een dier dat omschreven wordt als ,,een

hypersociaal roofdier dat in rangordes
leeft" moet heel wat leren om te kunnen
functioneren. Hij moet leven in een groep
waarin hiërarchie als iets normaals aanvaard
wordt en waarbij elk lid een bepaalde taak
moet uitvoeren om het voortbestaan van de
roedel te bestendigen. ln een wolvenroedel
zal de pup de beginselen van de jacht bijge-
bracht worden doordat één van de oudere
wolven de huid van een verorberd dier zal
nemen en er speels mee wegrennen. De
pups zetten de achtervolging in. Het achter-
vol gingsinstinct wordt daarmee geactiveerd
en de techniek verbeterd.

De aard van het spel bepaalt voor een stuk
ook welke hond men later zal hebben. Voor
een windhond zal het belangrijk zijn dat hij
achtervolgingsspelletjes kan doen. Dat zal
zijn snelheid en behendigheid ontwikkelen.
Voor Retrievers zullen achtervolgings- en
trekspelletjes niet aangewezen zijn. Deze
honden moeten vooral rustig zijn tijdens
het werk en zeker niet hard in de bek. Het
spel dat we met onze pups spelen zal dus

nooit uitermate heftig zijn. We zullen ook op
gelijke hoogte spelen met de pup, zodat we
vermijden dat hij leert opspringen naar onze
handen en armen.

Bij happen en bijten in de handen zullen we
zoals een medepup piepen om de bijtrem-
ming te stimuleren. Daarom ook gebruiken
we geen piepspeeltjes. Dit is verwarrend
voor de hond en kan uiteindelijk tot bijtinci-
denten leiden.

Voor jachthonden is het belangrijk dat ze
een sterke band met de baas opbouwen,
ze moeten graag bij hemihaar willen zijn.
Bij de ontwikkeling van de apporteer-
lust zullen we dan ook het spel hiervoor
gebruiken.

De jonge hond krijgt een apport (dummy,

balletje, sok met bal) en blijft hiermee
dicht bij de baas, terwijl hij aangehaald en
gestreeld wordt. We negeren het apport
en richten onze aandacht op de pup, die
af en toe loslaat, waarop hij het apport
terug krijgt. Zo leert hij dar bij de baas

Kinderen samen met een pup of jonge hond is prima maar zorg voor toezicht
want het kind moet altijd 'winnaar' z|n


