
Hondenschool Loebas

Hoi,

Leuk dat je met je pup bij mijn hondenschool komt trainen. Hieronder een aantal van mijn favoriete

puppy-artikelen:

● Maak je huis puppyproof
● Je pup ophalen en de 1e nachten en dagen in huis
● Socialiseren hoe doe je dat?
● Je pup zindelijk, stap voor stap
● Je pup en (jonge) kinderen.

Puppyboodschappenlijst

Boeken ● Welkom Puppy van Joke de Monteney
● PuppyWijs van Petra de Munnik. Praktische boek met uitleg over

typisch puppygedrag en begeleiding van de pup in de eerste
weken/maanden bij jou thuis. Gebaseerd op de nieuwste
wetenschappelijke inzichten over honden en gedrag. Leuk om te
lezen, ook voordat je pup in huis is.

● Een hondenleven lang fysiek en mentaal in balans (deel 1) van
Sam Turner en Martine Burgers. Informatief boek met veel foto’s
en oefeningen om thuis met je pup te doen. Veel aandacht voor
het op de juiste manier (fysiek- en mentaal) begeleiden van je
pup/jonge hond.

Noodzakelijke
puppy-artikelen

● Puppyren Geeft je pup een veilige ruimte voor korte- en
langdurige opsluiting. Wordt door de meeste pups makkelijker
geaccepteerd dan een bench. Bench kan je evt. aan de puppyren
koppelen of in de puppyren plaatsen. De puppyren-delen kan je
flexibel opstellen/gebruiken in je huis en daarmee je pup
toegang tot bepaalde ruimtes blokkeren of een puppy-proof
ruimte in je huis maken. Het geeft zowel je pup, als ook je
(jonge)gezinsleden meer vrijheid en veiligheid. Een puppyren kan
je wel tot een jaar in je huis/tuin gebruiken om je pup een veilige
ruimte- en rust te geven.

● 2 of 3 Kong Classics (maat S of M). Hulpmiddel om je pup een
ontspannende activiteit te geven of het kan helpen om je pup
even bezig te houden b.v. als er bezoek komt. Kong tips>>
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https://www.doggo.nl/artikelen/aanschaf-van-een-hond/maak-huis-hond-puppyproof/
https://www.doggo.nl/artikelen/aanschaf-van-een-hond/een-nieuwe-hond-in-huis/
https://www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-van-een-hond/socialisatie-van-een-pup/?fbclid=IwAR1DTkNUr95ryuGjH0X-woMrPs92KoMMkI_vI9Z5b1tx94kqF23fYt201LM
https://www.doggo.nl/artikelen/opvoeding-van-een-hond/puppy-zindelijk-maken/
https://www.australian-labradoodle.nl/kind-en-hond
https://www.bol.com/nl/f/puppywijs-het-welzijn-van-je-pup-centraal/9200000101570252/
https://www.bol.com/nl/p/hondenleven-lang-fysiek-mentaal-in-balans-1-elke-pup-goede-start/9200000032514819/?suggestionType=typedsearch&bltgh=m9-QTRJrisGKkX1lgkVH-A.1.2.ProductTitle
https://www.puppyren.nl/puppyren-grijs-hamerslag-61h.html
https://petsplace.nl/kong-speeltje-classic-hondenspeelgoed-m-035585111315-pps.html?gclid=Cj0KCQjwz4z3BRCgARIsAES_OVfN7lBoBzUE5DXrhnL5NZM5H637yK_qhxMUUWVl5WF_yNJyTMZp_BUaAkfrEALw_wcB#299=8983
https://www.zooplus.nl/shop/honden/spel_sport/kong/kong/139435
https://www.doggo.nl/artikelen/honden-voeding/kong-is-king/


Hondenschool Loebas
● Lickimat (slowfeeder die je hond kan helpen te kalmeren of te

ontspannen, even bezig te houden).
● In hoogte verstelbare voerstandaard

●

Halsbanden/riemen/trainin
gslijnen etc.

