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Mijn pup van 9 weken pakt alles van de straat

Pups nemen alles waar met hun zintuigen. Ze snuffelen, kijken, horen en proeven. Een pup van negen
weken zit in een ontwikkelingsfase waarin hij alles verkent en in z’n bek neemt om te proeven. Het normale
ritueel is dat hij iets oppakt en na een stukje lopen weer los laat. Het pakken van de straat gaat minder
worden als hij zijn tanden gaat wisselen, mits wij nooit iets af hebben gepakt of de pup hebben
weggetrokken. Pakken wij het wel af dan kan dit blijvend bestaan.
Pups kunnen tijdens een wandeling ook dingen pakken, en vasthouden en er mee rond gaan lopen. Vaak
doen ze dit om zich prettig te voelen, een stukje veiligheid. Wat je ook wel ziet is dat pups gaan liggen
zodra ze aan de voorkant van het huis zijn en op een stokje gaan kauwen. Het kan zijn dat hij het nog te
spannend vindt. Als je het even laat gebeuren dan gaat hij vanzelf weer verder lopen. Ook dit gaat over als
hij in een andere ontwikkelingsfase komt.
Wat kan je doen als het gevaarlijk is wat de pup pakt
Als het echt gevaarlijk is dan kan je je pup bij je lokken en gaan ruilen met iets wat voor de pup belangrijk
is. Heb je het al regelmatig afgepakt of vaak het woord “los”gebruikt dan kan het zijn dat hij het niet meer
los laat omdat hij je niet vertrouwd. Je zult dan eerst aan zijn vertrouwen moeten gaan werken. Hoe je
dat doet is per hond verschillend. Vertrouwd hij je wel dan zal hij het zeker willen ruilen.
Als je pup jou vertrouwd dan hoef je niet bang zijn dat hij het op eet tenzij het echt eetbaar is.
Als je onderweg iets ziet liggen waarvan je zeker weet dat je pup het gaat pakken dan kan je hem er bij
weghouden door hem te lokken. Zo hoef je niet bang te zijn dat hij het pakt. Deze fase hoort bij de
ontwikkelingsfase en gaat over.
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