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Leren apporteren bij pups
Inleiding
Spelen met je pup is essentieel voor de goede opbouw van je relatie met je hond. Bij de meeste
pups beginnen we met een trekspelletje of wekken we zijn jachtreflex op door met een lang
zacht voorwerp over de grond te bewegen.
Daarnaast kun je ook je pup leren apporteren. Door je pup te leren apporteren leer je hem om
bezittingen te delen. Hiermee vermijd je dat je hond bezitterig wordt over speelgoed, botten,
beentjes, voedsel, slaapplaats en nog veel meer! Dit is uitermate belangrijk voor honden van het
waak- en verdedigingstype (Duitse Herder, Dobbermann, Boxer, Belgische Herders, Rottweiler,
…). Verder zal een goede apport voordeel bieden bij het verder opvoeden en opleiden van je
pup. Met onderstaande richtlijnen (en het nodige geduld) kan elke pup (zelfs een kat!) leren
apporteren.
Aanleren. Zorg voor een plaats met weinig afleiding. Kies geen te grote ruimte. Vaak is een
kleine ruimte binnen het beste.
1. Zorg voor een interessant speeltje (bvb een oude sok of handschoen). Niet iets waarbij hij op
voorhand al opgewonden raakt (piepbeesten! of kauwbotten). De kans is immers groot dat
hij het niet zal willen afstaan en/of er blijft op kauwen.
2. Wanneer je pup goed wakker en dus nieuwsgierig is neem je het speeltje en lok je hem er
een beetje mee. Van zodra hij wat geïnteresseerd raakt gooi je het een eindje verder op de
grond. Loop je pup zeker niet achterna. Je wil je pup zeker niet de indruk geven dat je het
speeltje wil afpakken of in competitie gaan. Wacht even. Je zult zien dat hij het ding oppakt
en er mee op een bepaalde plek gaat liggen. Dit kan zijn mand of deken zijn, maar kan ook
een totaal andere plek zijn.
3. Ga zonder je pup aan te spreken of aan te kijken, naast hem zitten zonder dat hij van die plek
wegloopt. De afstand zal voor elke pup anders zijn. Als je het niet tracht af te pakken zal je
steeds dichterbij mogen zitten. Van zodra je dicht genoeg bent dat je de pup kunt aanraken
streel je hem en spreek hem zacht toe, rustig en aanmoedigend. Neem het speeltje niet af.
4. Wacht tot de pup het speeltje zelf loslaat en pak het op. Ga recht staan, speel er zelf even
mee, ga een paar stappen terug naar de plaat waar je eerst stond, lok je pup, plaag hem even
met het speeltje en gooi het weer weg. Herhaal punt 3 zolang de pup het leuk vindt. Herhaal
deze routine elke dag.
5. Na een paar dagen verander je het spel enigszins. Herhaal vanaf punt 2., maar van zodra je
pup achter het speeltje aanloopt ga je zelf vlug op zijn favoriete plaats zitten. Je pup ook
terug naar die plaats komen met zijn speelgoed. Aai hem en spreek ertegen. Herhaal.
6. Ga nu na het weggooien van het speeltje twee meter van de plek vandaan gaan zitten. Komt
je pup onmiddellijk naast je zitten, dan beloon je onmiddellijk. Gaat hij naar zijn vertrouwde
plek twee meter verder, dan negeer je hem een paar ogenblikken. Nadien lok je hem naar je
toe met zachte stem, handgebaren (krab met je nagels op de vloer). Prijs en streel hem als hij
naar je toekomt (ook al is het zonder speelgoed!). Neem zeker het speeltje niet te vlug af!
Herhaal terug elke dag., maar varieer met afstand en plaats.
7. Na een paar dagen komt je pup met zijn speeltje naar je toe, waar je ook gaat zitten. Varieer
verder met afstand en plaats.
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8. Begin op andere plaatsen te oefenen. Herhaal.
9. Blijft je pup enthousiast dan kan je wisselen van speelgoed. Van dan af gebruik je de sok of
handschoen nooit meer!. Het beste kun je nu voor twee dezelfde speeltjes zorgen. Neem het
nieuwe speeltje en maak je hondje nieuwsgierig. Gooi maar weg als hij echt geïnteresseerd
raakt. De kans bestaat dat je hondje met het nieuwe speeltje weer alleen wil gaan liggen. Ga
bij hem zitten, streel hem en gooi het tweede speeltje weg, zonder dat je eerst “zijn”
geapporteerde speeltje afpakt.
10. Laat hem apporteren met andere mensen.
11. Laat hem apporteren met andere mensen terwijl jij weggaat: dit is socialisatie
Proficiat!
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