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Dubbel op 

 

“De bench is een handig hulpmiddel bij de 

opvoeding van uw hond. Laat uw pup snel aan de 

bench wennen. Deze training begint al op de 

eerste dag dat de pup thuis is.”  

 

Zo staat dat te lezen op diverse sites als het gaat over opvoeding van de pup. Wij kunnen zeggen dat 

het inderdaad een handig hulpmiddel is, maar dan voor de afscheiding van de eerste met de tweede 

puppyren. 

Twee puppyrennen? Waarvoor dan? Nog een nest? Nee, na een paar nesten wordt je steeds wijzer. 

Ondertussen lopen onze 4 weken oude goed poep producerende warme lijfjes al aardig wat door de 

ren. Dat betekent dat wanneer poep en plas niet correct op de “incontinentiemat” door de dames en 

heren wordt gedeponeerd er zo’n 11 x 4 = 44 puppypootjes doorheen kunnen lopen. Dat er 

doorheen lopen gebeurt overigens ook als de ontlasting wel goed op de mat wordt gedeponeerd. 

Wanneer we er overdag bij zijn is dat allemaal niet zo’n ramp. We signaleren al snel de poep en 

gebruiken de keukenrol (die weer in 100voud is ingekocht) om de poep in te wrappen en in de 

dichtbij geplaatste vuilnisbak te gooien….wat lekker lucht uit de spuitfles er boven op en een kind 

kan de was doen.  

Maar wat nu als we een tijdje niet in de buurt zijn of als we toch van onze welverdiende – vinden wij- 

bedrust aan het genieten zijn? Ook dan gaan onze kleine producenten door met fabriceren. En dan 

worden al die producten uitgebreid gedurende de nachtelijk uren door de ren heen gesmeerd.  
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‘s Ochtends vroeg word je ontvangen door een warm welkom van 11 koppies die vol ongeduld zijn 

voor de eerste maaltijd die dag en ondertussen weer dwars door de ’s nachts geproduceerde poep 

aan het lopen zijn. Daar tussendoor probeerden wij in voorgaande jaren (lees vooral ook de andere 

blogs hierover) dan poep te ruimen, plas op te doen en te dweilen met als resultaat dat we vaak zelf 

besmeurd werden door poeppootjes en het behoorlijk wat tijd duurde voordat de ren weer schoon 

was. 

Maar deze week kwam dan eindelijk ons 

lumineuze idee; we zetten een tweede ren 

op. Tegen de andere ren aan, een bench 

(jip daar is de handige bench) als 

afscheiding, waar ze ook in kunnen liggen 

en al aan kunnen wennen, en een plank die 

de doorgang tussen de 2 rennen blokkeert 

in tijden dat wij aan het poetsen zijn. Wat 

een gemak; eerst eten maken. Eten in 2de 

ren plaatsen, plank wegschuiven zodat de 

pups naar de 2e ren kunnen om te eten, 

plank ingang weer laten blokkeren en  

de 1e ren poetsen…..geweldig! Wat een genot, waarom hebben wij dat niet eerder bedacht.  

Bij huizen bouwen zeggen ze altijd dat je pas begint te leren vanaf het bouwen van je 2e huis….bij een 

nest ligt dat tenminste blijkbaar bij ons toch anders. Maar we hebben het dan toch maar bedacht.  

De 2e ren is tevens tegen de buitendeur aan geplaatst. Met dit lekkere weer kunnen de pups vanaf 

komend weekend mooi ook nog naar buiten toe. Een volgende stap voor deze ondernemende 

wereldburgers…wij zijn heel benieuwd hoe ze daar op gaan reageren. 
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Ondertussen gaat het goed met ze de eerste zijn al over de 3 kilo! 

 

Lieve groet 

Hans en Susan 

 


