
 Puppy informa�efolder 

 Welkom 
 Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe huisgenoot en natuurlijk welkom bij de Kynologenclub 
 Arnhem en Omstreken(KCAO). 

 De puppyfase is voor veel mensen een van de leukste fases van hun hond. Helaas duurt hij maar heel 
 kort. Het is daarom belangrijk om uw hond juist in deze �jd zo goed mogelijk te begeleiden. Niet 
 alleen door met hem op puppycursus te gaan, maar ook door thuis lekker met de hond bezig te zijn. 
 In deze folder vindt u informa�e over de puppycursus en wat achtergrondinforma�e over het 
 begeleiden van uw pup in de thuissitua�e. Daarnaast vindt u wat algemene informa�e over de 
 vereniging. Hiermee hopen wij u voor te bereiden op een goede start van de cursus, en natuurlijk 
 een goede start met uw pup. 

 De puppycursus 

 Bij aanvang van de puppycursus zal uw hond tussen de 8 weken en 16 weken oud zijn. Op deze 
 lee�ijd leren honden heel erg snel. Van alles wat je ze als pup leert, heb je een heel hondenleven 
 plezier. Op de puppycursus proberen wij de eigenaren zo te begeleiden dat ze op een posi�eve 
 manier de hondjes een heleboel gewenst gedrag aanleren 

 Hoe ziet de cursus er uit? 
 De puppycursus wordt gegeven aan groepjes van maximaal 8 cursisten en duurt 45 minuten. De 
 cursus wordt gegeven door een ervaren instructeur, met eventueel een aspirant instructeur. 
 A�ankelijk van de door u gekozen cursus, hee� u 4, 6, 8 of 11 weken les. 
 De puppycursus wordt gegeven op een afgezet veldje, zodat de pups rus�g en veilig kunnen oefenen 
 als ze nog niet volledig gevaccineerd zijn én ze geen last hebben van de volwassen honden. 

 Tijdens de puppycursus staat het opbouwen van een band tussen hond en geleider centraal. Er 
 wordt aandacht besteed aan zowel de opvoeding en socialisa�e als aan 
 gehoorzaamheidsoefeningen. Bij deze oefeningen valt te denken aan: wandelen zonder trekken; 
 zi�en; liggen; kennismaken met vreemde toestellen/ondergronden; je netjes gedragen bij de 
 dierenarts, et cetera,. Daarnaast is er bij ons �jdens de puppycursus ruimte voor uw pup om onder 
 toeziend oog van een instructeur te spelen met andere pups. Dit is niet alleen heel leerzaam voor de 
 pupjes, maar ook voor u! 

 Onze manier van lesgeven 
 Bij de KCAO maken wij gebruik van posi�eve trainingsmethodes. Dat wil zeggen dat wij werken door 
 middel van het belonen van gewenst gedrag en het voorkomen van ongewenst gedrag. U zult dus 
 heel wat af juichen en koekjes voeren �jdens de les. Naast het posi�ef belonen zal u ook grenzen 
 willen stellen aan uw pup. Tijdens de puppycursus zal uw instructeur u handva�en geven om dit te 
 doen. 

 Tijdens de les wordt er veel beloond. Houdt hiermee rekening met de andere maal�jden van de dag. 
 Geef  voorafgaand aan de les bijvoorbeeld een kleinere por�e. Neem het  restant mee naar de les om 
 als beloning te gebruiken. 



 Spelregels 
 Om de lessen op een leuke en posi�eve manier te laten verlopen hebben wij een aantal spelregels 
 en prak�sche �ps voor u: 

 -  Kleding en schoeisel: 
 Draag comfortabele, niet wapperende kleding en pla�e schoenen die vies mogen worden. 

 -  Halsband/tuigje en lijnen: 
 Wij adviseren �jdens de les het gebruik van een halsbandje en een lijn van 1.00-1.30m lang. 
 ‘An�-trektuigen, ‘gentle leaders’, prikbanden en andere corrigerende middelen zijn verboden. 
 Ook is het gebruik van een ‘Flex-lijn’ niet toegestaan. 

 -  Overige benodigdheden: 
 Neem al�jd beloningssnoepjes(meerdere smaken), poepzakjes en een speeltje waar je samen 

 mee kunt spelen mee. Neem bij nat weer ook een handdoek mee om de hond af te drogen. 
 -  Lesdeelname: 

 Het is heel leuk en leerzaam om met heel het gezin naar de cursus te komen. Toch vragen wij of 
 er 1 persoon de les wil volgen. De overige gezinsleden zijn van harte welkom om vanaf het terras 
 te kijken. 

