
Een nieuwe vriend in huis                            
Een puppy brochure van BWSSF
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Overweeg je het om een puppy in huis te halen of heb je 
je nieuwe kameraad al? Proficiat! Wij geven alle nodige 
informatie en zetten samen met jou de eerste stappen om 
van je schattige puppy een trouwe viervoeter te maken.”
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   Ik wil een puppy. 
  Wat nu?STAP 1

Daar sta je dan. 
Je overweegt om een pup in 
huis te halen. Maar hoe begin 
je daar nu aan? 
Wij helpen je graag bij de 
voorbereiding van deze 
beslissing. 

Vooraf moet je er even bij 
stilstaan dat een pup in 
huis hebben heel wat pro’s 
en contra’s met zich 
meebrengt. 
Het is dan ook heel 
belangrijk om hier goed 
over na te denken. 

Stel jezelf bijvoorbeeld de 
volgende vragen: 

Als je het moeilijk vindt om hier 
antwoord op te geven, klop dan 
eens aan bij vrienden die ook een 
hond hebben. 
Vertel ze over jouw plan en vraag 
wat zij hiervan vinden.

 
 Heb ik genoeg tijd om mijn pup   
 op te voeden?
 
 Past een hond in het leven dat   
 mijn gezin en ik nu hebben?

 Heb ik voldoende tijd om met   
 de hond te gaan wandelen? 

 Wat zal het kostenplaatje zijn? 

 …
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Op zoek naar een puppy. 
Hoe? STAP 2

Een gouden tip? Vraag raad aan 
een van onze leden van BWSSF of 
ga naar www.bwssf.be, de officiële 
website van de Belgische Welsh 
Springer Spaniëls. Zij kunnen je een 
ervaren fokker aanwijzen. 

Zorg ervoor dat je je goed voelt bij 
deze persoon en dat je vertrouwen 
in hem of haar hebt. Hij of zij zal 
je aan een pup helpen die volledig 
past bij jouw profiel. 

Nadat je een  fokker naar keuze 
gevonden hebt, moet je je bij hem 
of haar aanmelden. 

De fokker kan jou contacteren voor 
een gesprek  waarin je een aantal 
vragen zal moeten beantwoorden, 
om de ideale match tussen jou en 
de hond te verzekeren. 
Maar hoe weet je nu of je een 
deskunde fokker hebt? 

Vragen waaraan je je mag 
verwachten zijn: 

‘Waar woon je?’,

‘Beschik je over voldoende ruimte 
om de hond los te laten lopen?’,
 
‘Heb je kinderen of ben je van plan 
om kinderen te krijgen?’, 

‘Heb je nog andere huisdieren?’, … 

 
Ga op bezoek bij de fokker en let 
daarbij vooral op de hygiëne en de 
wijze waarop de honden daar leven.

Leer de moeder- en/of vaderdieren 
van de pups kennen. 

Socialisatie moet een prioriteit van 
de fokker zijn. 

Vraag zeker naar de stamboom van 
de pups. 

Met deze aandachtspunten ben je al 
goed op weg:
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Op zoek naar een puppy. 
Hoe? 
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   Je pup is er. Hoera! STAP 3
Je pup is eindelijk geboren en je zou 
hem of haar toch zo graag eens willen 
zien. Toch mag je dat nog niet van je 
fokker. Hij of zij zal je een foto sturen, 
of jullie kunnen livestream kijken naar 
de schatjes. 

Maar je mag ze pas voor de eerste 
keer bezoeken als ze vier weken oud 
zijn. Na zes weken weet je al welke 
pup je binnenkort mee naar huis mag 
nemen. Bij je bezoek neem je dan nu 
ook een speelgoedje of een doekje 
mee. Dit zal in het nestje blijven 
liggen voor de overige weken. 

Van zodra je de pup mee naar huis 
mag nemen, neem je het object 
ook mee. De geur van het nestje 
hangt daar nog aan en zo zal hij zijn 
broertjes en zusjes dus minder hard 
missen. 

Maak je huis puppyproof, dat wil 
zeggen: je tuin is goed afgesloten, 
je vijver afgeschermd, de voedings-
bakjes staan klaar en je hebt het 
nodige verzorgingsmateriaal in 
huis, … Je fokker zal je hierover nog 
verder kunnen informeren. 
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   De grote dag. 
  Ben jij ook zo zenuwachtig?  STAP 4

En dan is eindelijk de grote dag 
aangebroken… Je pup mag mee 
naar huis. Kies ervoor om je pup in 
de ochtend op te halen. Zo heeft 
je nieuwe speelkameraad nog een 
hele dag om aan zijn nieuwe huis 
te wennen. Kom je pup ook halen 
samen met iemand anders. 

