Wie laat de hond uit? / #6 Met je puppy naar buiten (Audiotranscript)

Marieke: Ze zijn er echt supergoed in, want als ik met een vriendinnetje of met wie dan ook
samen ga wandelen, dan weten ze gewoon: mah, de aandacht is wel iets meer weg. Dus
dan, ja, dan zijn ze ook altijd net iets vervelender, maar eigenlijk is dat mijn schuld.

Jetl: Deze podcast word je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer.

Voice-over: Je luistert naar Wie laat de hond uit? Jet, Lysbeth en Marieke, die praten over
het leven met hun hond. En deskundige dier-mensrelaties Kathalijne Visser, die geeft een
heleboel tips. Maar we starten met een vraag van een luisteraar.

Claudia: Hoi, met Claudia.

Jet: Hé Claudia, je spreekt met Jet van 'Wie laat de hond uit?' Hoi!

Claudia: Hoi!

Jet: Hé, ik heb begrepen dat jij een puppy thuis hebt?

Claudia: Ja!

Jet: Hoe heet 'ie?

Claudia: Fred

Jet: Ah.. wat leuk. Fred en Jet. Nou, ik wil er dolgraag een keer een wandeling mee maken.
En jij hebt ook een brandende vraag te stellen.

Claudia: Dat klopt, want ik ga veel wandelen met onze puppy Fred en dat vindt 'ie dus
helemaal geweldig!

Jet: Ja.

Claudia: Maar iedereen die we tegenkomen die wil hem graag aaien en soms wordt 'ie zelfs
opgepakt. En mijn vraag is: kan dit kwaad?
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Jet: Ja, goede vraag, ja, het is en het is ook zo begrijpelijk, want, ik bedoel, ik weet niet hoe jij
daarin zit, maar als ik een puppy zie, dan wil ik er ook naar toe en dan wil ik 'm aaien en het
liefst ook nog mee naar huis nemen, dus het is niet heel gek maar of het goed is voor de
pup, dat moeten we dan nog maar even afvragen. Ik ga het voorleggen aan ons zeer
deskundige panel. Dat weet je en hopelijk kan je straks met een tas vol met goede tips en
trics naar huis, Claudia.

Claudia: Nou, super!

Jet: Ja toch? En veel plezier met Fred en doe hem de groeten van tante Jet.

Claudia: Dat doe ik! Dank je wel.

Jet: Dank je wel, Claudia.

Claudia: Doeg!

Jet: Doeg!

Marieke: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond het Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me zou
kunnen voorstellen.

Jet: Hallo, ik ben Jet, hebt mijn hond heet Poppy. En ze was een zwerver, maar ze is nu de
koningin van Rotterdam.

Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk zes jaar
geleden verliefd op werd.

Jet: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen. Wij hebben allemaal het allerleukste
hondje van de hele wereld.

Marieke: Dat zeker!

Zanger: [WIE LAAT DE HOND UIT?]
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Jet: Aflevering zes: met je puppy naar buiten, hoe dan?

Jet: Maar goed, de vraag van Claudia is luid en duidelijk: met een puppy over straat. Ja, het is
natuurlijk een babe magnet voor de mannen, maar het is ook niet altijd even handig. Wat
zijn de do's en de don'ts? Nou goed, Rafieq was al geen meer pup meer toen jij 'm kreeg,
Lysbeth.

Lysbeth: Al had 'ie natuurlijk wel het allerschattigste uiterlijk van de wijk.

Lysbeth: Ja, nu nog steeds toch?

Lysbeth: Ja, redelijk, ja, hij heeft grote concurrentie erbij gekregen, maar mensen willen
altijd je hond aaien. Hij kende geen kinderen, dus ik zeg altijd tegen kindjes: je moet je eerst
even voorstellen en als het hondje een stapje naar je toe doet, dan mag je 'm aaien, onder
z'n kinnetje. En als ie niet een stapje naar je toe doet, dan mag je 'm niet aaien.

Jet: Oké, nou, dus jij bent een strenge juf in de straat, maar luisteren ze ook naar je?

Lysbeth: Meestal wel. Sommige kindertjes zijn door hun ouders heel makkelijk opgevoed,
wat ik doodeng vind, zeker in het begin, want ik wist gewoon niet wat 'ie ging doen. En hij is
heel lief, maar ik vertrouw 'm niet voor 100 procent. En ik zou het niet over m’n hart willen
verkrijgen dat hij een kind midden in z'n gezicht bijt.

