
Wie laat de hond uit? / #3 Je huis voorbereiden (Audiotranscript) 

 

Jet Sol: Deze podcast word je aangeboden door Smuldier. Het allerlekkerste hondenvoer. 

 

Voice-over Paul: Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. 

Drie baasjes over het leven met hun hond. En wie ook weer aanschuift, is Linda Zegers, ze is 

van Stichting Hulphond en ze geeft weer een aantal hele bruikbare tips. Maar we beginnen 

met de vraag van luisteraar Cecilio. 

 

Jet Sol: Cecilio, goedemorgen. 

 

Cecilio: Goedemorgen Jet 

 

Jet Sol: Hoi 

 

Cecilio: Goeiemorgen. 

 

Jet Sol: Wat leuk, je krijgt een puppy in huis. 

 

Cecilio: Ja, zeker, heel erg leuk, heel erg spannend. 

 

Jet Sol: Kan je nog slapen? 

 

Cecilio: Nee, eigenlijk niet echt. Hele korte nachten. 

 

Jet Sol: Dat snap ik dat. Nou dat zal misschien dan ook nog wel zo blijven met een pup, maar 

je had een vraag. 

 

Cecilio: Nou ja, mijn vraag is.. de pup komt over een aantal weken dus thuis. Zijn er alvast 

dingen die ik in huis kan doen om het zo aangenaam mogelijk te maken voor de pup en wat 

zijn de tips daarin? 

 

Jet Sol: De do's en de don'ts 

 

Cecilio: De do's en de don'ts voor als ik net een pup krijg. 



 

Jet Sol: Nou, daar gaan we ons natuurlijk over buigen. Gelukkig hebben we ook nog een 

echte heuse deskundige, dus wie weet kan die je tips geven die jou kunnen helpen om het 

beste baasje van de wereld te worden. Ik heb nog twee kleine vragen aan jou: a. Heb je al 

een naam? En b. Wat is het voor hondje? 

 

Cecilio: Het is een Boston Terrier. 

 

Linda Zegers: Ja. 

 

Cecilio: En ik heb de naam: Chai. 

 

Jet Sol: Ah nou, gefeliciteerd namens ons, want dat gaat heel fijn worden, denk ik, voor je. 

Zeker als je blijft luisteren en alle tips ter harte ter harte zal nemen. 

 

Cecilio: Dat doe ik zeker. 

 

Jet Sol: Oké. Hé, bedankt, hè. 

 

Cecilio: Dank je wel, Jet. 

 

Jet Sol: Tot later. 

 

Cecilio: Succes. 

 

Jet Sol: Hoi. 

 

Jet Sol: Hallo, ik ben Jet. Ik heb sinds drie jaar eindelijk de hond die ik al mijn hele leven 

wilde. Het is een voormalig zwervertje, maar wel met een gouden randje. Want ze is nu echt 

de koningin van Rotterdam. 

 

Lysbeth van Silfhout: Ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq vijf en een half jaar geleden opgehaald 

van Lesbos en het is een Griekse gabber. Mijn echte enige gabber. 

 

Marieke van Werven: Ik ben Marieke en ik heb Mila meegenomen. Mila is m'n kruising 



Golden Retriever - Labrador. Ze is inmiddels een jaar oud, ik ben helemaal dol op haar en ik 

ben blij dat ik haar al van pups af aan hebt meegemaakt. 

 

Jet Sol: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen. Wij hebben allemaal al het allerleukste 

hondje van de hele wereld. 

 

Marieke van Werven: Dat zeker. 

 

Zanger: Jingle [Wie laat de hond uit?] 

 

Jet Sol: Aflevering drie: wat kan je doen om je huis zo goed als mogelijk voor te bereiden 

voor als er een hondje komt. Goed, dames, ja, de vraag is luid en duidelijk. Cecilio is in blijde 

verwachting. Dat zijn wij allemaal een keer geweest. In afwachting van de komst van ons 

hondje. Heb jij je huis voorbereid, Lysbeth? 

