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Introductie 
Deze oefeningen worden aanbevolen voor uw hond. Gelieve dit document niet te delen, kopiëren of 
gebruiken voor een andere hond, aangezien elk individueel geval anders is.  

Deze oefeningen zijn ontworpen om de puppy te leren (of een hond die dit als gewoonte heeft geleerd) om 
wijs gebruikt te maken van hun tanden en om jou nooit pijn te doen hiermee.  

Waarom noemen we het ‘puppy bijten’? 
Een ‘bijtende’ hond gebruikt zijn tanden op iets/iemand zonder een agressieve motivatie. Ze zijn te wild 
tijdens het spelen, het aanpakken van voedsel of het begroeten. 

Soms is de lijn tussen puppybijten en agressie erg fijn. Happen/knabbelen uit opwinding kan later in het leven 
van de hond leiden tot agressie. Als u vermoedt dat uw hond mogelijk agressie toont, in plaats van het puppy 
bijten, neem dan alstublieft vroeg contact met ons op zodat we dit probleem samen kunnen aanpakken. 

Dus, terwijl de meeste pups hun mond veel gebruiken (we noemen ze ook wel ‘Labrasharks’ met hun scherpe 
tanden), is het essentieel dat we ze leren om hun tanden rustig te gebruiken.   

We willen niet toestaan dat onze honden hun tanden gebruiken als een maniak met een mes.  

Wat veroorzaakt het? 
Puppy bijten/happen is multifactorieel:  

1. De pup heeft nog niet geleerd om hun bijtsterkte te beheersen.  
a. In spel/ opwinding 
b. Bij het begroeten 
c. Bij het aannemen van voedsel 
d. Bij het pakken van een object 

2. Over stimulatie en vermoeidheid 
3. Wisselen van de tanden 

Op ieder moment kunnen de bovenstaande factoren anders wegen, afhankelijk van de individuele hond en 
hun ontwikkelingsfase. 
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Hoe pakken we dit aan?  
Leren om de bijtkracht te controleren in spel  

Welke honden zullen hiervan profiteren? Honden die snel overenthousiast worden (tijdens het spelen of 
tijdens andere opwindende situaties), en hierdoor hard bijten in handen of benen door te veel opwinding. 

Sessie frequentie/duur: Elke sessie mag niet langer zijn dan 5 minuten en moet veel herhalingen bevatten 
van de relevante woorden ‘yes’ en ‘ow’. Naarmate de hond het concept meer en meer begrijpt, zal je meer 
‘yes’ zeggen en minder vaak ‘ow’.  

Wat je nodig hebt: een deur, een touw en iets om te kauwen. 

De stappen:  

1. Begin met spelen met de hond met een speeltouw in de opening van een deur.  
 

 
 

2. Wanneer de hond tijdens het bijten in het speeltouw richting jouw hand gaat EN wanneer de hond jou 
bijt op een pijnlijke manier (de hond mag zachtjes knabbelen, het zorgt ervoor dat ze hun bijtkracht 
kunnen oefenen), zeg ‘ow’ en ga rechtop staan, neem het speeltje met je mee. 
a. Zorg ervoor dat je hond opmerkt dat je het hebt gezegd. Zeg het niet binnensmonds. 
b. Schreeuw het niet. Het is niet nodig om de hond te laten schrikken. Zeg het gewoon duidelijk genoeg 

dat de hond het opvalt ondanks zijn opwinding.  
3. Er kunnen twee dingen gebeuren:  

a. Als de hond zich terugtrekt, zeg onmiddellijk ‘yes’ en hervat het spel. Herhaal, herhaal, 
herhaal.  

b. Als de hond meer opgewonden raakt (dit is waarschijnlijk, aangezien we net beginnen met 
leren wat ‘ow’ betekent), zeg opnieuw ‘ow’, en verdwijn achter de gesloten deur.  

c. De hond kan krabben en klagen etc. Negeer dit consequent. Zodra de hond kalmeert (het 
kan een paar seconden duren), zeg ‘yes’ en open de deur opnieuw. Begin opnieuw en 
opnieuw.  

4. Sluit de sessie af door ‘finished’ of ‘klaar’ te zeggen met een handgebaar. Welke gebaar je doet maakt 
niet uit, zolang het altijd hetzelfde is en duidelijk zichtbaar/herkenbaar is voor de hond.  

5. Plaats iets om op te kauwen (rawhide kauwstaaf doet wonderen) voor de neus van de hond en begeleid 
hem naar ‘zijn slaapkamer’ of zijn bench. Laat hem daar genieten van zijn kauwstaaf.  
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Plechtige belofte: Als je met de pup spelt buiten deze trainingssessies, zorg er dan voor dat je ze niet te 
enthousiast maakt. Heb de voorkeur voor rustige spelletjes als de pup in een hyper modus is. Hier zijn een 
paar ideeën. Dit voorkomt dat je vastloopt in een vicieuze cirkel waarin je inefficiënt zeurt tegen je hond 
(waardoor ze meer opgewonden raken in het proces) voor het doen van iets waarvan je wist dat hij dat zou 
doen.  