Jet: Dat is ook ja..

Lysbeth: Dus ik ben eigenlijk misschien te streng, zeker in het begin geweest, maar ik heb
liever te streng dan dat ik een hele nare ervaring voor..

Jet: Beter voorkomen dan genezen. Dat is helder. Marieke, jij had natuurlijk wel een puppy.

Marieke: Ja, ik had één schattig bolletje.

Jet: Ook het allerleukste puppy van de wereld natuurlijk.

Marieke: Ja..
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Marieke: En dan was ze ook nog echt wel een beetje zo... Wat je wat je bij baby's babyvet
noemt, zij had echt wel puppyvet ook.

Jet: Ah!

Marieke: En echt zo pluizig, dus ja, ze zag er echt super schattig uit, nu nog steeds natuurlijk.
Maar het was echt inderdaad, iedereen komt er op aflopen en iedereen wil aaien en
knuffelen en dat is leuk, maar ook wel een beetje too much. Dus daarin heb ik wel heel
duidelijk gezegd van nee, sorry nu niet of soms keek ik gewoon zelf heel chagrijnig, liep ik
door, terwijl ik normaal helemaal niet zo chagrijnig bent. Maar ik denk: nou, ik moet m'n
pupje onwijs beschermen.

Jet: Maar het hielp wel?

Marieke: Ja, het werkt wel.

Jet: O ja, dus jij hebt de blik om mensen, ja, op afstand te houden.

Marieke: Ja, echt zo van "don't touch my dog".

Jet: Oeh, oké.

Jet: Dit is geen katje om zonder handschoentjes aan te pakken, Marieke, dat is duidelijk. Ja,
goed, nou, toen Poppy bij mij kwam, toen was ze een maand of vier, was ze ook heel klein
en ook serieus het allerleukste hondje van de wijk. Dat de wijk ooit gezien had in de hele
geschiedenis. Ik overdrijf graag en ja, daar renden kinderen ook echt op af. Ik ben daar niet
heel streng in geweest, omdat ik heel erg gekeken heb naar het hondje van: oké, vindt ze het
leuk? Wat ik wel heb gezegd: niet schreeuwen en niet over haar heen hangen omdat ik
dacht: daar wordt 't zo ongemakkelijk van. Maar oppakken, dat, ja, nee, dat is gewoon echt
een no-go-area, heb ik nooit gedaan. Gelukkig hebben we Kathalijne Visser weer zo ver
kunnen krijgen om bij ons aan tafel te komen zitten. Onderzoeker mens-dierrelatie, eh weet
er alles van. En is gelukkig niet zo heel erg streng. Maar je hebt vast goeie tips voor Claudia.

Kathalijne Visser: Ja, en ook heel veel eigen ervaring.

Jet: Oh heerlijk, heerlijk. Nou, bring it on.
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Kathalijne Visser: Heel herkenbaar: een mooi, klein zwart met een klein wit vlekje op de
borst, een puppy kregen wij ook.

Jet: O, zalig.

Kathalijne Visser: Acht weken inderdaad, uit een nestje en ja, de hele wijk inderdaad,
iedereen kwam op bezoek vooral ook.

Jet: En iedereen ging ook ineens naar buiten als jij buiten loopt met je puppy hè, zo werkt
het dan.

Kathalijne Visser: Ja, ja. Maar nog erger. Ja we wonen in Friesland en in een dorp, en dan
komt iedereen zomaar binnen en dat is helemaal prima, maar toen stonden ze opeens
allemaal binnen. Tegelijkertijd.

Jet: Mmmm.

Kathalijne Visser: Nou en dat, ja, dan zie je ook wel aan een pup dat het even too much is.
Dus dan moet je wel optreden, denk ik, ja, dus dan dan ben ik wel even streng.

Jet: Wat moet je doen? Waar moet je op letten? Wat zijn tekenen die een pup af kan geven?
Die je dan ook gelijk weer uit kan leggen aan kinderen, met name, maar ook wel
volwassenen hoor, van dit moet je niet doen, want let hier op als je dat ziet?