 

Lysbeth van Silfhout: Ja, ik denk dat ik al een maand van tevoren een bench had staan en een 

kleedje en er hing ook al een riem aan de kapstok. Ik heb m'n huis voorbereid in de zin van.. 

ook een uitlaatservice geregeld, voordat ik definitief besliste dat de hond kwam, omdat ik 

gewoon wist: ik moet ook blijven werken anders hebben we samen geen eten. Dus ik had 

uitlaatservice geregeld. Ik heb me opgegeven voor een puppycursus, omdat ik ook heel 

graag wilde weten: hoe ga ik zo goed mogelijk om met die hond? En voor de rest heb ik het 

een beetje over me heen laten komen. 

 

Jet Sol: Oké, nou, dat is ook een antwoord. Ik kijk naar jou, Marieke. 

 

Marieke van Werven: Ja, nou een puppy in huis! Ik dacht wel: nou oké, daar moeten wel wat 

op aangepast worden. En ik had geen eigen huis op dat moment, dus dat maakt het nog 

even een extra groot risico, want als er dan iets kapot geknaagd wordt, ja dan baal je wel. 

 

Jet Sol: Dus jij hebt even een extra verzekering afgesloten? 

 

Marieke van Werven: Ja, bijna wel ja. Nee, maar uiteindelijk gewoon ervoor gezorgd dat we 

in ieder geval een goeie, passende bench ook hadden, dat op het moment dat je er niet bij 

bent, dat je dus ook niet het risico hebt dat ze iets pakt wat ze echt niet mag hebben. En 

gewoon van begin af aan, nou ja, iedereen en alles duidelijk gemaakt: pakt de pup iets op, ja, 

dan heb je het zelf laten slingeren en dat is voor mij eigenlijk wel goed, want ik ben niet zo 

heel netjes. Dus normaal gesproken laat ik m'n schoenen altijd overal slingeren, maar toen 

we een pup hadden niet, dus nou ja, het was altijd extra netjes alleen omdat we een hond 

hadden. En nu is ze volwassen en laat ze m'n schoenen liggen, en dan liggen m'n schoenen 



er dus ook weer. Maar ja, we hebben gewoon de regel gesteld: alles wat de pup pakt, is je 

eigen schuld en is het dan kapot, had je het maar moet opruimen. 

 

Jet Sol: Kijk, ja, ik heb ik heb altijd ook katten gehad, dus ja, dan weet je ook gewoon dat je 

extra moet stofzuigen en dat er hier en daar eens wat kapot gekrabbeld wordt. En ja, 

sommige mensen kunnen daar heel hysterisch van worden. Maar het kan mij echt niet 

bommen, want het zijn maar spullen. In zoverre dat je het wel probeert te voorkomen. Maar 

ja, het kan niet altijd. Dus ik ben daar dan vrij relaxed in en ik dacht: ja, met zo'n hondje.. Zij 

was nog klein, een maand of vier, toen ze bij ons kwam. Dus ja, dan moet je er ook rekening 

mee houden dat er misschien eens per ongeluk een plasje hier en daar gepleegd wordt. Ja, 

dan ruim je dat op, dat is met baby's ook, maar dan probeer je dat af te leren. Dus ik heb in 

huis in principe niet zo heel veel voorbereid. Maar wel gedacht: ik maak echt even een paar 

plekjes waar de hond rustig zou kunnen liggen, als ze dat zou willen. Dus in het zicht, uit het 

zicht in het donker, waar het warm is.. Nou ja, goed, gewoon dat ze een keuze had voor 

plekjes, omdat ik dacht dat lijkt mij gewoon wel fijn. Maar voor de rest moet ik heel eerlijk 

zeggen, was ik zó hysterisch blij dat ze ineens bij ons kon komen, dat ik eten, bakjes, dat 

soort dingen heb gehaald en alleen maar heb geijsbeerd totdat ze er was. Dus ja, ik weet 

niet. 

 

Marieke van Werven: Wij zijn ook wel echt van die dure speeltjes gaan halen, want ja, nou 

ja.. 

 

Jet Sol: Ja, dat heb ik ook gedaan. 

 

Marieke van Werven: Want je wilt dat ze iets heeft om op te kunnen knagen en om mee te 

kunnen spelen. Nou prima, en dan vervolgens, waar gaat ze mee spelen? Een lege Pringles-

bus. Je denkt: nou zo goedkoop had het eigenlijk ook kunnen zijn. 

 

Jet Sol: Ja. 