Leren om de bijtkracht te beheersen bij het begroeten 

Welke honden zullen hiervan profiteren? Honden die opspringen tegen jou en/of gasten om zo in hun 
handen of broekspijpen te happen.   

Wat je nodig hebt: Laat een deel van zijn dagelijkse hoeveelheid eten bij de deur staan, zodat je de hond kan 
onderscheppen voordat hij naar je hapt wanneer hij je komt begroeten bij binnenkomst.  

Stappen:  

1. Zodra de hond naar je toe komt maar VOORDAT hij bijt, plaats een brokje voor zijn neus en zeg ‘chase’. 
Gooi het brokje door de gang. Terwijl de hond het brokje achtervolgt (weg van jou), ga naar de 
woonkamer en ruim spullen op. 

2. Iedere keer dat de hond terugkomt terwijl je nog bezig bent met het opruimen van je spullen, vang de 
hond op met een ‘chase’ spel voordat hij overenthousiast raakt door de mouwen van een jas etc.  

3. Herhaal de ‘chase’ routine zo vaak als nodig om het thuiskom ritueel af te maken en door het huis te 
lopen. 

4. Blijf doorgaan met je routine en elke keer onderbreek je hem voordat hij bijt. Wacht niet te lang, want 
dan zal hij toch zijn bek gaan gebruiken. Als hij dat doet, dan kan je de spel routine volgen. 

5. Na een paar herhalingen zal de hond zijn focus van jouw broek/handen verschuiven naar het brokje in 
jouw hand. Wanneer je voelt dat je in deze situatie bent, wacht dan met het brokje totdat de hond zit. 
Vraag hem niet om te zitten op commando: we leren hem om zelfopgelegde zelfbeheersing te tonen. 
Zodra hij zit, hervat het spel. 

6. Als je klaar bent met de routine van thuiskomen (inclusief naar binnen lopen en misschien gaan zitten), 
sluit dan de spel-sessie af door ‘finished’ of ‘klaar’ te zeggen en maak een duidelijk gebaar met je handen. 
Welk gebaar maakt niet uit, zolang het altijd hetzelfde is en duidelijk zichtbaar/herkenbaar is voor de 
hond.  

7. Plaats een kauwstaaf (rawhide kauwstaaf doet wonderen) voor de neus van de hond den begeleid de 
hond naar ‘zijn slaapkamer’ of zin bench. Laat hem daar genieten van zijn kauwstrip.  

8. Nadat hij genoten heeft van zijn kauwstaaf en hij over zijn uitbundigheid is, kan hij zonder gedoe uit zijn 
bench worden gelaten en u kalm begroeten. 

Doel: een hond die zittend wacht wanneer je door het huis loopt, in afwachting voor het ‘chase’ spel. 
Naarmate de tijd verstrijkt, kun je het ‘chase’ spel steeds minder vaak doen en neemt de hond de gewoonte 
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om te zitten om mensen aan de deur te begroeten. Blijf dit het ‘chase’ spel af en toe spelen zodat de hond 
niet terugvalt in zijn slechte gewoontes. 

Gasten: Als het om gasten gaat, is management uw beste vriend. Zet de hond niet in een situatie waarin u 
weet dat hij zal falen, waardoor u zenuwachtig wordt en vaak ‘nee’ zal zeggen ondanks dat dit geen effect 
heeft. Als je je hond niet alleen wilt leren hoe hij zich moet gedragen als je thuiskomt, maar ook bij gasten, 
vraag dan een paar gasten mee te doen met de bovengenoemde ‘chase’ routine.  

Leren om de bijtkracht te beheersen bij het aannemen van voedsel  

Welke honden zullen hiervan profiteren? Honden die niet zozeer eten van je aannemen, maar je plunderen 
om het eten te krijgen. 

Wat heb je nodig: kleine stukjes hondensnoepjes 

De stappen:  

1. Breng jezelf op het niveau van jouw hond (bijv. Zittend op de grond). Zorg dat je comfortabel zit.  
2. Knijp een klein hondensnoepje tussen je duim en wijsvinger. 
3. Houd dit voor de hond, zodat hij het kan onderzoeken. 
4. Er is een kans dat de hond jouw hand wil vermorzelen: hij zal proberen het snoepje uit je hand te knagen 

of te krabben.  
5. Zeg niets, duw hem niet terug. Blijf het snoepje op één plek houden. 
6. Als de hond springt, breng het snoepje voor zijn neus en lok hem terug op vier poten. 
7. De microseconde dat de hond terugtrekt (zoals de neus van de hond heeft geen contact meer met jouw 

hand), zeg ‘yes’ 
8. Open vervolgens je hand en geef de hond het snoepje 
9. Herhaal, herhaal, herhaal  
10. Eindig de sessie door ‘finished’ of ‘klaar’ te zeggen en maak een duidelijk handgebaar. Welk gebaar 

maakt niet uit, zolang het altijd hetzelfde en herkenbaar is voor de hond. 