Kathalijne Visser: Ja, ik trek vaak heel erg de vergelijking eigenlijk met hun zelf, want
misschien hebben ze ook broertjes of zusjes de jonger zijn of een baby'tje gehad in de
familie. Die moeten ook veel slapen. En dit is ook maar een baby'tje. En als 'ie heel veel
speeltjes opeens in z'n box krijgt, dan dan weet 'ie ook niet meer wat 'ie allemaal moet doen
en waar 'ie naar moeten kijken. Allemaal kleurtjes en geurtjes en dat soort dingen. Dus ik zeg
dan vaak van, nou weet je, als 'ie eventjes rustig voor zich uit te kijken, laat 'm ook eventjes
z'n gang gaan. Hij gaat ook even liggen slapen. En ja, qua bezoek, we hadden bijna
bezoektijden en zo van nou twee mensen op een dag..

Jet: Ja.

Kathalijne Visser: Dat is voldoende, niet iedereen de hele tijd natuurlijk. En als we naar
buiten gingen, ja, dan dan is het inderdaad, nou ja, zoals ik net ook al hoorde van andere
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dames, ja,dat je inderdaad goed naar de pup kijkt. Van ja, duikt ze in elkaar, hoe gaat z'n
staartje? Kwispelt die, vindt 'ie het leuk en doet 'ie zelf een stapje naar voren, of trekt 'ie zich
juist terug? Nou, dat zijn wel een hele duidelijke tekenen. Als een pup, om even te zeggen:
van nou, dan is beter dat we even op een afstandje kijken en dan een volgende keer dan
doen we een stapje vooruit.

Jet: Ja en als ze hun staart tussen de benen, is altijd eigenlijk dat je ziet dat het een beetje
ongemakkelijk is. Dus als je dat ziet, dat ze ook bij een puppy, dan moet je gewoon zeggen
van, joh, ze is een beetje overwhelmed, dit moet je misschien niet doen. De stand van de
oren, heb ik me ook wel eens iets over laten vertellen. Ik zie driftig ja-knikken, letten jullie
daarop dames?

Lysbeth: Ja, ik let eigenlijk op z'n staart. Totdat ik, dat is echt z'n lolmeter. Dus die kan in heel
veel standen bij hem. Een krul: heeft 'ie het super naar z'n zin en ik kan helemaal tot op z'n
buik...

Jet: Ach

Lysbeth: ...en alles daartussen kan ik aflezen hoe 'ie zich voelt.

Jet: Ja, ja

Lysbeth: Maar dat z'n oren plat, z'n bek aflikken, gapen, z'n kop half afwenden..

Jet: Allemaal tekenen dat 'ie het niet leuk vindt.

Lysbeth: Nee, absoluut niet.

Jet: Dan staat z'n lolmeter in de minstand.

Lysbeth: Ja.

Kathalijne Visser: Ja, hij hij geeft dan een beetje signalen af, dat noemen ze ook wel eens
Calming Signals. Dus om zichzelf te kalmeren, om die stress te ontladen maar ook om de
ander te laten zien van hé...

Jet: Er is iets met me.
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Kathalijne Visser: Doe mij even dit niet aan.

Marieke: Is ook wel een hele belangrijke, inderdaad, met de andere honden ook, want
mensen denken altijd van oh, ze zoeken het zelf wel uit. Of oh nou, hij is superlief tegen
puppies, maar je kan je voorstellen dat als jij zo kort op je pootjes staat, de wereld sowieso
heel anders ziet en er komt er een grote Duitse herder op je af rennen, dat dat eigenlijk niet
altijd heel erg leuk is. En uiteindelijk redden ze zich af en toe ook wel. Maar jij bent degene
die zo'n pupje moet beschermen en die moet denken: ik weet niet of dit zo leuk is.

Jet: Ja, herkenbaar. En sowieso hè, want ik herken dat wel hoor, Marieke, van honden
regelen het onderling, dus ik blijf wel altijd kijken.

Kathalijne Visser: Nou, ik moet zeggen, en dat heb ik niet uit de boekjes of niet uit een
cursus gehaald, maar gewoon vanuit natuur hebben we eigenlijk de hond vanaf jongs af aan
altijd wel los gehouden, ook als we een rondje gingen lopen. Mits die andere hond ook wat
los was. En dan zie je ook wel, maar je blijft heel erg opletten. Maar je ziet ook wel dat ze, en
ik ben altijd heel blij als ik mijn hond zie, dat die direct reageert op het gedrag van de ander.
En als pup zijnde ging 'ie heel vaak dan liggen en maakt zich klein. Toen dacht ik: oh, hij
snapt al precies hoe hondentaal werkt. Daar was ik heel blij om, want dat betekent dat die
andere hond geen aanval ofzo doet. Die snapt direct dat onze pup denkt van: oké, ik ben
jonger, ik ben kleiner, ik moet even kijken hoe het hier zit.