 

Marieke van Werven: Alleen ja, uiteindelijk is het is wel: als je ze genoeg dingen geeft waar 

ze mogelijk wel aan mogen gaan knagen, dan blijven ze dus wel ook van je tafelpoten af. 

 

Jet Sol: Dat is dus inderdaad, dat heb ik ook gemerkt. Ik heb gewoon een bak en daar liggen 

allemaal speeltjes in en dat weet ze en de ene keer speelt ze met dit, de andere keer speelt 

ze me dat. Dus die had ik ook al klaarstaan inderdaad. Maar goed, ik kijk natuurlijk nu 

hoopvol de richting uit van onze heuse deskundige, Linda, fijn dat je er weer bent. Ja, welke 

tips geef je aan Cecilio mee om z'n huis goed voor te bereiden voor het hondje, maar ook 

misschien wel om zijn huis een klein beetje te bechermen tegen de kleine puppy. 



 

Linda Zegers: Ja, nou ja, dat hebben jullie net allemaal al besproken ook, zorg gewoon dat je 

echt waardevolle spullen opruimt. Want ja, niemand is 24 uur per dag scherp, dus dingen 

overkomen je toch. Dus als je echt denkt: nou, dit is wel een hele mooie vaas, die heb ik nog 

van m'n oudtante geörven of geërfd, of hoe noemen we dat? Dan zou ik hem eventjes netjes 

iets hoger zetten. Als je een hele mooie plant hebt, waar je erg gehecht aan bent, buiten 

bereik. En elektriciteitskabels let daar wel even op. 

 

Jet Sol: Ja, nee, en oordopjes, die zijn ook altijd wel gewild. 

 

Linda Zegers: Waarvoor gebruik je oordopjes? 

 

Jet Sol: Sorry? 

 

Linda Zegers: waar gebruik je die voor? 

 

Jet Sol: Nou, om mee te telefoneren en zo, en weet je wel?. 

 

Linda Zegers: O, ik denk oordopjes voor de hond. O! 

 

Jet Sol: Nee, die slingeren dan rond en die eten ze dan. 

 

Linda Zegers: O ja, die eten ze op. Ja, als er een snoertje aanzit, vinden ze het lekker. 

Waarom, is nog steeds niet wetenschappelijk bewezen. Ik denk heel veel dingen. Wat je ziet 

is dat heel veel honden graag spullen van jou pakken en het lijkt in de praktijk vaak zo de 

spullen die je het meest gebruikt, maar daar zit ook het meest van jou geur aan, denk ik. 

 

Jet Sol: Dat verklaart een hoop inderdaad. 

 

Linda Zegers: ja, dat denk ik. Vooral als je alleen bent. Honden die moeite krijgen, kijk hele 

kleine pups laat je nog niet lang alleen, maar je ziet wel bij ook volwassenen honden die het 

bijvoorbeeld wel moeilijk vinden om alleen te zijn. Sommige honden slepen gewoon al jouw 

spullen naar hun mand en omringen zich met jouw spullen, dan voelen ze zich prettig. 

 

Jet Sol: Ja, heeft één van de dames dat ook al een keer gemerkt? Dat als je dan thuiskomt 

dat je denkt: hé, dit had ik daar niet neergelegd. 



 

Lysbeth van Silfhout: Nee, het enige wat ie doet, is speeltjes uit z'n speelmandje halen. Ik 

heb de fout gemaakt om hem met oude, kapotte sokken van mij te leren spelen. Ik loop 

thuis altijd op blote voeten of op sokken. En als ik sokken aan heb gehad, leg ik ze op de 

trap. Daarvan kan hij niet zien of dat er een gat in zit, of dat ie heel is. Dus af en toe als je 

met mij wil spelen, dan gaat ie drie treden de trap op. Pakt 'ie dat paar sokken. Het is net als 

met een kind. Als ie heel stil is, is 'ie iets aan doen wat niet mag, dan kauwt ie 't liefste eerst 

twee gaten erin. 

 

Jet Sol: Dus als 'ie heel stil is, altijd gaan kijken! 

 

Marieke van Werven: Ook hoe meer waarde jij daaraan hecht en hoe meer jij achteraan gaat 

rennen van "oh, nee, hij heeft m'n paspoort te pakken, die mag 'ie echt niet kapot bijten". Ja 

dan wordt er wel ook een leuk spelletje van gemaakt als jij dus achter 'm aan blijft rennen. 