● (verstelbare) halsband
● een Y-tuigje. Goede merken zijn: Karlie, Adori, Hurtta, Karlie,

Rogz, DogsCopenhagen, Hunter
● Showlijntje of jachtlijntje (om je pup even heel snel ‘aan te lijnen’

voor een plotseling poep/plasmomentje buiten
● trainingsriem geschikt voor pups; voor korte

momenten/wandelingen buitenshuis. Minimaal 2 meter lang. Of
bevestig evt. 2 puppyriempjes aan elkaar (bij voorkeur met een
minimale lengte van 2,5-3 meter). Ik ben fan van z.g.
biothanelijnen, bestel ze hier in je favoriete kleur (voor pups van
kleine rassen: breedte 9 mm en voor pups van middelgrote tot
grote rassen: breedte 12 mm, en verder: musketonhaak en platte
holnieten).

● 5 meter lijn of de 5 meter lichtgewicht (recall) lijn van Clix om je
hond veilig, los te laten lopen. Of bestel een 5 meter lijn in je
favoriete kleur>>.

Speeltjes/Kauwmateriaal ● Veel puppy-proof speeltjes bijvoorbeeld van fleece om samen
met je pup te spelen. Speeltjes van Kong en Tug-it zijn redelijk
sloopproof. Een klein balletje in een oude voetbalsok en een
knoop erin is ook erg leuk of geef je pup een oude gymschoen.
Een stukje karton geven om even kapot te maken vinden veel
pups ook leuk. N.b. al het speelgoed altijd onder toezicht aan je
pup geven.  De meeste speeltjes zijn niet bestand tegen de
sloopdrift van pups, de volgende speeltjes zijn relatief
sloopbestendig afhankelijk van de bijtdrift van je pup:

○ Kong Wubba
○ Kong chewstix
○ Nylabone
○ Kong Safestix
○ Kauwwortel

Speeltjes/slowfeeders
○ Kong Traxx
○ Kong Ribbon
○ Kong Wobbler
○ Kong Spin It
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https://www.medpets.nl/lickimat-buddy/?gclid=CjwKCAjw74b7BRA_EiwAF8yHFB2G2RR4R-zwUnoxSSl-99l5u0kVrRd0CbUpUd1MtRx-1z2xwA5oTBoCbDUQAvD_BwE&var=27982
https://petsplace.nl/adori-h-standaard-inclusief-2-bakken-hondenvoerbak-8711621852672-pps.html
https://petsplace.nl/adori-klikhalsband-nylon-hondenhalsband-8711621919122-pps.html
https://petsplace.nl/adori-harnas-nylon-hondenharnas-m-8711621943936-pps.html
https://tims.nl/_1-martin-sellier-showlijn-nylon-zwart-7-mmx120-cm/?channable=40a3d96774696e003331313634353131393138343058&utm_source=google&utm_medium=organic_shopping&gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg_0NCYm-WXOOB_YuwSzbqdy8tpigpBtuI4ZxmSpa5Wq5XyjzwtizXhoCecYQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/p/karlie-lijn-multipurpose-track-sportief-plus-kort-zwart-15-mm-x-200-cm/9200000010743311/?bltgh=iD2Y6NQ9CCM-apw7Xj5ILg.1_23.27.ProductTitle
https://www.honden-lijnen.nl/biothane-lijn-op-maat-12-mm-prod/
https://www.zooplus.nl/shop/honden/halsband_lijn/hondenriem/biothane/197735
https://www.medpets.nl/clix-recall-long-line/?gclid=Cj0KCQjwmdzzBRC7ARIsANdqRRkANwi9cggMdSRknnjgxAPmd-lSFDBM7VMFRiwKmXnTpH7GmReMbwgaAsL3EALw_wcB
https://www.honden-lijnen.nl/biothane-lijn-op-maat-12-mm-prod/
https://www.honden-lijnen.nl/biothane-lijn-op-maat-12-mm-prod/
https://petsplace.nl/kong-speeltje-wubba-hondenspeelgoed-035585800028-pps.html
https://petsplace.nl/kong-chewstix-stick-hondenspeelgoed-035585363233-pps.html
https://petsplace.nl/nylabone-puppy-bone-flexible-hondenspeelgoed-m-018214552000-pps.html
https://petsplace.nl/kong-safestix-hondenspeelgoed-035585249025-pps.html
https://tims.nl/_1-i--i-pet-supplies-koffieboom-kauwwortel-medium/?channable=40a3d96774696e003730363131313132353237383138&utm_source=google&utm_medium=organic_shopping&gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg9bhnR67KevX7pk_xCkWpH7EajyOnwVOcSiVcna4uas612p2-Cq04BoCFeIQAvD_BwE
https://petsplace.nl/kong-speeltje-traxx-hondenspeelgoed-035585250007-pps.html
https://petsplace.nl/kong-goodie-ribbon-hondenspeelgoed-m-035585356259-pps.html
https://petsplace.nl/kong-snack-dispenser-wobbler-m-hondenspeelgoed-m-035585034003-pps.html
https://petsplace.nl/kong-spin-it-hondenspeelgoed-m-035585034287-pps.html
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● dental chews bijvoorbeeld van Farmfood. Je kunt je pup na elke

