
 

De volgende punten zijn belangrijk:

1) Gelijkmatige en goed gedoseerde lichaamsbeweging draagt bij aan de 
    ontwikkeling van de pup. Het zorgt voor een betere spierontwikkeling,
    coördinatie en het leren van sociaal gedrag.

 2) Het doel van beweging en training is om het lichaam van de hond 
     optimaal  te ontwikkelen en zijn bewegingen goed te coördineren. 

 3) Houdt altijd rekening met de sterke en zwakke punten van het ras en
     specifiek van uw  eigen hond.

 4) Langdurige beweging of intensieve beweging met piekbelasting moet bij 
     jonge honden worden vermeden. 

Uit onderzoek is gebleken, dat gedoseerde beweging bijdraagt aan spierkracht, 
dikte en samenstelling van het gewrichtskraakbeen en peesdikte. We zetten voor 
u enkele tips en regels op een rijtje zodat u een zo gezond mogelijk manier met 
een zo min mogelijke belasting van uw hond kan genieten tijdens zijn groei.

Enkele cijfers:                                                                                                                 
Het aansluiten van de groeiplaten voor een gemiddeld grote hond zoals de Ca de 
Bou. 

                                                                                                                           
Schouders 10/12 maanden                                                                                
Elleboog   9/11 maanden                                                                                  
Tenen             6/7   maanden                                                                                  
Bekken   5/6   maanden                                                                                  
Heup   9/11 maanden                                                                                  
Knie 10/14 maanden



                                              Gewrichten pup 12 weken oud                                                            

Jonge botten verkalken niet goed tot de leeftijd van 12 maanden

Let wel, zoals hierboven reeds is aangetoond zijn op eenjarige leeftijd nog niet alle 

groeischijven gesloten, en moeten we hoge piekbelastingen zoveel mogelijk proberen te 

vermijden. Toch is de aanwezigheid van reeds goeds ontwikkelde spieren goed om het 

nog kwetsbare skelet van de hond te gaan beschermen en ondersteunen. 



Beweging:                                                                                                                              
Beweging heeft elke hond nodig dus ook een jonge pup, maar dan wel gedoseerd. 
Behandel een pup als een baby, dat wil zeggen even spelen, eten en dan naar bed. 
Hooguit 10 minuten wandelen , voor een pup van 8 weken, dus 5 minuten heen en 5 
minuten terug. Dit heel langzaam opvoeren. (zie ook bewegingsschema). Teveel 
beweging op jonge leeftijd is slecht.

Dergelijke wandelingen worden maximaal vier maal per dag gemaakt. Er is geen 
onderscheid tussen grote en kleine pups! Alle honden moeten hun bewegingsapparaat 
ontwikkelen. Het is belangrijk om vermoeidheidsverschijnselen van de pup in de 
gaten te houden. Tekenen van vermoeidheid zijn:

*Gaan liggen                                                                                                  
*Hijgen en gaan zitten                                                                             
*Achterblijven tijdens de wandeling
*Verminderde alertheid, zoals het trager reageren op de naam en/of bekende 
  commando's.

Indien dit gebeurt tijdens de wandeling, zal de duur van de wandeling moeten worden 
ingekort naar 5 minuten per levensmaand, om dit in de loop van de volgende 2 weken 
weer voorzichtig op te bouwen.

*Laat een pup tot 12 maanden niet los met andere honden spelen, aangezien dit
  de kans verhoogd op bot- en spierbeschadigingen met eventueel als gevolg
  OCD of HD en kniebandbeschadigingen. OCD is het afbreken van een stukje
  kraakbeen in één van de gewrichten met als mogelijk gevolg kreupelheid en
  een operatie. Met andere woorden: Voorzichtig zijn met spelen met andere
  honden,enkel met mate en onder toezicht.    
      
*Een pup heeft veel rust nodig om te groeien en bij teveel beweging zal hij zijn
  voeding niet gebruiken om te groeien, maar omzetten in energie, met als  
  resultaat een drukke magere, hoog opgeschoten pup.

*Geef de pup beweging vóór de maaltijd, dit in verband met de kans op een  
  maagtorsie  bij een volle maag, dit geldt ook voor de volwassen hond. Dus
  eerst wandelen en dan pas eten. 
  
*Verspreid de wandelingen gelijkmatig over de dag.

*Wandel liever wat vaker per dag dan één lange wandeling.

*Houd er rekening mee dat op zand lopen ook bijzonder zwaar is voor de hond.