Dus daarin inderdaad: waardevolle spullen, zorg dat je ze weglegt. 

 

Jet Sol: De grap is: mijn hondje, die komt dus uit het buitenland en de eerste dag dat ze bij 

me kwam, toen had ik dus inderdaad al de spullen die ik had meegekregen keurig ergens 

neergelegd, de belangrijke spullen. En zij heeft dus echt haar paspoort meteen de eerste dag 

gewoon voor de helft opgevreten dus ik dacht nou, die wil niet meer terug, dat is een teken 

aan de wand. Dat is duidelijk. 

 

Marieke van Werven: Ik ben nu Nederlander geworden. 

 

Jet Sol: Die was meteen de inburgeringscursus.. op z'n honds. Maar zijn er nog meer dingen 

waar we rekening mee kunnen houden, want ja, zo'n pup is natuurlijk toch net even weer 

wat anders dan een volwassen hond, die je in huis neemt. 

 

Linda Zegers: Nou ja, kijk wat belangrijk is, als je kijkt naar het hondje, is dat je rekening mee 

moet houden.. Je hondje is acht weken, negen weken, wordt meegegeven aan jou en weet 

niks. En kijkt naar jou om te vragen: wat vinden wij hiervan, want hij heeft nog geen eigen 

mening. Dus die kan die vormen, als je 'm daar de tijd en de ruimte voor geeft en de 

belevenissen. Hem dus meeneemt naar 'weet ik het wat' om een belevenis op te doen. En 

dan kan íe daardoor een mening vormen. Maar in eerste instantie weet hij of zij niks. Dus 

wat een hond doet, is kijken naar jou. Wat vind jij hiervan? Want dan kan ik daar op 

gebaseerd over iets gaan nadenken. En op het moment dat we dat weten, dan kun je daar 

natuurlijk gebruik van maken. 

 

Jet Sol: Wat jij dus eigenlijk nu zegt, als ik dat zo kan interpreteren, is als dat hondje van 

Cecilio, als Chai hè, zo gaat 'ie heten, straks in zijn huis komt, dan is het superbelangrijk dat 



hij dus het huis dusdanig maakt en kijkt en communiceert met z'n pup dat zijn hondje al 

gelijk weet: dit mag ik wel, dit mag niet, omdat daar de regels dus worden bepaald. 

 

Linda Zegers: Ja, nou ja meteen, dus op het moment niet denken... Ik heb mensen ooit 

gesproken die zeiden: ja, is toch een oud boekenkast? Als 'ie die planken kapot maakt, 

maakt niet uit, kopen we een nieuwe. Wat denk je wat er met die nieuwe.. 

 

Jet Sol: Ja 

 

Linda Zegers: Ja, hij denkt "Leuk, ik heb er verse. Kan ik weer opnieuw beginnen." Die hond 

denkt niet: Het is een nieuwe, dan doe ik het nu niet. 

 

Marieke van Werven: Wat aardig dat ze een nieuwe boekenkast voor me hebben. 

 

Linda Zegers: Nou ja, zo! Dat is wel wat er vaak gebeurt. 

 

Jet Sol: Een verse boekenkast, wie wil dat nou niet! 

 

Linda Zegers: Dus op het moment en je hoeft niet, kijk op de één of andere manier lijkt het 

nu soms dat er twee manieren zijn om je hond op te voeden: of met straf of zonder straf. 

Maar dat moet in balans. 

 

Jet Sol: Ja 

 

Linda Zegers: Er is niemand gebaat bij, ook je hond niet, om niet te horen wat de regels zijn. 

Wat doe je zelf als jij een nieuwe baan hebt? Je komt voor het eerst op je nieuwe kantoor. 

Dan wil je ook weten wie op welk bureau, achter welk bureau hoort te zitten. Dan wil je ook 

weten waar de koffieautomaat is, hoe laat het koffiepauze is, wat er in die koffieautomaat 

allemaal te halen valt. 

 

Jet Sol: Ja, dus het is gewoon belangrijk om te regels te bepalen. 

 

Linda Zegers: Je wilt informatie. 

