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

Appeltje, reu bruin met hele mooie witte sokken
Wat we zien
Bij binnenkomst heeft Appeltje zijn staartje laag. Hij gaat direct snuffelen en zijn staart
gaat dan omhoog. Hij gaat in een drafje de ruimte in. Hij staat stil en heft daarbij tot 2
keer toe zijn voorpootje, wat laat zien dat hij het wel een beetje spannend vindt. Hij
onderzoekt grondig en rustig met zowel zijn neus als zijn bek. Hij knabbelt aan de plastic
mand. Hij vindt de schommel spannend, maar stapt er toch op. Hij neemt spulletjes in
zijn bek en schudt er even mee. Appeltje vindt ons erg spannend en maakt geen contact.
Als wij hem uitnodigen deinst hij een beetje achteruit.
Schets
Appeltje is een stabiel en onderzoekend hondje dat nieuwe situaties wel spannend vindt.
Hij is nieuwsgierig genoeg om toch op onderzoek uit te gaan. Hij is wat terughoudend
naar mensen. Zijn eigenaar kan hem hierbij helpen door te respecteren dat hij wat tijd
en afstand nodig heeft bij het kennismaken met mensen.
Aandachtspunten voor eigenaar
- laat Appeltje het initiatief nemen in het contact met nieuwe mensen. Laat hem in zijn
eigen tempo kennismaken en forceer dit niet. Zo zal zijn vertrouwen snel groeien.
- geef Appeltje tijd te wennen aan nieuwe situaties en biedt hem daarin steun.
- maak kleine stapjes. Zet stap 2 pas als er ontspanning en rust is in stap 1.
- maak zo zijn wereld langzaam groter.
- investeer in activiteiten en spelletjes waarbij hij zijn neus kan gebruiken. Dit zal hij niet
alleen heel erg leuk vinden, maar het helpt hem ook zichzelf te kalmeren.
- werk aan zijn zelfvertrouwen onder meer door hem kennis te laten maken met
verschillende ondergronden, de omgeving te verrijken met verschillende materialen
waaraan hij 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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