Plechtige belofte: combineer deze oefening met de plechtige belofte dat je nooit eten zult geven aan de 
hond als hij het ruw probeert te pakken. Hij moet wachten tot je hem toestemming geeft voordat hij het eten 
krijgt en hij moet het zachtjes aannemen. 

Leren om de bijtkracht te beheersen bij het pakken van een voorwerp 

Welke honden zullen hiervan profiteren? Honden die opspringen en kinderen achtervolgen om hun 
speelgoed te pakken en honden die de neiging hebben op te springen en voorwerpen van jou te pakken. 

Wat heb je nodig: een speeltouw 

De stappen:  

1. Houd het speeltouw voor de hond 
2. Geef hem toestemming om het te pakken VOORDAT hij het grijpt 
3. Speel met hem en het speeltouw 
4. Zeg ‘let go’ of ‘los’ op een duidelijke maar vriendelijke toon (je speelt nog steeds het touwtrekken spel) 
5. Plaats een hondensnoepje voor de neus van de hond (je speelt nog steeds het touwtrekken spel) 
6. Laat de hond los? Zeg meteen ‘yes’ en laat het snoepje los terwijl je het speeltouw discreet achter je rug 

verstopt.  
7. Herhaal zodra de hond zijn snoepje op heeft. 
8. Als hij hier steeds beter in wordt, wacht totdat hij gaat zitten voordat je hem toestemming geeft.  
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Plechtige belofte: combineer deze oefening met de plechtige belofte dat je de hond nooit een object uit 
handen zal laten rukken voordat je hem toestemming hebt gegeven. We suggereren niet dat je de hond moet 
straffen wanneer hij iets uit je handen wilt grissen. We raden wel aan om je omgeving te managen, waardoor 
hij nooit de verleiding heeft en hij ALTIJD toestemming heeft gekregen voordat hij iets pakt.  

Omgaan met over stimulatie en vermoeidheid 

Welke honden zullen hiervan profiteren? Iedere pup. Vooral als je merkt dat die veel bijt.   

Het krijgen van zzzz’s: De gemiddelde hond slaapt 12 – 14 uur dag, en de gemiddelde pup slaapt 18 – 19 uur 
per dag. Net als kinderen worden ze chagrijnig wanneer ze de indrukken van de dag niet kunnen verwerken. 

Wat heb je nodig: Een veilige en comfortabele spelren of een bench waar de hond weg van het rumoer van 
de familie, onbewaakt kan worden achtergelaten om te herstellen van de stimulatie van de dag.  

De stappen 

1. Noteer op dag 1 tot 3 de tijden van de dag en noteer wat er net gebeurd is (bijv. kinderen komen terug 
uit school) de hond wordt humeurig en happerig. 

2. Daarna, 5 minuten voordat de hond normaal humeurig/bijterig wordt, plaats een kauwstrip (bijv. raw 
hide) voor de neus van de hond en begeleid de hond naar ‘zijn slaapkamer’ of zijn krat. Laat hem daar 
genieten van zijn kauwstrip. Haal de hond niet weg voordat hij een dutje heeft gedaan.  

3. Als je hem eruit laat, doe dat dan op een rustig manier, zonder gedoe. 

Plechtige belofte: Plaats de hond nog niet in situaties die ze nog niet aankunnen (bijv. de markt, de 
dierenwinkel, etc.). Als je wilt dat ze leren dat ze niet over gestimuleerd raken door bepaalde situaties, moet 
je ze voorzichtig en systematisch laten wennen. De hond in het diepe gooien zorgt er alleen voor dat slechte 
gewoontes worden versterkt.  

Na een paar dagen met een regelmatig dutjes-schema zal het lichaam van de puppy zich aanpassen en zal de 
pup rustiger worden tijdens deze momenten, waardoor hem rustig laten worden steeds makkelijker gaat. 

Overdrijf dit niet en isoleer de hond niet constant van de familie. We zeggen alleen dat de pup veel rusttijd 
nodig heeft om te herstellen, te rusten en te groeien. 

Omgaan met het wisselen van de tanden 

Welke honden zullen hiervan profiteren: Honden die nieuwe tandenkrijgen. Je weet dat de hond tandjes 
krijgt als ze vaker objecten (en soms mensen) in de mond pakken. Je kunt ook melktanden vinden die 
uitgevallen zijn of je kan bloed vinden op voorwerpen/kauwobjecten waaraan ze hebben gekauwd. 