 

Jet Sol: Jij bent de baas en uiteindelijk moet je het samen gaan doen met die hond, nou ja, 

goed, wat ik, herken wel wat Lysbeth zegt. Ja, die heeft ook gewoon heel veel speeltjes. Ik 

herken ook wat Marieke zegt, ik heb ook belachelijke speeltjes. Dat ik denk: ja, dat beest 



heeft er nog geen één keer naar gekeken. Maar dat is, natuurlijk gewoon je mensenhart dat 

spreekt en zegt: ik wil dat je aan niks tekortkomt. Wat zijn echt de essentiële dingen? Is dat 

inderdaad bijvoorbeeld wat ik heb gedaan.. plekjes maken, dekentjes neerleggen? 

 

Linda Zegers: Het is gewoon, ja, wat voor mij het belangrijkste is. Zorg dat die genoeg heeft 

waar die op mag kauwen, want speeltjes zijn leuk. Maar als je er niet eigenlijk op mag 

kauwen, heb je er als hond, als pup zeker niet zo heel veel aan, want knagen werkt ook een 

soort van geruststellend. 

 

Jet Sol: Oké. 

 

Linda Zegers: Dus dat en en je ontdekt de wereld met je mond als hond. Dus op het moment 

dat jij ergens komt, dan wil jij je mond gebruiken om het te verkennen. En ja, puppies 

kauwen gewoon makkelijk en daar worden ze ook lekker.. lekker kauwen, weet je, het is een 

beetje sommige soorten... 

 

Jet Sol: Een meditatief momentje, lekker een beetje kauwen. 

 

Linda Zegers: Nou ja, je hebt honden die sabbelen op speeltjes, maar de meeste honden 

houden in ieder geval van knagen, dus zorg ervoor dat je altijd drie dingetjes hebt liggen 

waar je hond op mag kauwen. En wat heel belangrijk is, op het moment dat jouw hondje, 

want dat is waar de meeste mensen tegen aanlopen dingen pakt of dingen of stoelpoten of 

weet ik veel wat gaat kauwen, wat je niet wil. Zorg ervoor dat je een soort stappenplan in je 

hoofd hebt. Dus eerst laat je 'm een keer af met je stem en dan als 'ie op het moment dat je 

dan.. Kleine puppies zijn nog aan jou aan het vragen: hoe zit het? Wat zijn hier de regels? 

Dus hij loopt naar een tafelpoot. Jii hoort krr krr, je denkt nou, dat is niet helemaal handig. 

Zeg je: kom vriend, dat is niet helemaal handig.. 

 

Jet Sol: Afleiden. 

 

Linda Zegers: Weet je wat? Ik neem jou mee naar het speeltje waar je wel op mag kauwen. 

En dat kun je pakken, kun je hem aanbieden. Laat je 'm een klein beetje erachter aanlopen 

bij hetgene waar 'ie op wil kauwen vandaan. En waarom is dat nou zo belangrijk? Je wil dat 

je hond in z'n hoofd bedenkt: ik heb zin om ergens op te kauwen en jij zegt dan: als je dat 

voelt, loop dan naar dat speeltje toe. Als jij het speeltje elke keer gaat brengen, 

 

Jet Sol: Ja. 

 

Marieke van Werven: Dan gaat ie liggen wachten. 



 

Linda Zegers: Dan gaat ie op de tafelpoot knagen, omdat jij dan met z'n speeltje aan komt 

draven. Dat werkt heel snel. 

 

Jet Sol: Ik vind het altijd zo grappig dat iemand met verstand van hondentaal, mij dit soort 

dingen uitlegt, dan klinkt het altijd plausibel en toch merk je dat je als mens dat steeds nodig 

hebt om maar goed te kunnen blijven leren. Eén belangrijk aspect wil ik toch nog eventjes 

aansnijden. Want kijk, Cecilio geeft aan, het is een pup, we weten allemaal, puppies zijn nog 

niet zindelijk. Dus je moet er rekening mee houden dat daar wel eens plasjes of drolletjes in 

je huis terechtkomen. Niet iedereen vindt dat natuurlijk even fijn. Sterker nog, ik ken 

eigenlijk niemand die dat heel fijn vindt, bedenk ik me nu ineens. Maar goed, 

 

Linda Zegers: Het hoort erbij. 

