De Algemene
Begeleidingscommissie van de
NLV krijgt veel vragen over
opvoeding, puppytests en gedrag.
Daarom is de ABC begonnen met een
reeks artikelen van Crista Torn Broers.
* Hebt u vragen op deze terreinen? Dan
kunt u contact met haar opnemen. Haar
email-adres is: labrador.gedrag@hetnet.nl
Een pup in huis
Een pup in huis is heel erg leuk, maar
tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid.
Het maakt niet uit of dit uw eerst pup is of u al
meerdere pups heeft opgevoed en
grootgebracht. Het is en blijft een spannende
periode waarbij elke pup weer op zijn eigen
individuele manier begeleid moet worden.
De eerste dag: u gaat uw pup halen
Spreek met uw fokker af dat u de pup zo vroeg
mogelijk kunt halen. Zo heeft u een hele dag
om de pup in zijn nieuwe huis te laten wennen
en kunt u meteen de voedertijden van de
fokker voortzetten. Als u de pup gaat halen
neem hem dan op schoot tijdens de autorit en
leg voor de zekerheid een handdoek op uw
schoot. Het is ook verstandig om een paar
extra handdoeken en een keukenrol (een
ongelukje kan immers altijd gebeuren…) mee
te nemen, zeker als de pup onverwacht
wagenziek wordt. Kunt u de pup niet op schoot
nemen, vervoer deze dan veilig in een bench
(reiskenneltje).
De thuiskomst
Laat de pup bij thuiskomst eerst zijn behoefte
doen voordat u naar binnen gaat. Na een lange
autorit is dit vaak nodig. Misschien dat u afhankelijk van de reistijd- ook tussendoor
ergens even moet stoppen om de pup een plas
te laten doen. Let er dan wel even op dat deze
uitlaatplek niet heel smerig is. Zoals langs de
snelwegen bij benzinestations: voor een pup
die nog niet alle entingen heeft gehad kunt u
beter een stukje verder van de weg af rijden.

Als u naar binnen gaat laat de pup dan zijn
nieuwe omgeving verkennen. Alles is
onbekend voor de pup. U heeft uiteraard al de
bench op een vaste plaats in huis staan. Tijdens
het verkennen van uw huis en tuin kunt u
rustig met de pup meelopen. Alles is
onbekend, behalve u, de pup kent u wel. Laat
de pup de eerste dag alleen uw huis en tuin
verkennen, hier doet hij al genoeg indrukken
op en dit is erg vermoeiend voor de pup.
Puppybezoek
Er zullen veel mensen in uw omgeving zijn die
de pup willen zien, ze hebben misschien lange
tijd samen met u uitgekeken naar de komst van
de nieuweling. Voorkom dat het te druk wordt.
De pup krijgt dan zijn eerste dag te veel
nieuwe prikkels waar hij mee om moet gaan,
wat erg vermoeiend is. Ook is het voor u
allemaal (weer) nieuw en als u dan doorlopend
bezoek krijgt kunt u zich niet bezighouden met
de pup.
Duidelijkheid
Alles is nieuw maar toch begint uw meteen
met het trainen van de pup. Denk hierbij aan de
zindelijkheidstraining (deze kunt u vinden op
de site
www.nederlandselabradorvereniging.nl), als u
ziet dat uw pup wat gaat rondsnuffelen neem
hem dan direct mee naar buiten, als hij hier
zijn behoefte doet beloon hem hier dan
uitbundig voor.
Het slapen
Als de pup buiten de bench in slaap valt, pak
hem dan op en leg hem in de bench. U begint
dan al de benchtraining (deze kunt u vinden op
de site www.nederlandselabradorvereniging).
De pup leert dan de eerste dag al dat dit zijn
slaapplaats is. Sommige fokkers hebben al een
bench in de puppyren staan zodat de pup
hiermee al vertrouwd is. Dan komt de eerste
nacht, die u op veel verschillende manieren
kunt doorkomen. Om uw pup de eerste nacht
door te laten slapen kunt u het volgende doen:
laat de pup vanaf 20.00 uur niet meer drinken
(later op de avond een paar slokjes is eventueel
nog mogelijk, ga zo laat mogelijk nog een keer
met de pup naar buiten om zijn behoeften te
laten doen, rond half één, leg hem in de bench
en ga zelf slapen. Dan gaat u de volgende
morgen zo vroeg mogelijk uw bed weer uit, dit
kan rond 5.00 uur of 5.30 uur zijn, u laat de
pup dan direct weer naar buiten gaan om zijn

behoeften te doen. De pup leert hiermee al een
korte nacht door te slapen, de tijden gaat u
rustig aan verruimen. Als de pup nog erg
slaperig is kunt u hem eventueel weer in zijn
bench doen en zelf nog even terug naar bed
gaan. Denk er wel aan dat u weer op tijd zijn
eerste voeding geeft. En: na elke maaltijd de
pup meteen even naar buiten laten gaan want
hij zal dan zeker een plas doen!
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