maaltijd iets te kluiven geven, dit is welzijns verhogend en zorgt
voor een verzadigd gevoel, zeker als je pup snel eet. Geef je pup
een wat grotere dental chew, zodat je pup de chew niet in 1 keer
kan opeten. Na 15 minuten ruil je de chew voor een paar brokjes
en neem je de chew weg bij de pup. N.b. kauwmateriaal altijd
onder toezicht geven.

Materiaal voor in de
mand/bench/puppyren

● een surrogaat broertje/zusje in de vorm van een (relatief veilige)
knuffel of een snuggle puppy. Pups zijn sociale slapers, de eerste
periode mag je pup zelf bepalen waar hij gaat slapen, stoor hem
daar niet in. Leg de knuffel bij je pup in de ren, de (reis)bench of
in zijn mand.

● droogloopmat. De meeste kussens worden door bijtgrage pups
kapotgemaakt (de vulling van een kussen kan zelfs gevaarlijk zijn
voor je pup). In het begin volstaat een matje dat strak/vlak op de
bodem van de bench/puppyren ligt. Je kunt evt. een (oude)
handdoek als oprollen en in de hoek van de bench leggen zodat
je pup er tegenaan kan liggen of zijn hoofd erop kan leggen.
Tip:
Laat een deel van de benchbodem kaal/onbedekt. De meeste
pups krijgen het snel te warm en zoeken dan een koelere plek
op, door een deel van de benchbodem onbedekt te laten heeft
je pup mogelijkheid om lichaam wat af te laten koelen.

Vraag: Is het al handig om een mand te kopen voor mijn pup?
Antwoord: pups zetten overal hun tanden in, de meeste manden
zijn hier niet tegen bestand. Je kunt de 1e maanden prima
volstaan met een bench, puppyren, deurmatjes of evt. een plastic
mand/bak. Als de pup alle tanden gewisseld heeft en beetje
gewend is om alleen thuis te zijn kan je investeren in een
hondenmand.

Je pup vervoeren/mee op
reis

Auto: de meeste pups vinden autorijden in het begin wat spannend.
Je kunt je pup vertrouwen laten opbouwen door 1e weken korte ritjes
te maken naar leuke plekken (b.v. het Twiske) waar je pup even vrij/los
kan lopen. Je kunt je pup in een tuigje, vastgeklikt in de gordel, naast
je op de bijrijdersstoel plaatsen. Dit uitbouwen door je pup, in een
(kleine) bench, naast je op de bijrijdersstoel plaatsen, later de bench
naar de achterbank en dan evt. helemaal achterin in een z.g.
reisbench of autobench. Belangrijk is om het in kleine stapjes op te
bouwen. Alle benches, autotuigjes etc. op een rij.
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https://petsplace.nl/farm-food-rawhide-dental-roll-hondensnacks-m-8714857157092-pps.html
https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60260448/
https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60260448/
https://www.medpets.nl/snuggle-puppy/?gclid=CjwKEAjwlujnBRDl2teOp_veulQSJAC5bHgtBXGT8TL5nOte0cNSlKAveNhM4kBJoqfWPnyLWHgVbBoCEobw_wcB#
https://www.gamma.nl/assortiment/droogloopmat-40x70-cm-grijs/p/B427717
https://www.huisdierplezier.nl/hondenmand-domus-zwart?maat=22164&gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg9FdEEfnXGE1hrxS-MXRa9fccO7WroJ6EOndlnIUvK1b6BwOFoLsXhoCGZ4QAvD_BwE
https://www.huisdierplezier.nl/hondenmand-domus-zwart?maat=22164&gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg9FdEEfnXGE1hrxS-MXRa9fccO7WroJ6EOndlnIUvK1b6BwOFoLsXhoCGZ4QAvD_BwE
https://www.anwb.nl/auto/tests-en-specificaties/hond-mee-in-de-auto/test-hond-mee-in-de-auto
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Fiets: vervoer je pup idealiter in een mandje/krat voor- of achterop je
fiets. Let op: kies voor een (voor)drager die aan je stuurpen bevestigd
is. Fietsdragers bevestigd aan het stuur van je fiets zijn zeer instabiel,
het is je pup verliest zijn evenwicht bij elke bocht dit kan zowel voor
de pup als voor de berijder gevaarlijk zijn.