 

Jet Sol: Je weet het niet hè, maar hoe kan je je huis, jezelf en je pup daar het beste op 

voorbereiden? 

 

Linda Zegers: Nou, belangrijk is om te weten wanneer je puppies moeten. Als je je pup hebt 

en je hebt 'm een paar weken of paar, sommige mensen, paar dagen. Het is maar net hoe 

alert je ook bent. Dus wat ik in de praktijk merk, hoe erger mensen 't vinden dat hun huis 

bevuild wordt, hoe sneller het hondje zindelijk is. 

 

Jet Sol: Oké. 

 

Linda Zegers: Ik heb niet zoveel problemen met iets opruimen, dus bij mij doet het relatief 

lang voordat mijn honden echt waterdicht zijn, omdat ik gewoon even niet oplet. Omdat ik 

televisie zit te kijken. Dus hoe alerter jij bent, hoe beter het gaat. 

 

Jet Sol: Oh, dat vind ik eigenlijk wel verfrissend. Dat jij daar gewoon dan als deskundige, 

weet hoe het werkt, ook nog wel een soort van relaxed in bent. 

 

Linda Zegers: Ja, niemand is 24/7 scherp. En als ik voor de televisie lekker zit, als ik denk, nou 

als ze heel klein zijn dan liggen ze toch meestal bij je in de buurt of op schoot. Dan kun je ze 

nog redelijk in de gaten houden. Maar de eerste twee weken gaat dat eigenlijk bijna altijd 

wel goed, maar dan na die twee weken, dan komt de klad er een beetje in. De puppy is 

gewend in huis, die heeft z'n eigen plekjes gevonden waar die lekker ligt. Dan begint 'ie zo 

een beetje rond te schuiven. Jij begint te denken: o, het gaat hartstikke goed en... 

 

Jet Sol: Dan gaat het ineens mis, ja. 



 

Linda Zegers: En dan zit je op zondagmiddag Netflix te kijken en dan denk je ineens.. 

 

Jet Sol: Wat ruik ik hier? 

 

Marieke van Werven: Ik heb ook wel eens van een vriendinnetje gehoord, die zei, m'n pup 

was helemaal zindelijk, echt geen problemen meer mee. En ineens overal weer in huis. En 

toen was het: volgens mij had je altijd je tuindeuren open staan en nu is het wat kouder, heb 

jij je deur dicht zitten. 

 

Jet Sol: O ja, kijk. 

 

Linda Zegers: En als ze gaan wisselen, hebben ze altijd een terugval. 

 

Jet Sol: Oké, dat is een goeie. En nog één belangrijke vraag. Als het gaat inderdaad om die 

zindelijkheid, dat is natuurlijk gewoon niet fijn in je huis als het misgaat. De vraag is ook 

vaak: moet je dan straffen of niet? 

 

Linda Zegers: Nee. 

 

Jet Sol: Helder. 

 

Linda Zegers: Kijk wat je kunt doen. 

 

Jet Sol: Maar ik wil ook uitleg natuurlijk hè? 

 

Linda Zegers: Nou ja, kijk, er zijn een aantal dingen, dus waar we het net over hadden, is dat 

ritme wat je gaat herkennen. Dat duurt heel even, want dat weet je niet meteen. Dat krijg je 

niet van fokker meegeleverd op een briefje. Dat kan ook niet, want je hebt een ander huis. 

Dus de hele setting is anders. Elke pup moet, ga ervan uit dat elke pup na elke wisseling van 

activiteit, dus van slapen naar wakker, die snapt iedereen, hè. Dus hij wordt wakker, doet 

iedereen meteen naar buiten. Maar vaak van wakker naar slapen, moeten ze ook nog een 

keer plassen. Na het eten moeten de meeste puppies binnen een kwartiertje wel poepen als 

ze nog heel klein zijn. Sommigen niet, maar daar kom je gaandeweg achter als je hem hebt. 

Op het moment dat je goed naar je puppy gaat kijken en dan ga je zien: Sommige puppen 

beginnen een beetje versneld door het huis heen te zoeken naar een plek. 

 

Jet Sol: Dus het is echt ook een kwestie van goed kijken naar je hond, ja. 