Jet: Maar ik weet niet, volgens mij heb ik het er alles over gehad. Maar wat ik altijd zeg tegen
die kleine kinderen is ook, hè, want ik loop een rondje door de wijk en daar zitten drie
basisscholen. Ja, dat is een hele vruchtbare grond daar.

Allemaal: [Gelach]

Jet: Die kinderen vinden mijn hondje allemaal heel leuk. Dat vind ik ook leuk en ik weet dat
mijn hond ook van kinderen houdt, maar als ze met z'n allen over haar heen gaan staan, dan
zeg ik daar ook altijd wat van en probeer ik dat uit te leggen. Krijg ik nog een sticker,
Kathelijne?

Kathalijne Visser: Ja, ja, want de goeie hondentaal, honden onderling, die weten dat, want
als jouw pup dan op de grond of zich kleiner maakt al, dan weet die andere hond: oké,
duidelijk, de plaats is bepaald.

Jetl: Ik hou afstand.
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Kathalijne Visser: Ik hou afstand, ik hoef niet meer er overheen te staan. Terwijl die
kinderen, die lezen die taal niet, van die hond, althans meestal niet.

Marieke: En sommige honden zijn ook, zeg maar, als je kijkt bijvoorbeeld naar honden met
een korte staart, ja, die hebben geen staart meer om aan te geven hoe ze zich voelen. Wat
ze eigenlijk nou, ja, van die andere hond denken. Dus voor honden wordt het ook steeds
moeilijker om andere honden wel te kunnen interpreteren, want ze lijken niet eens meer
helemaal op elkaar. Ze zijn totaal verschillend. Zet een Chihuahua naast een Duitse dog, je
denkt echt..

Jet: Wat een groot verschil!

Marieke: Is dit nog steeds een hond? Dus daarin is het ook gewoon heel erg belangrijk om
ervoor te zorgen dat jouw hond veilig is. Als er een hond op mijn hond af komt stormen, dan
zorg ik er wel voor dat die hond bij mijn hond uit de buurt blijft, want ik ben de enige die
verantwoordelijk is voor mijn dier.

Jet: Jij moet een veilige basis zijn voor je hond.

Marieke: Ik ben een veilige basis en daarin zijn ook als het een pupje is, denken mensen van:
oh, maar alle honden zijn lief tegen puppies nou, dat is echt niet zo. Puppy's zijn op een
gegeven moment best wel irritant voor vooral hele oude honden die dat niet kunnen
hebben. Puppy's hebben scherpe tandjes die blijven happen, blijven doen. Dan moet je ook
die oudere hond op een gegeven moment gaan beschermen van oké, weet je, nou is het
klaar, we gaan gewoon even uit elkaar. Jullie hebben rust, zodat je ook allebei kan bijkomen.

Jet: Dat lijkt me duidelijk. We moeten onze honden beschermen, zeker als ze nog zo klein
zijn. Oppakken. Dat is ook nog wel even iets, want daar had Claudia het ook over, volgens
mij. Dat gebeurt vaak. Mensen willen aaien, mensen willen aandacht van de pup, maar
zomaar oppakken of overpakken.

Kathalijne Visser: Ja, zomaar oppakken als je buiten loopt, door een wildvreemde je pup
laten oppakken, nee, zou ik zeker niet doen. Nee, dat is ook voor pup natuurlijk geen veilige
haven, dus dat is, nee.

Jet: Ja, wat gebeurt er met zo'n pup? Als dat te vaak gebeurt?

Kathalijne Visser: Nou ja, te vaak gebeurt, weet ik niet, maar überhaupt, als 't één keer al
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gebeurt, die pup is dat helemaal niet gewend, überhaupt, als ie buiten loopt opgepakt te
worden, want normaal gebeurt dat natuurlijk nooit en dan ook nog door een wildvreemde
voor die pup.

Jet Sol: Ja, het is wel begrijpelijk.

Marieke: Ja, ze zijn heel erg schattig.