Hieronder een bewegingsschema

8 tot 9 weken: 9 tot 10 weken: 11 tot 16 weken:
10 minuten, 5 keer per dag 15 minuten, 5 keer per dag 20 minuten, 5 keer per dag

16 weken tot 5 maanden 5 tot 7 maanden Hierna:
25 minuten, 5 keer per dag 30 minuten, 4 keer per dag Langzaam opvoeren, blijf echter 

bedacht op wilde spelletjes.

Deze beweging aangelijnd en op harde ondergrond, dus gewoon op straat, omdat 
dit beter is voor de ontwikkeling van zijn beendergestel. Let op dat een pup niets van 
de straat eet. Doet hij dit echter wel, geef hem dan iets in zijn bek, een dummy of een 
bal, dan is hij afgeleid en kan hij niets opeet.   

Het is belangrijk dat de pup leert om onder wisselende omstandigheden te lopen in 
alle gangen (stap, draf en galop, telgang). We adviseren wandelingen op wisselend 
terrein, waaronder hoog gras, bos of los zand. Het voordeel van deze terreinsoorten is 
dat de snelheid laag blijft, waardoor overbelasting wordt voorkomen.  Zo’n 
wandeling mag ongeveer 10 minuten per levensmaand duren, waarbij het wandelen 
over moeilijk en vlak terrein moet worden afgewisseld.



Spelen met de jonge hond:                                                                     
Maak een keuze uit spelen of langer wandelen. Beiden te vaak of te lang gaan doen is 
te belastend; ook bij spelen is het beter van meerdere keren per dag korte stukjes te 
spelen dan één keer lang te spelen.    

Vermijd vooral bij grote hondenrassen tot aan de leeftijd van 9 maanden achter 
ballen aan te hollen die stuiteren. Het springen, draaien, keren de zogeheten 
repetitieve bewegingen moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Dit geldt ook 
voor het spelen met een frisbee en het gooien van stokken! Zelfs na de leeftijd 
van 9 maanden moeten deze 'bewegingen' worden beperkt en gedoseerd. Zelf 
spelen met een bal mag wel.

Vermijd dat de hond al op jonge leeftijd met zware dingen gaat slepen, zoals  
bevoordeeld een autoband.

LET OP!!

De pups niet in en uit de auto laten springen tenminste tot 9/12 maanden. 
Daarna desnoods een kontje geven tijdens het instappen.



Fietsen met de jonge hond:                                                                                                   
Dit mag vanaf de leeftijd van 8 maanden ,bij grote rassen zoals de Ca de Bou kan je 
beter rond de 1 jaar langzaam starten.

De eerste 2 weken begint u erg langzaam: 2 à 3 keer 5 minuten is meer dan 
voldoende om rustig op te bouwen.

Vanaf de 3e week 10 minuten.

Om de 14 dagen kan u dan de tijd opdrijven tot 20 à 25 minuten.

*Pas uw tempo altijd aan aan de hond. Hij mag nooit achterkomen!                       
*Een goed tempo is een vlotte draf voor de hond en NIET hollen!                     
*Pauzeer regelmatig.                                                                                           
*Vermijd lange monotone fietstochten.                                                         
*Controleer na elke fietstocht de voetzooltjes van uw hond. Bij de minste 
  beschadiging moet u de tijd gaan afbouwen.

Let op!
NIET fietsen bij warm weer omdat honden niet transpireren net als mensen en 
hierdoor oververhit kunnen raken. Honden regelen hun temperatuur via de voetzolen 
en de tong.



Trappenlopen met de jonge hond:
*Vermijd té veel trappen met grote rassen.
*Vermijd gladde of open trappen.
*Traplopen op treden lager dan elleboog hoogte.
*Laat de hond niet onnodig de trap of en af lopen.
*Let op het tempo; dit moet rustig en beheerst zijn, hij mag zeker de trap niet
  afstromen. Laat de hond desnoods aangelijnd zodat u degene bent die het tempo kan
  bepalen.

       TRAPLOPEN MOET ZOVEEL MOGELIJK VERMEDEN WORDEN



Voeding (als aanbeveling geldt een verstelbare voederstandaard):
De allergrootste fout die je als puppy eigenaar kan maken is het overvoeren van 
de pup met kilocalorieën. De pup wordt zo in staat gesteld om 
energie(vet)reserves op te bouwen die kunnen worden gebruikt om ongewenste 
groeipieken door te maken en door toename van het lichaamsgewicht kunnen 
gewrichten worden overbelast.