“Kan ik mijn pup vervoeren in een fietskar?”
Ja dat kan, maar de meeste pups vinden het erg moeilijk om alleen en
op afstand van jou (op de fiets) getransporteerd te worden. Ze
hebben hier nog niet voldoende zelfvertrouwen voor. Kies als je hond
nog jong is liever voor een stabiele fietsmand voor- of achterop je
fiets of een bakfiets.

“Mijn pup is wagenziek, kan ik daar wat aan doen?”
Antwoord: Puur Tour kan je pup helpen wat minder misselijk (je pup

kwijlt of geeft over) te zijn. De meeste pups groeien over hun
wagenziekte heen. Is je pup ziek door angst (herkenbaar aan
hijgen, gapen, piepen, kwijlen) voor het autorijden? Dan kan je je
pup ondersteunen m.b.v. kalmerende druppeltjes van Puur of
Rescue Remedy

Heb je vragen over je pup, gedrag, opvoeding, training? Gebruik de zoekfunctie op www.doggo.nl of
stuur mij een mail/apje en dan verwijs ik je graag naar de juiste informatie.

Vriendelijke groet,
Suus Voskuil
Kynologisch Instructeur
Geaccrediteerd door Raad van Beheer
Hondenschool Loebas Amsterdam Noord
06-41 88 67 05
Sportpark Kadoelen
1035 NB Amsterdam Noord
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https://www.bol.com/nl/p/fietsmand-voor-honden-riet-42-57-cm-voor-achterop-met-rek-grijs/9200000112315758/
https://www.bol.com/nl/p/lastpak-fiets-bakkersrek-voordrager-28-26-inch/9200000088747049/?Referrer=ADVNLGOO002066-G-110131511183-S-742044470387-9200000088747049&gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg8afYPsyKyQkmduWq_QP2RJDlhyZwXfXcLKRMOlIm9AtCUNCAGM5FxoCcskQAvD_BwE
https://www.bol.com/nl/p/topmast-hondenfietskar-fietskar-top-travel-large-rood/9300000019874051/?Referrer=ADVNLGOO002041-G-120455146208-S-678623027492-9300000019874051&gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg7ksk2Ng5s-IqkhSSOXwEj2BV9a6b2_QpTysXp7Z0FB_9RMVyq-FmxoC_dcQAvD_BwE
https://www.medpets.nl/puur+reisziekte/?gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg1D4C3yk4bRuBprpuN4NXxKccjVvVydUMU7azwF4wXyNMP66fKurghoC5NwQAvD_BwE&var=858
https://www.medpets.nl/puur+onrust/?gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jgxRgP1EPPG3KHY-yJCYINfTAGGVi_N5M3fFOhb2amJ2BksbEArCCghoCx9UQAvD_BwE&var=853
https://dierapotheek.com/bach-rescue-remedy-druppels-10-ml?gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg2VvPNOQq36ZpEtYuH84HLEBIxojmMA_gy5ba298PB7TU9-5QN2jrxoCIdMQAvD_BwE
http://www.doggo.nl
https://www.google.com/maps/place/Sportpark+Kadoelen,+Amsterdam/@52.4136835,4.9085143,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c608695204e8cd:0x2e9e45aec696e0f6!8m2!3d52.4136835!4d4.910703