Jet: Nogal.

Marieke: Ze trekken ook echt.. gewoon van alle kanten willen mensen knuffelen en dat snap
ik. Ik heb dat zelf ook altijd gedaan en nu pas zie ik, dat ik denk voor de pup is het echt heel
leuk als ik met jou ga spelen of knuffelen of je vastpak. Maar dat is vaak helemaal niet zo.
Het is echt gewoon puur, omdat wij dat zo leuk vinden. Behalve als het je eigen pup is. Als
het je eigen pup is en die is wat bang.. Ja, pak 'm op, hou 'm dichtbij je, zorg ervoor dat die
geen nare ervaring heeft met die grote hond die op hem af komt stormen. Maar zorg dat je,
nou ja, daarin gewoon veel meer die zekerheid kan geven van joh, dat komt wel goed, ik ben
er voor je.

Jet: Dat is gewoon rust voor de pup. Je moet de pup beschermen, je moet een veilige baken
blijven in de wilde zee, zeg ik, terwijl hier de wind om het huis heen raast en de regen tegen
de ramen tikt.

Kathalijne Visser: Eind mei.

Jet: Ja, maar ook nog iets, is als je natuurlijk, een pup is dan nog niet zo heel lang bij je, dan
moet je niet hele lange wandelingen gaan maken, maar ook niet te veel verschillende
wandelingen, heb ik me wel eens laten vertellen. Wat is daar een fijne leidraad in voor
Claudia?

Kathalijne Visser: Ja, kijk, op een jonge leeftijd zijn ze nog wel in een fase dat ze veel nieuwe
dingen makkelijk aan kunnen wennen, zal ik maar zeggen, voordat ze in een fase komen
waar ze wat angstiger worden. Dus in die zin, op een hele jonge fase, is het wel goed om
veel verschillende dingen aan te leren. Dus er wordt ook altijd geadviseerd, van goh ga met
een pup een keer naar de winkelstraat, ga een keer daarheen, maar beperk het. Net als dat
huisbezoek.

Jet: Ja, niet de hele dag door.
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Kathalijne Visser: Nee en maak het klein en kijk vooral altijd heel goed naar je hond en is het
te veel, dat zie je aan hem, dan stop je daarmee. Dus ik denk: in het begin is het misschien
helemaal niet erg om wat verschillende wandelingetjes te doen. Dan komt de fase dat 'ie
wat meer zichzelf aan het ontdekken is, ook een beetje de grenzen aan het opzoeken is. En
misschien is het dan goed om wat meer stabiliteit misschien ook in de wandelingetjes te
doen. Ja.

Jet: Ja, want ik heb ik heb echt de neiging ook om echt wel niet elke dag dezelfde route te
willen lopen, maar toen ze net bij me was, had ik gewoon iets van drie routes, die ik heel
vaak met haar liep, omdat men mij had verteld dat dat voor de pup fijn was.

Kathalijne Visser: Ja, het ligt dus heel erg aan de leeftijd, hè als ze al een half jaar zijn en net
hier in Nederland aankomen, kan ik me voorstellen dat ze juist eventjes eerst moeten
wennen en support van jou moeten ervaren en die band moet groeien, voordat je..

Jet: Maar dat is dan voor honden die al wat ouder zijn en ergens vandaan komen. Dat geldt
niet per definitie voor puppies?

Kathalijne Visser: Nou ja, wat ik zeg hè? De eerste fase van een pup, als je 'm net hebt van
een fokker, dan zit je nog in zo'n fase, waarbij ze heel veel nieuwe dingen kunnen aanleren
zonder daar bang van te worden.

Jet: Ja.

Kathalijne Visser: Die fase moet je wel gebruiken, daar ook in.

Marieke: Bij de herplaatsers adviseren wij altijd: hij durft vaak niet eens buiten je eigen erf te
plassen, dus loop dan gewoon een heel klein rondje, telkens hetzelfde rondje. Zorgt dat 'ie
daar durft te plassen en te poepen, maak het dan wat groter. En als je dat een tijdje doet,
dan kun je overal naartoe.

Kathalijne Visser: Ja, ja.

Lysbeth: En hij woog al tien kilo toen ik hem kreeg, maar.

Jet: O, dat is...
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Lysbeth: Zodra hij ergens niet langs wilde, tilde ik hem op, dan ging ik een Fries liedje tegen
hem zingen.