 -  Aanwezigheid: 
 Kunt u niet aanwezig zijn bij de les? Meldt u dan af voor aanvang van de les. Zie contactgegevens 
 voor de mogelijkheden. 

 -  Ziekte hond: 
 Hondjes die ziek zijn, zijn helaas niet welkom op de training. Natuurlijk kunt u gewoon komen om 

 mee te kijken met de les. Op die manier kunt u de lesstof thuis verder oefenen. 
 -  Gebruik puppyveld: 

 We willen het puppyveld graag veilig en schoon houden. Willen jullie daarom de honden niet 
 zelfstandig los laten op het veld en eventuele ongelukjes opruimen. 

 De lessen gaan onder bijna alle weersomstandigheden door. We houden rekening met de puppy’s en 
 geven zo mogelijk binnen of onder de overkapping les. Ook �jdens de korte schoolvakan�es (o.a. 
 lente en herfst) gaan de lessen door. Mocht de les toch vervallen, dan informeren wij u hierover. 



 De puppy�jd thuis 
 Naast de puppycursus zult u ook thuis met de opvoeding en socialisa�e van uw pup aan de slag gaan. 
 Mocht u thuis ergens tegen aan lopen. Stel er dan zeker vragen over in de les. 

 Socialiseren 
 De eerste levensmaanden van een pup wordt ook wel de ‘socialisa�e fase’ genoemd. Het 
 eenvoudigst is dit te vertalen naar ‘Het laten wennen van uw hond aan allerlei dingen, dieren, 
 mensen en gebeurtenissen, in verschillende situa�es’. In elk geval het laten wennen aan alle dingen 
 waarvan u vindt dat uw pup daar later regelma�g op een normale manier mee om moet gaan. 

 Als het goed is hee� de fokker van uw pup al wat �jd aan de socialisa�e besteed. De hond zal 
 waarschijnlijk al gewend zijn aan een aantal huishoudelijke dingen zoals de stofzuiger en de auto. 
 Nadat de pup bij u in hui is, begint uw deel van de socialisa�e. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken 
 aan het laten wennen van uw hond aan: volwassenen, kinderen, andere dieren, verkeer, openbaar 
 vervoer, et cetera. Vergeet ook het laten wennen aan andere hondenrassen niet. Socialiseren doe je 
 met mate. Plan een nieuwe ac�viteit per dag. Ga Bijvoorbeeld òf naar de markt, òf op visite en geef 
 uw hond de �jd om al zijn indrukken te verwerken. Doe niet te veel achter elkaar. 

 Tijdens het eerste deel van de socialisa�efase zijn de pups nog heel onbevangen. Ze kennen eigenlijk 
 nog geen angst en stappen vol goede moed overal op af. U zult zien dat dit �jdens de puppyfase 
 verandert en de hond wat angs�ger kan worden. Geef de hond de �jd om aan dingen te wennen en 
 steun hem wanneer hij dat nodig hee�. Dwing hem niet om iets te doen waar hij bang voor is. 

 Ook �jdens de puppycursus zal er veel aandacht zijn voor de socialisa�e van uw pup. 

 Beweging 
 Nu u een hond in huis hee�, wilt u er natuurlijk lekker op uit. Houd er rekening mee dat jonge 
 honden nog niet zo lang kunnen wandelen. Zowel fysiek als mentaal zijn ze daar nog niet aan toe. 
 Loop per wandeling maximaal 1 tot 2 minuten keer het aantal weken dat de hond oud is. Met een 
 pupje van 8 weken kunt u dus 8 tot 16 minuten wandelen. Let erop dat ook spelen of op een bankje 
 zi�en onderdeel van de wandeling is. Ook dan krijgt uw hond prikkels te verwerken. Kijk goed naar 
 je hond. Toont hij tekenen van vermoeidheid, zoals vaak gaan zi�en of liggen, staken, de oren en 
 staart lager houden, of juist ineens heel druk doen? Dan hee� de wandeling te lang geduurd. Als de 
 hond bij thuiskomt of in de avond zijn ‘gekke 5 minuten’ hee�, is dat ook een teken dat hij eigenlijk 
 wat te veel prikkels te verwerken hee� gehad. 