 

Linda Zegers: Honden komen niet met. Ik weet welke deur 't is, ik loop er naar toe en ik ga 

piepen. 

 

Jet Sol: Ja. 

 

Linda Zegers: Sommige honden doen dat, maar de meeste honden doen dat niet. 

 

Jet Sol: Oké. 

 

Marieke van Werven: Want hoe is dat voor jou trouwens, jij zit hier.. 

 

Jet Sol: Jij zit hier iedere keer.. jouw hond doet dat dus wel. 

 

Lysbeth van Silfhout: Mijne heeft drie maanden in een opvang gewoond op zand, dus die 

kwam voor het eerst binnen in een huis. 

 

Linda Zegers: Hij had geen zand. 

 

Lysbeth van Silfhout: Die had geen zand, dus die ging op een gegeven moment bij de 

tuindeur staan. 

 

Jet Sol: Van ja, daar ligt zand. 

 

Lysbeth van Silfhout: En die heeft.. 

 

Jet Sol: Breng me daar naartoe. 

 

Lysbeth van Silfhout: En die heeft dus nooit binnen geplast. Eén keer, ik heb 'm gekregen, hij 

kwam naar Nederland, net voor oud en nieuw, dus één keer stond die. Hij was ook nog aan 

het oefenen om op drie poten te plassen. Het is een reu. Dus hij was net balans aan 't vinden 

hoe til ik m'n poot netjes op, toen ging er vuurwerk af. Toen heb ik niet goed opgelet, toen 

heb ik 'm mee naar binnen genomen omdat 'ie bang was en dat plasje heeft ie binnen 

afgemaakt. Was de enige keer dat 'ie binnen heeft gepiest. 

 

Jet Sol: Maar goed, toen ben je denk ik ook niet boos geworden. 



 

Lysbeth van Silfhout: Nee.. 

 

Linda Zegers: Dan heb je al een gewoonte om op zand te plassen en dat hebben die hele 

kleine puppies hebben die gewoonte nog niet. Dus je moet daar wel, en die creëer jij door 

'm elke keer.. Wat ik doe en mensen aanraadt, is: zoek in het begin één vaste plek, niet te 

ver van je huis, bij voorkeur met niet al te veel prikkels. Ja, soms ontkom je er niet aan, dan 

woon je gewoon op een drukke plek. Maar als je dat kunt creëren en ga altijd eerst naar die 

plek, want op een gegeven moment hebben ze daar alles geroken, dan is dat een bekende 

plek met bekende geluiden. En dan zijn ze niet meer steeds afgeleid door wat ze zien en 

hebben ze meer ruimte in hun hoofd om zich bezig te houden met wat ze moeten doen 

namelijk plassen of poepen. 

 

Jet Sol: Ja 

 

Linda Zegers: Het helpt ook als je kijkt.. 

 

Jet Sol: Het is altijd leuk om het over plassen en poepen te hebben, sorry hoor, maar daarin 

ben ik dan misschien ook een klein kind gebleven. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk 

om een goed leven op te gaan bouwen, samen met je hond. Ik denk zomaar dat hier een 

aantal zeer bruikbare tips zijn geweest voor Cecilio. We wensen hem natuurlijk een hele fijne 

kraamtijd toe met zijn kleine Chai. We hopen dat 'ie ons op de hoogte houdt en dat er ook 

een heleboel andere luisteraars zijn die misschien met deze tips heel aardig uit de voeten 

kunnen komen. Heb je een vraag? Laat het ons weten, want wij hebben hier altijd fijne 

deskundigen aan de tafel zitten. 

 

Voice-over Paul: Tot zo ver deze aflevering van Wie laat de hond uit? Heb jij ook een vraag. 

Stuur dan een mail naar ons via podcast@smuldier.nl. Abonneer je op deze podcast via één 

van de bekende podcastkanalen, zoals Spotify, Google of Apple podcasts. En.. vergeet 

vandaag niet je hond uit te laten. Doeg, tot de volgende keer. 

 

Voice over Smuldier: Je houdt van ze en daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn 

ze dol op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, 

die haal ik gewoon voor ze op, kleine moeite. Want ze geven mij namelijk het aller-, 

allerlekkerste eten. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste 

hondenvoer. Kijk ze nou! Zijn ze niet geweldig, mijn mensen? 

 