Tandproblemen: Tussen de 3 en 10 weken komen de melktanden van de hond door en tussen  2-7 maanden 
komen de volwassen tanden: 

1. Snijtanden: 2 – 5 maanden oud 
2. Hoektanden: 4 - 6 maanden oud 
3. Knipkiezen/ premolaren: 4 – 7 maanden oud 
4. Knobbelkiezen/ molaren: 5 – 7 maanden oud 

Dus je hebt ongeveer 7 maanden lang soms wel, soms niet tandproblemen 

 

Wat heb je nodig:  

1. Een vriezer 
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2. Raw hide (bestraald, niet gebleekt. Binnen huidlaag, niet de epidermis) 
3. Bijtringen 
4. Nylabones 
5. Of een ander veilige, duurzame kauwstaaf die niet zal splinteren en die weggedaan kan worden wanneer 

die klein genoeg wordt om door te slikken.  

 

 

De stappen: Vraag bij de dierenwinkel welk kauwspeelgoed geschikt is voor puppy’s.  

1. Leg ze in de vriezer 
2. Houd ze kort onder water, zodat de tong van de hond niet blijft plakken. 
3. Geef het aan de hond en laat ze hun pijnlijke tandvlees gedurende 30-40 minuten kalmeren. 

Als uw hond niet geïnteresseerd is in het kauwspeelgoed, overweeg dan om er iets op te smeren, zoals 
hondenvoer in blik (dit kan wel een rommel geven). 
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Wat je nog meer moet weten 
Je kunt de beste trainingssessies in de wereld doen en nog steeds problemen krijgen omdat je een paar 
gouden principes niet volgt. Laat ons u helpen om uit de problemen te blijven: 

Management  

Buiten de trainingsmomenten houdt u de hond uit de problemen door proactief aan management te doen. 
 
Raak niet geïrriteerd over het feit dat hij zich misdraagt in een situatie waarin hij zich nooit goed heeft 
gedragen. Je kunt geen onmiddellijke verandering verwachten, waardoor het niet eerlijk is om je te ergeren 
aan de hond. Wees proactief en houd hem uit de problemen. Doe je dit niet, dan zal je gevangen zitten in een 
vicieuze cirkel van zeuren tegen een opgewonden hond in het echte leven en de hond zal de connectie niet 
leggen tussen zijn trainingsvaardigheden en deze real-life situaties.  
 
Op ieder moment dat je niet wilt reageren op het happen/knabbelen van de hond door het starten van het 
trainingsprotocol (omdat je gestrest bent, weinig tijd hebt, het moment sociaal ongepast is, enz.), schakel 
dan over dan proactief managen. 

Je pup wordt gek wanneer hij je begroet, maar je hebt belangrijke gasten vandaag? Parkeer hem dan in ‘zijn 
eigen slaapkamer’ of in zijn bench totdat geraas van het binnenkomen voorbij is. 

Wat is precies het juiste management niveau? Niet te weinig en niet te veel: 

1. Vertrouw je teveel op management, dan zal jouw pup het nooit leren of het zal het proces verlangzamen. 
2. Management niet gebruiken (waardoor de pup in het diepe wordt gegooid, in een situatie waarin je weet 

dat hij zal happen) en u zult deze gewoonte versterken.  

De sleutel is een mix van proactief management en frequente trainingssessies. Als het lukt om enkele zeer 
korte sessies met veel herhalingen (max. enkele minuten achter elkaar) per dag, met verscheidenheid aan 
mensen in verschillende situaties, dan kan de pup dit binnen enkele dagen leren.  

Hij bijt, wat nu? Als je tijd hebt voor training en je voelt je geduldig, verwelkom dan elk ongepast moment van 
happen/knabbelen met vreugde: “Ja! Ik mag dit in een echte situatie trainen en hem op heterdaad 
betrappen!” 

Prognose 

Rome is niet in één dag gebouwd. Weest niet ontmoedigd als dit een paar dagen duurt en als er enkele 
terugvallen zijn. Het maakt deel uit van het proces. De hond stelt vragen ‘Wat gebeurt er wanneer ik dit 
doe?’, blijf consequent antwoorden en hij zal het gaan begrijpen. Heb je het idee dat het nergens heen gaat? 
Houd van de vooruitgang bij, u zult verrast zijn.  

Proofing 

Oefen in situaties die steeds realistischer zijn, zodat de hond het verband kan zien tussen de vaardigheden 
die hij in training heeft geleerd en de real-life momenten.  

Werken met voedsel 

Wanneer we werken met voedsel beloningen gebruik hier dan de dagelijkse hoeveelheid brokken voor die de 
hond normaal gesproken krijgt. We willen geen overgewicht bij uw hond veroorzaken.  
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