 Zindelijkheid 
 Een pup zindelijk maken vergt veel �jd en geduld. Om een pup goed en snel zindelijk te krijgen, kunt 
 u het beste de eerste twee à drie weken full�me thuis zijn bij de hond. Elke keer als uw pup wakker 
 wordt, gespeeld hee�, of gegeten of gedronken hee�, gaat u met de pup naar buiten om hem te 
 laten plassen of poepen. Je wacht net zo lang (ook in de regen!) tot hij wat doet en beloont hem dan 
 uitbundig met de woorden braaf, plasje doen en gee� hem een brokje. 

 U zult merken dat de pup al snel zijn behoe�en wat langer op kan houden. Ook wordt u steeds beter 
 in het oppikken van signalen dat de hond iets moet doen. Ga bij deze signalen direct met de hond 
 naar buiten. Jonge honden hebben nog geen goede controle over hun sluitspieren. Het is dus heel 
 normaal dat een pup nadat hij het netjes hee� aangegeven ook meteen zijn behoe�e moet doen. 
 Ook de �jdsduur tussen de plasjes zal je langzaam moeten uitbouwen. 

 Is er toch een keer een ongelukje gebeurd, dan niet achteraf straffen, de hond weet niet meer 
 waarvoor je hem stra�. Ruim het ongelukje op, en probeer de volgende keer de signalen van de 
 hond eerder op te pikken. 



 Alleen zijn 
 Een hond is van nature een roedeldier. Hierdoor zullen ze uit zichzelf niet zo goed alleen kunnen zijn. 
 Toch is het voor veel huishonden noodzakelijk dat ze wel leren om alleen te zijn. De kunst is om het 
 alleen zijn heel rus�g op te bouwen. Wanneer je dit niet langzaam opbouwt, zal hij erg onrus�g en 
 onzeker zijn en dit kan zich uiten in janken of slopen. u kunt dit voorkomen door langzaam de �jd die 
 je weggaat te vergroten, dus heel kort – bijvoorbeeld 2 minuten – beginnen. Zorg natuurlijk ook dat 
 de hond goed is uitgelaten voordat u hem alleen laat. 

 Veel honden voelen zich fijner in een beperkte ruimte. Ze voelen zich veel zekerder en veiliger in een 
 warm hol dat ze kunnen overzien, dan in een groot “leeg” huis. u kunt hiervoor bijvoorbeeld een 
 bench gebruiken. 

 Honden en kinderen 
 Mocht u naast uw pup ook (jonge) kinderen in huis hebben, dan is de kans groot dat zij elkaar 
 fantas�sch zullen vinden. Toch is voorzich�gheid geboden. Honden spreken geen mensentaal en van 
 een kind kan niet worden verwacht dat zij al�jd alle hondentaal kunnen lezen. Ongelukken en 
 gevaarlijke situa�es liggen dus op de loer. Laat kinderen en honden daarom nooit alleen in een 
 gezamenlijke ruimte. 

 Laat uw kind zich ook niet bemoeien met de opvoeding van de pup. Dit zal ervoor zorgen dat de 
 aanleerfase voor uw hond onduidelijk wordt. Als uw hond eenmaal een trucje kan, is het natuurlijk 
 harts�kke leuk om samen met uw kind de hond zijn kunstjes te laten uitvoeren. Ook kan u uw kind 
 betrekken bij het wandelen, samen de hond aaien of bijvoorbeeld koekjes verstoppen voor de hond, 
 zodat hij ze kan zoeken. 

 De vereniging 
 De KCAO is in 1922 door een aantal hondenlie�ebbers opgericht. Hiermee is het een van de oudste 
 kynologenverenigingen van het land. De vereniging telt rond de 900 leden en is aangesloten bij de 
 Raad van Beheer. Onze vereniging bestaat louter uit vrijwilligers die met hart en ziel onze 
 doelstellingen beogen na te streven. Om deel te nemen aan onze lessen moet u lid te zijn van de 
 vereniging. 

 Vrijwilligers 
 De vereniging draait volledig op vrijwilligers. Ook het bestuur en de instruc�e wordt op vrijwillige 
 basis gedaan. Omdat vele handen licht werk maken, willen wij u vragen om ook eens de handen uit 
 de mouwen te steken. Bijvoorbeeld bij een van onze ac�viteiten of evenementen. Bij de balie kunt u 
 meer informa�e krijgen over de mogelijkheden. Als bedankje organiseren wij 1x per jaar een 
 barbecue voor alle leden die zich hebben ingezet voor onze leuke vereniging. 

