
Om met de tweede vraag te beginnen: een hond kan zijn hele leven lang leren. Tot op zeer 
hoge leeftijd leert een hond door het leggen van verbanden tussen ervaringen, maar ook 
door reacties op zijn gedrag. Het gaat natuurlijk niet altijd even snel. Als de hond ouder is, 
zal het langer duren voor hij nieuw gedrag leert of bestaand aangeleerd gedrag aanpast. Dat 
betekent dus dat een hond die ongewenst gedrag heeft geleerd met een goede begeleiding dit 
gedrag kan ombuigen naar gewenst gedrag. Denkt u niet dat dit snel gaat. Ook bij een jongere 
hond die ongewenst gedrag heeft aangeleerd kan het maanden duren voordat dit gedrag is 
omgebogen. Veel is afhankelijk van het gedrag van zijn baasje. Als de ene dag ongewenst 
gedrag getolereerd wordt omdat de baas moe is, maar de andere dag wordt dit gedrag 
afgestraft zal de hond alleen maar verwarder worden. Hij weet niet meer waar hij aan toe is.

Puppycursus
Daarom heb ik de eerste vraag erbij gezet. Het is namelijk heel verstandig om bij een goede 
hondenschool een puppycursus te volgen. Dit kan vanaf de leeftijd van zeven of acht weken. 
De baas leert hier hoe hij met de pup moet omgaan. Hoe hij de pup moet belonen. Welk 
gedrag moet de baas belonen en welk gedrag negeren. Als de pups loslopen, en bij een goede 
hondenschool hoort dit gewoon bij het socialiseren met hondjes onderling, dan leren de 
baasjes om de lichaamstaal van de hondjes te lezen en hierop te anticiperen. Als hondjes 
gaan grommen of te fel worden moeten zij even uit de situatie gehaald worden. Zo leren zij 
dat zij dit gedrag niet meer moeten vertonen. Het is veel gemakkelijker om goed gedrag aan 
te leren dan eenmaal aangeleerd ongewenst gedrag af te leren, daarom is het volgen van een 
puppycursus heel belangrijk. Echter ook wanneer een oudere hond aangeleerd ongewenst 
gedrag vertoont, is het verstandig om een hondentraining te volgen.

Peter Bouwens:

Honden blijven leren, 
ook als zij ouder worden, alleen langzamer

Toen mij gevraagd werd om een stukje te schrijven voor het blad Dier moest ik goed 
nadenken waarover ik zou gaan schrijven. Wij krijgen ontzettend veel vragen, dus 
onderwerpen genoeg. Twee vragen lijken ogenschijnlijk verschillend, maar hebben 
erg veel raakvlakken.
1. Is het verstandig om een puppycursus te volgen?
2. Hoe lang kan een hond leren?

             Hondentraining Breda  hondentrainingbreda@gmail.com (T) 06-27 22 09 74 19

H O N D E N
T R A I N I N G


