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

9. Een pup in huis met meerdere honden.
U krijgt een pup en u heeft al één of meerdere
honden in huis. Dit is anders dan dat u een pup
krijgt en geen honden heeft. Hoe zal een
volwassen hond op de nieuwkomer reageren?
Dit is niet te voorspellen. Sommige honden
vinden het geweldig dat er een pup komt, maar
andere kunnen zelfs agressie vertonen naar de
pup. Dit komt vaker voor dan men denkt.
De eerste dag: de thuiskomst van de pup
Er wordt vaak geadviseerd om de honden op
neutraal terrein met elkaar kennis te laten
maken. Hierdoor wordt voorkomen dat een al
aanwezige hond territorium agressie gaat
vertonen. Zelf heb ik de puppen altijd op eigen
terrein met de al aanwezige honden laten
kennismaken en dat is altijd goed gegaan. Als
u de honden op eigen terrein laat kennismaken,
doe dit dan het liefst in de tuin, zodat de
honden wel de ruimte hebben. U kent uw eigen
honden het beste en weet vaak zelf wel wat de
mogelijkheden zijn.
Een oudere hond zal niet altijd zomaar een pup
accepteren omdat hij pup is. Over het
algemeen zijn er echter geen problemen, omdat
een pup een onderdanige houding aanneemt.
Zijn er wel wat strubbelingen (bijvoorbeeld
grommen) spring er dan niet gelijk tussen, de
honden maken nu uit op welke plaats in de
roedel ze staan. Let wel op dat het voor de pup
niet te wild moet worden. Laat een volwassen
hond ook niet (wild) spelen met de pup.

In huis
Om de honden in huis rustig aan elkaar te laten
wennen kunt u een bench gebruiken (voor
benchtraining kijk op
www.nederlandselabradorvereniging.nl). Het
eten kunt u voorlopig ook het beste apart
geven: de pup krijgt de eerste maanden immers
meer maaltijden (per dag) dan de volwassen
hond.
Veel honden willen hun speeltjes/kluiven
verdedigen. Zorg dat u deze in het begin even
weghaalt. Of geef de volwassen hond een
speeltje/kluif als de pup in de bench ligt, de
pup mag dan ook in de bench een
speeltje/kluif. Als het goed gaat tussen de
honden kunt u ze gedoseerd bij elkaar laten.
Uitlaten
In het begin is het raadzaam om de honden
gescheiden uit te laten Zo hebt u alle tijd voor
de pup. Ook mag de pup nog niet even lang
wandelen als de volwassen hond. Een pup mag
ongeveer 5 minuten per maand gemeten naar
zijn leeftijd wandelen: iedere maand komen er
dus 5 minuten bij.
Aandachtspunten
 Voer de honden de eerste weken
gescheiden
 Een bench kan zeker in de eerste
periode erg handig zijn (u dient dit wel
aan te leren).
 Als pup in de bench slaapt, de pup niet
activeren (pas als pup zelf wakker
wordt kun u wel even aandacht aan het
pupje schenken).
 Kom niet te snel tussenbeide als de
oudere hond de pup op zijn/haar plaats
zet.
 Speel gescheiden met de honden
 Sta geen trekspelletjes toe!
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