Tijdens de eerste reis heb je twee 
mogelijkheden om de pup te ver-
voeren. Je kan ervoor kiezen om de 
pup aan een riempje op de schoot 
van de begeleider mee te nemen. 
Voorzie de begeleider van een 
handdoek of dergelijke, ongelukjes 
zijn namelijk snel gebeurd. Als 
tweede optie kan je de pup in een 
open, kartonnen doos laten reizen. 
Zorg er wel voor dat de doos goed 
vast staat en dat de pup menselijk 
contant heeft. Leg bijvoorbeeld je 
hand bij in de doos.

Na de rit ben je dan eindelijk 
aangekomen. Laat de pup eerst even 
een twintigtal minuutjes buiten om 
een plasje te doen. Lukt het hem, 
dan beloon je je pup door heel 
vrolijk te zijn en hem te ‘feliciteren’. 
Lukt het niet, dan haal je hem 
gewoon weer binnen, schenk er voor 
de rest niet te veel aandacht aan. 

Eenmaal binnen zet je hem voor zijn 
water- en eetbak. En laat hem daar-
na de nieuwe omgeving verkennen. 
De pup moet elke persoon, elk 
voorwerp, elke plaats in huis 
beurtelings leren kennen. 
Vanaf het begin moet de toegang 
tot sommige plaatsen of tot 
sommige voorwerpen toegestaan 
of verboden worden. Wees hierin 
consequent.
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   De grote dag. 
  Ben jij ook zo zenuwachtig?  
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   De eerste dag met je nieuwe   
  huisgenoot.STAP 5

Waarschijnlijk wil jij je pup zo veel 
mogelijk knuffelen en vertroetel-
en nu jullie eindelijk samen zijn, 
maar geef je pup genoeg tijd en 
ruimte om lekker te slapen en uit 
te rusten. 

Ook is het belangrijk om met al je 
huisgenoten af te spreken wat 
de regels zijn. Je mag geen zaken 
toestaan die nu nog schattig zijn 
als dit kleine bolletje pels ze 
doet, maar die storend 
zullen zijn als het 
een uit de 
kluiten 

gewassen viervoeter is geworden: 
opspringen tegen mensen, 
in de vingers bijten, aan kleren 
scheuren, in de zetels springen, … 

Een collectieve “nee” moet hoor-
baar zijn.
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moet je hem opnemen en naar de 
plaats brengen waar je wil dat hij 
zijn behoefte doet. Beloon hem 
daarna uitvoerig wanneer hij het 
goed doet. 

Je geeft je pup best dezelfde 
voeding als bij de fokker. 

   De eerste dag met je nieuwe   
  huisgenoot.

Wat betreft de zindelijkheid is het 
normaal dat de pup zich nog wat 
laat gaan. Meestal zal de pup een 
plasje doen na het spelen, het eten 
of na een dutje. Wanneer je ziet dat 
hij de vloer begint te besnuffelen 
en hierbij ronddraait, 

“A dog is the only thing on earth 
that loves you more than yourself ”
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Jullie eerste nacht samen.STAP 6

Je kan je best voorbereiden op 
jullie eerste nacht samen. 
Zorg ervoor dat je de 
slaapplaats van je pup 
voorbereid hebt. Dit wordt de 
vaste plek waar de pup de 
nacht zal doorbrengen: in een 
bench in huis. Na enige tijd 
moet de pup deze plek als een 
veilige plaats zien. Het helpt 
om het speelgoedje of doekje 
met de nestgeur in zijn bench te 
leggen. 

Het kan gebeuren dat je pup wakker 
wordt en van zich laat horen. Zwicht 
niet voor zijn gejank en doe alsof 
je niets hoort. Door erop in te gaan 
zou je zijn geblaf enkel belonen en 
de kans is groot dat hij er dan ook 
langer mee zal doorgaan. De pup 
moet leren dat er ’s nachts geslapen 
wordt. Ga hem dus zeker niet heel de 
nacht troosten of uit zijn bench 
halen. Soms helpt het wel om de 
bench eerst in jouw nabijheid te 
plaatsen. Na een nacht of twee is hij 
het gewoon om alleen te slapen op 
zijn eigen plekje.



En nu?STAP 7 
Na het vele ontdekken in huis, zal 
de pup de volgende dagen moeten 
wennen aan zijn onmiddellijke 
omgeving: de tuin, de huisgenoten, 
de buren, de andere huisdieren, … 

Het socialisatieproces van je pup 
is dan volop bezig. Maar dat geldt 
ook zeker andersom - leer je kind-
eren bijvoorbeeld hoe ze met de 
pup moeten omgaan. De pup heeft 
veel aandacht nodig, maar moet ook 
zeker voldoende slapen. 

Laat je hond ook zo snel mogelijk 
wennen aan het alleen zijn. 
Bouw de duur rustig op, eerst voor 
enkele minuten en daarna tot enkele 
uren. Doe dit geleidelijk aan, je pup 
zal zich des te beter aanpassen. Als 
je deze techniek wil toepassen, 
vermijd je best elke vorm van ritueel 
bij het weggaan. 