 Cursusaanbod 
 Aan het eind van de puppycursus zal uw hond tussen de 5 en 7 maanden oud zijn. Het is dan �jd om 
 na te gaan denken wat u na afronding van de cursus wilt gaan doen. Hopelijk hee� u veel plezier 
 beleefd aan de cursus, en aan het trainen van uw hond en wilt u daar nog mee door gaan. Bij de 
 KCAO bieden wij verschillende vervolgcursussen aan. Bij ons kunt u naast puppycursus deelnemen 
 aan een jonge honden cursus en gehoorzaamheidscursussen op diverse niveaus. Daarnaast hebben 
 wij speciaal voor jachthonden een aantal jachtcursussen en is het mogelijk om bij ons aan een 
 hondensport zoals behendigheid of flyball te doen. Ook bieden bij Sport & Spel aan.  Uw instructeur 
 van de puppycursus kan u advies geven over een vervolgcursus. 

 Op onze website vindt u het meest actuele cursusoverzicht en hun startdata. Ook het inschrijven 
 verloopt via de website. 



 Overige ac�viteiten 
 Naast ons uitgebreide cursusaanbod wordt er door de KCAO nog een verscheidenheid aan andere 
 ac�viteiten en evenementen georganiseerd. Zo organiseren wij elk jaar een interna�onale 
 hondententoonstelling ‘De Pinkstershow’ en een landelijke agility-wedstrijd. Daarnaast worden er 
 door de ac�viteitencommissie tal van ac�viteiten met én zonder hond voor onze eigen leden 
 georganiseerd. Hierbij moet u denken aan een wandeling met hond, een Halloweentocht, een 
 kaartavond, of een lezing. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om aan deze ac�viteiten deel te 
 nemen! Er verschijnt 6x per jaar een digitaal clubblad waarin u het laatste nieuws over de vereniging 
 kunt lezen. 

 Contac�nforma�e 
 Voor meer informa�e over onze cursussen en de vereniging kunt u terecht op onze website 
 www.kynologenclubarnhem.nl  . 

 Ons clubgebouw ‘t Trefpunt is gelegen aan de Drielsedijk 15A, 6841 HJ te Arnhem 

 Het clubgebouw is �jdens les�jden  bereikbaar op telefoonnummer: 026 – 382 06 27 

 Buiten deze openings�jden zijn wij telefonisch of via Whatsapp bereikbaar tot  21:00 uur  op 
 telefoonnummer: 06 - 19 20 29 56. 

 Voor afmeldingen kunt mailen naar  cursussen@kynologenclubarnhem.nl 



 Huisregels 

 - Iedereen behandelt alle aanwezigen met respect. 
 - Voor vragen kunt u een instructeur aanspreken, zij zijn meestal herkenbaar aan de instructeurs jas 

 met embleem. Ook aan de balie kunt u met vragen terecht. 
 - U volgt al�jd de aanwijzingen van een instructeur op. 
 - U houdt uw hond al�jd aangelijnd, tenzij de instructeur andere aanwijzingen gee�. 
 - Op het terrein mogen aangelijnde honden niet met elkaar spelen. 
 - U hee� uw hond al�jd onder controle, ook als u geen les volgt. Bij ongewenst gedrag van uw 

 hond neemt u afstand van anderen. 
 - Het slaan, schoppen en/of uitschelden van uw hond om hem te corrigeren of te straffen is niet 

 toegestaan. 
 - Hee� uw hond gepoept? Ruim het dan direct op. Poepzakjes en prullenbakken zijn op diverse 

 plekken op het veld beschikbaar. 
 - Het is niet toegestaan dat kinderen �jdens de lessen op het terrein spelen (rennen). 
 - Eten en drinken mag in de kan�ne en op het terras. U ruimt zelf uw afval op in de daarvoor 

 bestemde prullenbakken. 
 - Roken is alleen toegestaan op het daarvoor bestemde deel van het terras, binnen de gele 

 strepen. Peuken in de daarvoor bestemde asbakken (niet in prullenbakken, terras of gras). 
 - Loopse teven en zieke honden zijn helaas niet toegestaan op het terrein. 


