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Zou het niet handig zijn dat jullie goed op elkaar ingespeeld raken zodat jullie beiden 
veilig en leuk gezelschap voor elkaar zijn? Kortom: dat jullie een goede band hebben 
met elkaar en dat jullie elkaar begrijpen. De eerste maanden met jouw pup is het 
goed om te investeren in het opbouwen van die goede band.

Een ideale oplossing: 
in 5 lessen helpen wij jou met een aanpak 
om jouw puppy op te voeden tot die 
aangename en liefdevolle viervoeter. 
Zowel het opvoeden als een stukje 
training komt aan bod. 

Wat denk je hiervan? 
‘Mijn tapijt is geen toilet’, ‘Hoe leer ik je 
omgaan met onze buren?, ‘Laat a.u.b. 
mijn schoenen uit jouw muil vallen, 
en kauw maar op jouw speelgoed’, 
‘Zit nu even, rustig, als het kan’. 

Je leert communiceren met jouw pup en 
je leert de ‘hondentaal’. Wanneer voelt 
mijn pup zich OK, wanneer is er stress? 
Je leert eveneens enkele handige hulp
middeltjes om te functioneren in onze 
mensenwereld zoals loslaten of gaan 
zitten wanneer je het vraagt. 

Ben jij een trotse bezitter van een puppy, of plan je een puppy in huis te halen? 
Dan hebben wij een fantastisch aanbod voor jou! 

Lesinhoud in detail

SESSIE 1 • INSTAPLES

SESSIE 2 • EERSTE COACHING
Wat zal je leren?
• Je leert omgaan met die ‘lange’ lijn
•  Inzicht in het belang van afstand 

m.b.t. veiligheid voor een pup
•  Je eigen pup observeren en 

zijn taal interpreteren
• Hoe kan je jouw pup een naam aanleren
• De pup laten wennen aan mensen
•  Hoe omgaan met begroetingen 

tussen pup en mensen
•  Verdere toelichting omtrent begroeting 

en socialisatie

SESSIE 3 • TWEEDE COACHING
Wat zal je leren?
•  Jouw pup laten zitten op jouw vraag, 

laten komen op jouw vraag
•  Inzicht in het onderzoekend gedrag 

door knabbelen en kauwen 
•  Je leert om jouw pup op jouw vraag 

iets los te laten uit z’n muil
•  Verder oefenen in het observeren en 

interpreteren van de taal van jouw pup 
•  Leren en begrijpen hoe je kan spelen 

met jouw pup

SESSIE 4 • DERDE COACHING
Wat zal je leren?
• Hoe kies je je trainingsmomenten uit
• Jouw pup laten liggen op jouw vraag
•  Hoe ga je samen aan de slag om 

kleine hindernissen te nemen.
•  Het verband en de samenhang 

tussen al het geleerde tot nu 

SESSIE 5A • VIERDE EN LAATSTE 
COACHING IN GROEP
Wat zal je leren?
•  Hoe kan mijn puppy gedurende 

langere tijd blijven zitten en liggen
•  Het opdragen aan jouw pup om 

naar zijn of haar matje te gaan
•  De verschillende zaken die je pup al 

kent ‘na elkaar uitvoeren’. Oefenen in 
de afwisseling tussen rust en actie

•  Inschatten welke situaties al dan niet 
OK of stressloos zijn voor je pup

SESSIE 5B • INDIVIDUELE COACHING
•  In deze laatste sessie is een individueel 

moment van 20’ voorzien waarbij 
dr. ir. Monteny ingaat op jouw specifi eke 
vraag om nog net iets beter te worden 
in een domein dat jij verkiest.

Interesse? 
Meld je aan op wellopet.be/aanbod/puppy-coaching-en-opvoeding-lessenreeks-nieuw
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Jouw puppy wordt jouw beste vriend voor 
de komende jaren. Onze eerste zorg is 
het welbevinden van de hond, van het 
baasje en van de omgeving. Happy Pets 
& Happy Baasjes is ons motto. 

