
Puppies en bijten 

  

Bijten en happen is een heel normaal gedrag bij puppies. Ze hebben geen handen dus 

onderzoeken ze de wereld rondom hen door hun bek. Een nieuwsgierige pup zal overal in 

bijten om uit te zoeken of het misschien eetbaar is, of het geluid maakt, etc. 

 

Spelen hoort bij het normale leergedrag van puppies. Spelagressie met zijn broertjes en 

zusjes helpt hem bij het ontwikkelen van zijn reflexen, coördinatie en fysieke 

mogelijkheden. Als ze ons aanvallen en met ons willen vechten is dit voor hen een 

gewoon spelletje. 

 

Men kan de hond leren om de kracht van het bijten in te houden, de zogenoemde 

bijtremming. Bijtremming is erg belangrijk en elke pup moet dit aanleren, hoe eerder 

hoe beter. Een pup kent zijn eigen kracht niet, hij weet ook niet dat hij wel heel scherpe 

tandjes heeft.  

Puppies leren dit gaandeweg tijdens het spelen met hun broertjes en zusjes maar heel 

effectief is de methode die mama hond gebruikt. Wanneer de pup haar bijt zal ze janken, 

de pup is verrast, aarzelt even en bijt opnieuw, de mama hond zal nu luider janken en 

vervolgens grommen. Begrijpt de pup het nog niet dan zal ze de pup bij zijn nekvel 

oppakken en er lichtjes mee schudden, een pup die zich dan stil houd heeft de 

boodschap begrepen, de even hardleerse pup zal ze manieren leren door ze met haar 

poot te slaan en ze op de grond vast te pinnen, ze wordt boos en ze knijpt haar pup met 

haar tanden. Ze zal ze pas los laten wanneer de pup stil blijft liggen. 

Wist je dat een pup veel over bijtremming leert tussen de leeftijd van 5 tot 8 weken, een 

goede reden dus om je pup niet te vroeg bij de moeder weg te halen. Een pup leert 

dingen van zijn moeder die van onschatbare waarde zijn de rest van zijn leven.  

 

Wat moet je nu zelf doen?  

 

Laat een pup je nooit bijten, ook al vind je het spelletje nog zo leuk dat jullie aan het 

spelen zijn.  

Wanneer de pup je bijt schreeuw je met een schrille stem "au", overdrijf maar zodat hij 

schrikt van je reactie. Geef je pup vervolgens enkele minuten geen aandacht. Weet je 

pup van geen ophouden leg hem dan op zijn rug en berisp hem met een luide duidelijke 

stem, laat hem pas los wanneer hij niet meer tegenspartelt.  

 

Pups zijn als kleine kinderen, ze testen altijd hoe ver ze mogen gaan. Ze hebben goede 

en slechte dagen, maar met wat geduld en doorzettingsvermogen zal je in staat zijn om 

van uw pup een welopgevoede hond te maken. 

 


