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Puppy opleiding tot brave hond 

 
 

Voor Wie  Baasjes met pups van 8 tot 16 weken die een vlotte start willen 
Waar  Vets For pets Nieuwpoort 
Wanneer  Dinsdag of donderdag avond 
Wat 5 lessen bestaande uit gehoorzaamheid en het bespreken van specifieke puppythema’s met 

professionele gedragstherapeut Hanne Callewaert van Hondenmanieren.  
Thema’s: socialisatie, zindelijkheid, puppybijten, gewenning aan verzorgende handelingen 

Prijs 100euro voor het pakket van 5 lessen van anderhalf uur, groepen bestaan uit maximum 5 pups 
Inschrijven Bij Hondenmanieren: info@hondenmanieren.org 0471 57 15 14 www.hondenmanieren.org 

Kleine 

groepjes! 
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Puppy opleiding tot brave hond 

Hondenmanieren werkt uitsluitend positief. Tijdens deze opleiding leert u hoe u op specifiek puppygedrag 
moet inspelen en hoe uw pup de best mogelijke start krijgt om zich te ontwikkelen tot een sociale, brave 
hond. Daarnaast krijgt uw pup basisgehoorzaamheid lesjes. 
 

Mee te brengen: 

- Super lekkere kleine snoepjes 
in handig heuptasje 

- Knus mandje of matje 
(makkelijk mee te nemen) 

- Zijn/haar favoriete speeltje 
- Poepzakjes 

Les 1: Kennismakingsronde 
Algemene afspraken 
Info rond socialisatie en praktische 
oefeningen.  
We gaan even naar buiten om te 
zien hoe uw pup reageert op de 
buitenwereld en hoe u hier best 
mee omgaat 

Les 2: Info rond 
zindelijkheidstraining, uw 
specifieke vragen worden 
beantwoord. Daarnaast leert uw pup 
manieren hebben rond voedsel. 

Gehoorzaamheid: Leren zitten en 
liggen 

Les 3: Hoe gaat u om met 
puppybijten? Pups bijten graag in 
alles: speelgoed, pantoffels, 
meubilair en zelfs uw handen.  
Wat doet u hier aan? 

Gehoorzaamheid: Herhaling zitten 
en liggen + Komen op commando 

Les 4: Gewenning aan verzorgende 
handelingen zodat een bezoek aan 
de dierenarts en verzorging thuis zo 
aangenaam mogelijk wordt:  
Op de weegschaal, op de 
behandeltafel, tanden bekijken, in de 
oren kijken, nagels knippen, 
borstelen (schaartje en borstel 
meebrengen) 
 

Les 5: De groep kiest zelf vrij een 
thema tijdens voorgaande lessen. 
Vb: wandelen aan de leiband, 
nieuwe kunstjes, relaxatie, omgaan 
met angst, bench-training, gezonde 
voeding, … 

Diploma-uitreiking 

 