Onze persoonlijke begeleiding, in een 
heel kleine groep met jou en jouw puppy, 
garandeert jou een hoge kwaliteit van  
coaching met veel resultaat en dieren
plezier. De lessenreeks is op maat ontwik
keld door Joke Monteny(*), samen met  
de gedragsbegeleiders van WelloPet.  
De 5 lessen worden deels verzorgd door 
dr. ir. Monteny, en deels door de gedrags
begeleiders van WelloPet. Joke Monteny 
borgt alle inhoud en de uitvoering.

Iedere coaching wordt ondersteund door 
een begeleidende tekst om de inzichten 
thuis verder in te oefenen. Daarnaast 
bestaat de optie om alle documentatie 
op eigen tempo uitgebreid te verkennen 
in het apart beschikbare boek ‘Welkom 
Puppy’. Als je dat wil kan je nog een twee
de persoon uit je gezin laten deelnemen.

(*) Heb je niet alles bij de hand. Geen probleem, de gedragsbegeleiders helpen je wel verder.

Wat heb je nodig  
en breng je zelf mee(*)? 

• Een lange lijn: 3 à 4 m.
• Een harnas of een vaste halsband
• Meerdere voertjes of snoepjes
•  Een speeltje  

(liefst iets langer van formaat)
•  Een kleine mat en/of dekentje  

waarop je pup kan rusten 
• Een kauwspeeltje
• Poepzakjes
•  Aangepaste kledij, want de meeste  

sessies gaan door op de speelweide

 Data

ma.-av. Instaples 10/09  
om 18.00u. of 19.45u.  
Volgende sessie telkens op:  
ma.-av. 17/09 – 24/09 – 1/10 – 8/10
zo.-vm. Instaples 16/09  
om 10.00u. of 11.45u.  
Volgende sessie telkens op:   
zo.-vm. 23/09 – 30/09 – 7/10 – 14/10
 

Prijs

Met de instaples zonder pup
  Instaples zelf: 15€/p + 5€/p extra  
persoon uit het gezin (onbeperkt)
  Daarop volgende lessenreeks: 160€ 
(max. 2p. per deelnemende pup)

 
Met een instaples vergezeld van een pup 
(beperkt aantal plaatsen)
  205€ voor de volledige reeks, inclusief 
de instaples + 25€ voor tweede persoon 
(max. 2p. per deelnemende pup)

Praktisch

Iedere lessenreeks bestaat uit 5 lessen:

   Eén theoretische instaples van 1h30 
zonder pup (beperkt aantal plaatsen met 
pup) door dr. ir. Monteny. Belangrijk: je 
kan deze instaples apart volgen zonder 
deel te nemen aan de verdere lessen
reeks. Je houdt nog alle opties open.
  3 lessen coaching van 45’ met  
maximum 5 deelnemende pups  
(van min. 7 tot max. 16 weken) door  
de gedragsbegeleider. Elke coaching 
bevat meerdere onderwerpen,  
actie en rust wisselen elkaar af.
   1 afsluitende coaching van 45’ in groep, 
gevolgd door een individuele coaching 
op maat van 20’ door dr. ir. Monteny
  Na iedere les volgt er een mail met alle 
informatie om thuis de inzichten verder 
toe te passen.

(*) dr. ir. Joke Monteny is oprichter en eigenaar van het centrum ‘Hond Inform’ 
waar zij eigenaars en hun hond op een professionele manier begeleidt, gaande 
van ras- of puppy keuze over opvoeding en training, tot het helpen bij proble-
men. Naast een degelijke wetenschappelijke kennis heeft ze jarenlange praktijk
ervaring in het opvoeden en trainen van honden. Haar passie om met haar eigen 
honden een goede relatie op te bouwen wil ze delen met anderen. 

dr. ir. Monteny is auteur van het succesvolle boek  
‘Welkom Puppy, praktische gids voor de opvoeding van jouw unieke pup’.


