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Als uw puppy afkomstig is van een deskundig fokker , heeft zijn moeder 

en/of fokker hem misschien al getraind om buiten Plasjes/Kakjes te doen.

Hierbij toch enkele richtlijnen om dit op een goede manier voort te zetten.

Het eerste wat je moet doen is een plek uitzoeken waar je graag zou hebben
dat de puppy in de toekomst zijn Plasjes /Kakjes gaat doen .

Wanneer de puppy “moet “ probeer je zoveel mogelijk steeds dezelfde
weg/deur te gebruiken en ga ook steeds naar hetzelfde plekje.
Routine helpt bij potty training.

  Hou in gedachten dat je hier tijd moet voor uittrekken om hem op zijn 
gemak

te laten rondsnuffelen. ( regen of sneeuw mag je niet deren ).😁
Terwijl ( voorlopig niet voordien ) de puppy zich aan het ontlasten is zeg je 
reeds herhaalde malen het woordje dat je hiervoor gaat gebruiken, dat kan van 
alles zijn als je maar iedere keer hetzelfde gaat gebruiken .
Bevestig met zijn beloningswoordje en geef de puppy een snoepje , nadat
hij volkomen leeg is .
De puppy zal vlug begrijpen dat : P/K in huis = geen beloning ( en vooral ook 
niet straffen ) P/K op zijn aangewezen plaatsje = echt geweldige beloning .

 BENCH TRAINING



Het is een goed idee om de puppy te laten gewennen om in zijn bench te
slapen, zowel overdag ( dutje ) als ‘ s nachts . De meeste puppy’s willen zich 
niet elimineren in hun “ nest “zodat ze leren om de P/K langer op te houden .
Indien je de bench op de groei gekocht hebt kan je tijdelijk de bench verkleinen
door er een krat of kartonnen doos in te plaatsen.
Afhankelijk van de leeftijd van de puppy moet je misschien midden in de nacht 
opstaan ( zeker de eerste nachten ) om hem nog eens uit te laten.
Het is ( voor je eigen welzijn ) een goed idee om de eerste 6 weken😜
de bench naast je eigen bed te plaatsen zodat je hem hoort als hij “ moet “.
Leer te herkennen dat hij er geen spelletje van maakt . Dit doe je nadat hij leeg 
is en hiervoor beloond is en hem terug in de bench te stoppen zonder al te veel 
franjes . . Het helpt om eventjes je vingers tussen de tralies te steken . Je puppy 
voelt dan je lichaamswarmte en is dan gerustgesteld en valt onmiddellijk terug 
in slaap .
Mijn man en ik werken in “ shiften “ als er een nieuwe puppy is gearriveerd.
Ttz. : ik blijf laat op ( zo tot 23.30 à 24 h.  ) en ga dan zo laat mogelijk met hem 
nog eens buiten , en mijn man neemt dan  de vroege  😉 en staat dan op rond 5 à
6 uur in de morgen om met hem eerste werk naar buiten te gaan .  5 à 6 uur 
moet een gezonde puppy zijn P/K kunnen inhouden ‘ s nachts . Na enkele 
weken kan je al snel de tijd verlengen.

 ONGELUKJES :

De puppy zal ongetwijfeld ongelukjes krijgen . Heel normaal en niet te 
vermijden.
Hoe reageer je dan :
je maakt je vooral niet boos. Indien je het ziet gebeuren neem je zo snel 
mogelijk de puppy op , onderbreek de plas en zet hem pas neer, daar waar hij 
verder mag doen.
Let op echter : moeder natuur heeft een automatische rem ingebouwd om veilig 
te zijn voor de predators , zodat het wel eventjes kan duren na de schok van het 
oppakken  vooraleer hij terug rustig kan K/P. op zijn vertrouwde plaatsje.

Indien je ongelukjes vindt ( en je hebt  het niet zien gebeuren ), probeer die dan 
op te ruimen met azijn( niet met javel of dettol )zonder dat de puppy dit ziet en 
sproei daarna een nutriliser om de geur te maskeren.Dit weerhoudt de puppy om
terug op dezelfde plek  te gaan P/K
TIP : je kan ook de P/K oppakken met keukenrol en het eventjes leggen op
de plaats waar het wèl mag, zodat zijn eigen vertrouwde  reuk daar blijft 
hangen. .

Neem uw puppy onmiddellijk mee naar buiten  :



nà Zijn eten

nà drinken

nà zijn dutje(s)

nà intensief spelen met …...

nà intensieve opwinding

nà nadat hij een tijdje in zijn bench heeft gezeten

nà het wakker worden

voor het slapen gaan

voor Je met een training begint

BESLUIT :

Als je intensief je puppy observeert zal je snel door hebben wanneer zijn nood 
begint hoog te worden. Dus ook aan zijn gedrag kan je leren wanneer hij 
aangeeft dat hij eens moet  . Voorbeeld:   rondjes draaien , steeds naar DIE deur 
lopen , hijgen, onrustig worden .
De beginweken lijken een beetje hectisch doch je zal er snel beterschap in zien, 
mede door het feit dat niet alleen de puppy groeit maar ook zijn blaasje  en 
andere ingewanden die zorgen voor een perfecte afvoer .🤩
Veel succes met de Potty training .
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