Je hond zal bepaalde gebaren - zoals 
je jas aantrekken - of woorden - zoals 
afscheid van hem nemen - 
associëren met het feit dat hij enige 
tijd alleen zal zijn. 

Je kan dus maar best je pup gewoon 
negeren wanneer je weggaat, en 
hetzelfde doen wanneer je thuiskomt. 
Het zorgt ervoor dat je pup minder 
angstig zal zijn en dus minder zal 
blaffen of vernielen. 

Het is ook belangrijk om een goede 
band met je pup op te bouwen. Door 
met hem te spelen, te knuffelen, te 
wandelen en alle andere activiteiten 
die jullie samen doen, bouwen jullie 
een vriendschap op die een leven 
lang meegaat. 
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Hoe socialiseer ik mijn pup? STAP 8
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Iedereen wil een welopgevoede en 
evenwichtige hond. Zo eentje die 
overal mee naartoe kan, die voor 
niets bang is en die door iedereen 
benaderd mag worden. Daarom is 
het socialisatieproces tijdens de 
eerste 12 weken van je hond ook 
zo belangrijk. Als jonge pup moet 
je hem op een zachte manier 
laten wennen aan zijn omgeving: 
kinderen, andere honden, andere 
dieren, fietsen, vuurwerk, … 

Onthoud vooral ‘nose, eyes, ears’. 
Het is van groot belang om zijn 
zintuigen te stimuleren. 
Kortom alles wat in de buitenwereld te 
vinden is. 

Gehoor: auto’s, treinen, gefluit, …

Zicht: lichten, flashes, beweging, …

Smaakzin: hapjes, … 

Reukzin: parfums, knoflook, alcohol, … 

Breng hem hier tijdens jouw dagelijkse 
wandelingen mee in contact:



Volgende stap:
De puppyschool. STAP 9 

Beslissen naar welke hondenschool 
je gaat, is ook een deel van je 
voorbereiding. Bezoek op voorhand 
verschillende hondenscholen of 
volg verschillende proeflessen en 
zoek een stijl die bij jou past. 

Wij raden je aan om naar de 
‘puppyschool’ te gaan. Je zal er met 
raad en daad bijgestaan worden 
door de instructeurs en er de 
correcte houding aanleren die je 
moet aannemen als ‘baas’ bij je 
thuis en buitenshuis. Je pup zal er 
ook zijn socialisatie perfectioneren. 

Na de ‘puppyschool’ kan je 
doorstromen naar de hondenschool, 
waar je verder ingaat op de 
opvoeding. Daar verbeter je de 
gehoorzaamheid en kan je ook 
nieuwe dingen ontdekken. Als je 
merkt dat je pup te veel stress heeft 
op een hondenschool, is hij of zij er 
misschien nog niet aan toe. 
Oefen dan thuis de vaardigheden in. 
Je kan later altijd de hondenschool 
hervatten. Het is wel belangrijk dat 
het voor jou en jouw hond leuk blijft, 
want door al dat samenwerken 
verstevig je jouw band.
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Volgende stap:
De puppyschool. 
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Jullie relatie is goud waardSTAP 10

Werk aan de relatie met je pup. 
Het is voor hem van groot 
belang om een band met zijn 
roedel op te bouwen. Maar let 
er steeds op dat jij de baas 
bent, je hond staat helemaal 
onderaan in de rangorde. 
Je hond zal proberen deze 
hiërarchie om te keren, maar 
geef hier niet aan toe. 

De hoge rang van de baas 
tegenover de hond sluit een 
hechte vriendschapsrelatie 
tussen de twee helemaal niet 
uit. Hoe beter de plaatsen in de 

rangorde duidelijk vastliggen en 
gerespecteerd worden, hoe 

harmonieuzer de relatie zal zijn. 
Enkele tips om te tonen dat jij de 
baas bent: 

Wees consequent en vastberaden: 
laat vandaag niet toe wat morgen 
geweigerd wordt.

De hond hangt van jou af en niet 
omgekeerd. 

De hond eet wanneer jij het beslist, 
bij voorkeur na jouw maaltijd. Dat 
verhindert dat de hond komt 
bedelen.

De hond komt binnen en gaat 
buiten wanneer jij hem uitnodigt 
en niet wanneer hij het vraagt. 

De hond wordt enkel beloond wanneer 
hij het verdient. Belonen doe je in het 
begin in de vorm van voedsel, daarna 
met spel en uiteindelijk enkel 
strelingen en de aanwezigheid van het 
baasje. 

De hond speelt met je wanneer jij het 
beslist en zolang jij het wenst. 



Contact
Bezoek ons op www.bwssf.be 
Vind ons op facebook 
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