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De ‘Hooligan’ weken 

 

 

We schreven er al  eerder over in onze blogs van vorige nesten. 

Week 7 en 8. De weken dat de pups de wereld gaan ontdekken. In 

de tuin, over het gras, in het zand, alles wat beweegt en niet 

beweegt, binnen en buiten, alles is interessant. 

De 7e week is het tijdperk van de ontdekkingen en de orale fase. 

Alles wordt in de bek genomen inclusief jijzelf, je handen, en ja, 

ook je spiksplinternieuwe spijkerbroek, of dat lekkere vest dat je 

kocht in de uitverkoop. Bij baby’s geeft dat doorgaans weinig 

problemen. Los van een onvermijdelijke kwijlvlek hou je er weinig 

aan over. Op één punt is er echter  een bijna dodelijk verschil 

tussen baby’s en puppy’s in deze fase, en dat zijn: tanden! Van die 

vlijmscherpe kleine tandjes, die als mesjes en naalden overal in 

worden gezet, en garant staan voor pijnlijke vingers , krassen in je 

nek en winkelhaken in je kleren.  

En het begon zo veelbelovend. In de 5 en 6e week leken ze al een 

zindelijkheidspatroon te ontwikkelen. Er werd keurig op het 

neergelegde matje geplast en gepoept. We zien  zelfs dat ze 

liever buiten dan binnen hun behoefte doen. Ja, er wordt zelfs bij 

de deur gepiept als ze naar buiten willen en hun behoefte willen 

doen.  

Maar met week 7 is ineens alles vergeten. Weg is het keurige 

zindelijkheidsgedrag. Overal wordt gepoept en geplast. Het matje 

dat voorheen zo keurig gebruikt werd, vinden we in de ochtend 

in piepkleine stukjes terug, verscheurd en  verspreid over de 

bench.  Buiten is de tunnel in gebruik genomen als overdekt 

toilet. Het zeil op de vloer, tot dan toe onaangetast (Hee Hans, 

dat kunnen we vast de volgende keer nog eens gebruiken!) 

begint plotseling scheuren te vertonen op plaatsen waarin ze met 

microscopische precisie net hun tandjes  kunnen zetten.  

Het balansbord, zo ijverig gebruikt om het evenwicht te testen,  heeft inmiddels ook zijn sporen 

meegekregen. Hoewel toch echt gekocht en door de fabrikant aangeprezen als “hufterproof” zijn nu 

plots binnen 5 minuten de zwakke plekken van dit kwaliteitsproduct ontdekt. Vraag niet hoe het kan, 

maar 3 bekjes vol tanden hebben de kern van de volverlijmde rubberen mat weggevreten. De 

binnetunnel vertoont overal gaatjes van tanden. Buiten vertoont de tunnel inmiddels een flinke 

scheur. De plastic hondenmanden lijken vooral bedoeld om de tanden verder aan te scherpen voor 

het betere snoeiwerk buiten. Mooi, zo n blok met beukenhaagjes! 
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Al speurend op internet lees je niet zoveel over deze periode. Op 

Facebook krijg je vooral lieve foto’s te zien van pups die slapen, 

gezellig met elkaar spelen of keurig naast elkaar zitten voor de foto. 

Soms wel 15 stuks bij elkaar. En ja ook ik doe daar af en toe aan 

mee, met de mooie foto’s van Hans.  

Tot ik op een dag door een ‘vriend’ uit Engeland haar facebook 

pagina scrolde. Zij had onlangs ook pups gehad en ik was eigenlijk 

wel benieuwd naar haar  foto’s. En daar trof ik het aan, “de 

Hooligan weken”. Al lezend ging er feest van herkenning door me 

heen, oprecht gevolgd door een zucht van verlichting: Ik ben dus 

niet de enige die dit elk nest zo rond de 7e en 8e week meemaakt.  

 

 

 

Probleem 1 is opgelost; erkenning: de Hooliganweken. Ze bestaan echt. Dat geeft troost. Maar dan 

probleem 2; Hooliganproof, hufterproof, puppyproof….. het is nog een hele opgave. De gedachte dat 

die tunnels en leuke speeltjes best nog een keer voor het volgende nest gebruikt kunnen worden: 

vergeet het, het is een illusie.  

IJzeren platen, hekwerk, en vooral veel asfalt is het enige dat werkt, zegt Hans. Ga kijken bij PSV of 

Ajax, daar valt nog het een en ander te leren! 

 

Ondertussen hebben de pups niet alleen alle hoeken van de  tuin achter ontdekt, maar inmiddels ook 

het zwembad. Tja, het winterzeil zit er nog op, dat is jammer, maar kijk:  als je er heel hard door heen 

rent, komt het water omhoog en spat het alle kanten op; het leukste wat er is. Kom, we doen het nog 

een keer! 
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We gaan er vanuit dat de pups het net zo naar hun zin hebben bij jullie als bij ons, immers alles is 

leuk       

 

 

 

Lieve groet 

Hans en Susan  

 