Jet: Ach.

Lysbeth: En na een paar meter zette ik 'm weer neer en dan liep 'ie weer door. Dus niet
wachten en trekken en kom, maar dit is niet eng ik neem je mee, ik zet je weer op de grond
en we lopen weer door.

Jet: ja. Krijgen we allemaal een sticker nu, Kathelijne?

Kathalijne Visser: Ja, ik denk het wel.

Marieke: Ik denk ook dat het gewoon heel goed is om daar ook te kijken van: waar is het
veilig om te wandelen en loop jij standaard een rondje, waar je heel veel dingen tegenkomt?
Ja, dan is het heel prettig dat zo'n hondje denkt: oh, dit is normaal, dit is goed. Dus woon jij
in de stad, dan moet je al hele andere dingen eigenlijk tot het normale repertoire gaan
maken dan wanneer je op het platteland woont, waar koeien enzo zijn.

Jet: Ja.

Marieke: Dus ga daarbij, waar ze bij de puppy's qua socialisatie, zeiden: ja, ga zo veel
mogelijk dingen opzoeken. Ja, als zo'n hond nooit meegaat de trein in. Waarom zou je dan
als puppy zijnde per se willen dat 'ie de trein instapt als 'ie dat uiteindelijk nooit meer gaat
doen? Maar als je dat niet zeker weet, dan is het heel mooi om mee te pakken, maar wel
ook vanuit een goeie, zeg maar, een goede associatie ermee maken. Want als je met de trein
gaat en eigenlijk vindt 'ie dat doodeng, dan vindt 'ie dat de volgende keer nog weer enger
want ja, de vorige keer was dat ook niet fijn.

Jet: Ja, nou, we hebben, ik woon in de stad, maar ik ga ook vaak, zo vaak als maar mogelijk
is, naar het bos. Dus ik probeer daar een hele mooie.. Ik probeer een mooi palet aan mijn
Poppy te geven. Maar ja, dus de tram, trein, dat soort dingen ben ik wel gaan oefenen met
haar. En toen zei iemand op een gegeven moment tegen mij van, ja, dat was vooral toen ze
klein was: als zij ziet dat jij het spannend vindt, maak je het voor haar moeilijker. Klopt dat?
Misschien dat Claudia daar nog iets mee kan?

Kathalijne Visser: Ja, ze nemen heel veel dingen over qua spanning, dus dat zullen ze zeker
doen.
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Jet: Ja.

Kathalijne Visser: Waar ik net even aan zat te denken is als je ze heel veel meeneemt naar
allemaal nieuwe dingen. Het is niet alleen dat ze eraan wennen dat dat allemaal oké is, maar
je bouwt door dat te doen eigenlijk ook een hele intense band met elkaar op. Dus het heeft
eigenlijk twee doelen. Ik loop elke ochtend hetzelfde rondje met onze hond, maar we komen
nu langs en er staan twee grote witte zandzakken, zal ik maar zeggen, voor bestrating. En nu
is al drie keer dat ze denkt van hé, dat stond een half jaar geleden niet 'Oe, eng'. En dan loop
ik gewoon heel rustig zonder haar te trekken, natuurlijk, daarheen en dan ziet ze dat ik het
aanraak en dan komt ze ook. En dat versterkt de band tussen ons en dat is ook hartstikke
mooi door door juist dat soort dingetjes op te zoeken, dus niet alleen dat ze daar niet bang
meer voor is, maar ook door onze band sterker te maken in die zin.

Jet: Wat jij dan eigenlijk laten weten aan je hond is van: ik heb gezien dat jij je daar
problemen mee hebt..

Kathalijne Visser: Ja.

Jet: En i'm leading the way.

Kathalijne Visser: Ja, i'm leading the way. En inderdaad, je kan op mij vertrouwen. Ik zie wel
wanneer het te gevaarlijk is en ja, vertrouw mij.

Jet: Ja,

Marieke: En dat is heel mooi, want dan ga je inderdaad gewoon elkaar leren begrijpen en
leren lezen, en dan zie je dit vindt 'ie eng of dit vindt 'ie leuk. En daardoor kun je dat ook
aanpassen. Dus naast het feit dat het heel mooi is om ze van alles te laten zien, is het, wat je
ook zegt, heel belangrijk om ze gewoon bij jou te hebben en samen dingen te gaan doen,
zodat je samen ook die vertrouwensband hebt en het leuk hebt samen en weet..

