Puppy-observatie van 22 december 2017, nest van Charlie, pups zijn 7
weken oud

Cupcake, teef bruin
Wat we zien
Het hartje van Cupcake gaat flink tekeer als ik haar meeneem. Ze meteen in een drafje
van start. Ze is erg druk in haar bewegingen. Misschien om de spanning die het optillen
en meenemen hebben veroorzaakt, te laten afvloeien. Haar staartje staat direct hoog. Ze
springt met gemak over de hoge rand van de plastic mand. Ze heeft geen rust om de
spulletjes goed te onderzoeken. Rent alweer door naar het volgende object. Ze maakt
contact met mij door kort aan mijn hand te likken. Ze pakt dingen op en loopt er een
klein stukje mee. Stapt resoluut met 4 poten op de schommel. Valt eraf en stapt er direct
weer op. Ze maakt met een geluidje duidelijk dat ze het genoeg vindt. Haar emmertje is
vol. Knap dat ze dat zelf al kan aangeven.
Schets
Cupcake is een dapper, driest en ondernemend hondje. Ze zal soms meer willen dan
goed voor haar is. Ze zal haar mensen nodig hebben om haar hierin te begrenzen.
Aandachtspunten voor eigenaar
- kijk goed naar Cupcakes signalen. Ze zal zich soms dapperder voordoen dan ze is.
- maak daarom kleine stapjes. Stap 2 pas als er ontspanning en rust is in stap 1.
- investeer in activiteiten en spelletjes waarbij zij haar neus kan gebruiken. Dit zal ze
niet alleen heel erg leuk vinden, maar het helpt haar ook zichzelf te kalmeren.
- maak haar wereld langzaam groter.
- wees zelf rustig om haar snelle bewegingen wat te vertragen. Beweeg rustig, praat
rustig.
- werk aan haar zelfvertrouwen onder meer door haar kennis te laten maken met
verschillende ondergronden, de omgeving te verrijken met verschillende materialen
waaraan zij kan snuffelen, etc.
NB. Deze observatie is uiteraard een momentopname. Op de leeftijd van 7 weken zijn de
pups nog volop in ontwikkeling.
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