Het algemene beeld van een pup is dat deze lekker mollig en rond moet zijn. Echter, hondachtigen 
zijn slanke en lenige rovers van huis uit. Kijk naar natuurfilms en de ouderdieren kunnen 
ternauwernood voorzien in de behoefte van de pups en deze zijn dan ook slank, op het magere af. 
Veel pup eigenaren voeren hun hond zoveel dat deze veel te dik wordt. Dit heeft als nadeel dat er 
ook veel vetcellen gevormd worden die het hele verdere leven van het dier voor (neiging tot) 
vetzucht zullen zorgen. In principe moet je de laatste ribbetjes van een pup eenvoudig door de huid 
kunnen voelen.

Vooraanstaande voedingsfabrikanten hebben ook speciale voedingsproducten ontwikkeld voor pups 
van risicorassen en in deze pup voeding is het energiegehalte dan ook verlaagd om het risico van 
vetzucht te verminderen.
Andere voedingsfouten zijn het geven van toevoegingen bij de voeding, preparaten die calcium 
en /of vitamine D bevatten zijn uit den boze. Pups die gevoelig zijn voor skeletaandoeningen 
moeten zelfs met een relatief calciumarme voeding gevoerd worden.

Eiwitten hebben geen negatieve invloed op het skelet, een behoorlijk niveau aan eiwit (liefst van 
dierlijke oorsprong) is zelfs wenselijk voor een goede ontwikkeling van het spierstelsel, dat 
voornamelijk uit eiwit en water bestaat. Het zijn namelijk de spieren die uiteindelijk voor de 
stabiliteit van het skelet zorgen en iedere patiënt met een probleem aan het skelet is in principe 
gebaat bij een goed ontwikkeld spierstelsel.
Het is ook bewezen dat honden met een goede spiermassa minder snel of minder ernstig HD 
ontwikkelen.

Een te hoge groeisnelheid kan ervoor zorgen dat de ontwikkeling van spieren achterblijft waardoor 
instabiliteit van gewrichten kan optreden die daardoor beschadigen.



VOEREN MET JE 'OGEN' EN NIET UITGAAN VAN DE        
AANBEVOLEN DAGELIJKSE HOEVEELHEDEN DIE OP DE 
VERPAKKINGEN STAAN.



Zwemmen:
Zwemmen heel gezond voor honden. Het is een manier om spieren op te bouwen 
zonder de gewrichten te belasten. Vooral voor jonge honden is het dus goed om 
regelmatig te zwemmen. 

Bij het zwemmen maakt de hond bewegingen die totaal anders zijn dan bij het 
normale voortbewegen. De “zwembelasting” zal dus geleidelijk aan opgevoerd 
moeten worden om blessures te voorkomen, ook een “warming-up” is aan te bevelen.

Een specifieke blessure kan ontstaan als de hond op een hogere wal moet klauteren 
om het water te verlaten. Schouderblessures ontstaan omdat de hond veel kracht moet 
zetten en bij een natte (langharige) vacht kan het gewicht fors toegenomen zijn! Beter 
is het om een plek te zoeken waar de hond het water uit kan lopen of de hond te 
helpen zonder hierbij aan zijn voorpoten te trekken. 



Aanbevolen voedingssupplementen:

Zalmolie 
Dosering: 1 à 2 eetlepels per dag.
http://www.de-dierendrogist.nl/index.php?action=article&aid=3971

Magnesium Ascorbaat = zuurvrije vitamine C
Dosering: 1 maal per dag.
Tot 1 jaar 50 mg. per 1 kilo lichaamsgewicht.
Vanaf 1 jaar 25 mg. per 1 kilo lichaamsgewicht.
Drachtige teven en dekreuen 25mg. per 1 kilo lichaamsgewicht.

Let op: Poeder oplossen in wat water en dan over het eten gieten/roeren. 
http://www.vitamientjenodig.nl/producten/vitals-vitamine-c-poeder-
magnesiumascorbaat

http://www.de-dierendrogist.nl/index.php?action=article&aid=3971
http://www.vitamientjenodig.nl/producten/vitals-vitamine-c-poeder-magnesiumascorbaat
http://www.vitamientjenodig.nl/producten/vitals-vitamine-c-poeder-magnesiumascorbaat


                          Für unsere Deutschen Welpenkäufer

       SEHR WICHTIG!!!
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