Jet: Wat me dan uiteindelijk, tenslotte ook brengt bij een heel belangrijk punt: als het gaat
om naar buiten gaan met je pup of als je hond alweer wat groter is. Als je haar gaat uitlaten,
wees er dan ook bij.

Kathalijne Visser: Ja.
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Marieke van Werven: Ja.

Jet: Want wat ik ook wel eens zie, is dat mensen gewoon, ik zie dus een man lopen, dat ik
denk het is mij een raadsel dat jij niet ooit eens een keer tegen een bus ben gelopen. Nou
niet, dan moet ik het even uitleggen, want hij zit alleen maar, hij kijkt alleen maar op zijn
scherm. Denk ik, ja, maar dit is gewoon, dat is geen uitlaten.

Kathalijne Visser: Nee.

Jet: Dat moet je dus niet doen.

Lysbeth: Maar sommige honden kunnen dat kennelijk.

Lysbeth: Ja, maar als een hond niet beter weet.

Lysbeth: Bij mij loopt die hond.. Als ik twee minuten loop te dromen, ben ik 'm kwijt.

Kathalijne Visser: Ja, ja, ja.

Lysbeth: Hij loopt stiekem altijd los 's ochtends. Hij moet van mij natuurlijk overal aan de lijn.
Maar hij loopt stiekem altijd los.

Kathalijne Visser: Ja, dat hebben ze zo door.

Lysbeth: Maar als ik twee minuten loop te dromen over: wat moet ik straks gaan doen? Of
welke boodschappen moet ik halen? Ben ik 'm kwijt.

Jet: Blijf erbij met je hoofd, want het is ook nog eens heel fijn. Omdat als je dat eenmaal
gewoon hebt ingeprogrammeerd bij jezelf: als ik naar buiten gaan, dan geef je jezelf eigenlijk
ook een cadeautje.

Kathalijne Visser: Je geeft jezelf een cadeautje.

Jet: Een uitknop. Ja, ik zeg altijd: off screen, ook lekker
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Marieke van Werven: Ja, heerlijk.

Jet Sol: Ja.

Marieke: Maar ze zijn er echt supergoed in, want als ik met een vriendinnetje of met wie dan
ook samen ga wandelen, dan weten ze gewoon: mah, de aandacht is wel iets meer weg. Dus
dan, ja, zijn ze ook altijd net iets vervelender, maar eigenlijk is dat mijn schuld. Want waar ik
normaal gesproken al zie: hé, daar komt zo een hond aan, nou kom maar eventjes bij me en
dan mag je, o ja, je mag nu gaan. Is het nu: o, wacht o ja, dit had ik eigenlijk normaal altijd
eerder gezien, maar omdat ik druk aan het praten ben, had ik dat niet door. O ja, hond is
weg, nou, mmm, dus.

Jet: Eigen schuld, dikke bult.

Marieke: Ze hebben het heel goed door, hoeveel aandacht jij ook bij hen hebt.

Jet: Nou, ik denk dat we aardig wat fijne tips en tricks hebben kunnen verzamelen voor
Claudia. En de rest ons als hondenliefhebbers en -kenners niks dan Claudia heel veel plezier
te wensen met de kleine pup.

Marieke: Geniet er van wat voor je het weet is het voorbij.

Jet: Ja. Dat klinkt echt als een bejaarde, hè?

Marieke: Ja, weet ik, maar het is echt waar, want ik dacht: o, zo'n pupje blijft nog wel lang
pupje. Mijn nee, zo schattig als dat ze de eerste weken zijn..

Jet: Reden te meer om inderdaad echt alleen maar uit te laten,

Kathalijne Visser: Genieten, ja

Jet: Want met uitlaten hè, want dan dan benut je het optimaal. Dank jullie wel, dames. En
als jij nou denkt, ja, ik heb wel antwoord op de vraag wie de hond uitlaat, maar ik heb een
andere vraag, dat kan, die beantwoorden we maar liefst heel graag. Want we zitten hier met
allemaal honderliefhebbers.
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Marieke: Die het liefste over honden praten.

Jet: Ja, het kan ons niet lang genoeg.

Voice-over: Tot zover 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 niet je hond
extra te verwennen vandaag. Doei!

Voice-over: 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, ja, 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!

