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Wie ben ik?

 Manager van Lappi 
(13,5 jaar), Pete (7,5 
jaar) en Stitch (bijna 
12 weken).

 Aanstaande 
pubereigenaar dus, en 
ik ervaar nu al hoe het 
is om hond te hebben 
die (nog) niet luistert…

 Mijn specialiteit: 
creatief lesgeven en 
trainen – ik kan aan de 
bak! ☺

Ja, daar zit je dan…



Ik ben altijd van de leuke dingen hè…

 Maar wél serieus leuk

 Onthoud deze: plezier versterkt de relatie tussen de hond en zijn 

verzorger. En…

Plezier is de kracht die men nodig heeft om 

met moeilijke dingen om te kunnen gaan.

- Geert de Bolster



Voordat we beginnen…

 Puberhonden hebben vaak bananen in 

hun oren…

 …en sommigen van jullie hebben een 

banaan onder hun stoel! 

 Banaan gevonden? Lever hem in bij 

Judith voor een 1 + 1 gratis op een 

Pet College bij EduPet naar keuze! 



Op het programma

 Pete’s puberteit

 Mijn puberteit ☺ - oei! 

 Omdenken: bananen in je oren? Geen probleem! 

Met bananen kun je namelijk heel leuke en 

nuttige dingen doen!



Op het programma

 Lappi’s puberteit krijgen jullie als 

(dag)boekje mee naar huis ☺



Puppy Pete… opeens heb je een puber!

Met negen weken 

was ’ie nog bang 

voor de stofzuiger, 

met vijf maanden 

ligt er opeens een 

hele hond – lijkt het.



En dan…

Je weet niet goed wat je wilt…



En dan…

Je groeit opeens alle kanten op…



En dan…

Je hebt ernstig last van ADHD…



En dan…

Je verandert in een langpootmug…



En dan…

Je staat altijd (een beetje) aan…



En dan…

Echt alles moet kapot…



En dan…

Je kluift je suf…



En dan…

Je denkt maar aan één ding…

Meisjeshonden!!!!!!!!!



Kortom…

Je bent een DRAAK van een hond

Provoceren

Uitdagen

Verzetten

Grenzen opzoeken

>>>

Wanhoop

Frustratie

Boosheid



Herkenbaar?

Ook een woordwolk maken?

www.worditout.com/word-cloud/create



Mijn puberteit – oei!

 1980-1982

 toen 14-16 jaar

 Superpuber



Ik wilde twee dingen…

…en alles draaide om drie thema’s



1. SCHOOL = STOM

 Ik ga lekker niet mee op die debiele excursie met school naar Limburg.

 Morgen ben ik schoolziek. Ik vertik het om daar een beetje voor lul te zitten. 

Je zit er goddomme je eigen hartstikke te pletter te vervelen!

 Morgen moet ik weer naar de Rijks Scholieren Gevangenis toe. Bah.

 Ik vind het zo'n duf gedoe, om die stomme lesjes uit je hoofd te leren.

 Blèèh. Ik kots van die school.



2. IK WIL SPANNENDE DINGEN DOEN

 In galop had ik het 
gevoel gewoon in een 
auto te zitten, je hoeft 
bijna niet te sturen.

 Kerstvakantie! De 27e 
komt MF logeren en 
doen we dus niets 
anders dan vreten en 
typen en paardrijden 
en muziek!



3. LAAT ME MET RUST! 

 Mijn nieuwe slaapkamer 

schiet al lekker op, gelukkig! 

Verder is alles maar een 

grote klereboel hier.

 Ik miste met oud en nieuw 

m'n oude kamer vreselijk 

omdat het m'n gewoonte is 

me daar dan terug te trekken 

en de elpee te draaien die ik 

op dat moment het beste 

vind en om naar de sterren 

te kijken.



En net als puberhonden…

Jongensmensen!!!!!!!!!

Denk je maar aan één ding ☺



En ik had al wat met honden ☺

Heel wat! 

De Judesco’s 

'Mijn ouders vinden het wel 
handig dat ik 15 ben, nu 
kan ik thuisblijven om voor 
15 honden en 16 pups te 
zorgen.'



Als je terugkijkt op je eigen puberteit…

…leer je je hond 
beter begrijpen

die zit zichzelf ook 
gewoon even heel 
erg in de weg



Hondentrainers: denk om!



Gebruik die bananen in je voordeel!

 Bedenk er leuke oefeningen omheen die de angel uit de puberteit halen

 Maak plezier! Juist nu hondeneigenaren het vaak niet meer zo zien 

zitten

 Werken met bananen in je les kan daarbij helpen. Daarmee maak je het 

(weer) leuk!

 Bananen zijn een mooi haakje om dingen aan op te hangen, een mooie 

metafoor. Beeldspraak/metaforen zijn fijn! 



Banaan als metafoor - voorbeeld

 Metafoor die je kunt gebruiken om 
te zorgen dat er geen spanning op 
de lijn komt: maak een banaan van 
je riem!

 Een losse lijn net als een banaan, 
dus: in een boogje 

 ‘Denk aan de banaan!’ Daar hebben 
je cursisten sneller een beeld bij

 Als je het goed doet, lijkt je riem 
ook nog een beetje op een smiley ☺



Wat willen pubers eigenlijk wél?

Waar worden ze blij van? 

 Keten, blaffen, snelheid, vreten… Ach, je kent het wel ☺

 Daar heb ik oefeningen bij bedacht. 

 Oftewel: let’s go bananas! – maak me gek! 

 Probeer de oefeningen uit! Laten jullie me weten hoe en of ze werken? 

 Je kunt me bereiken via www.facebook.com/judith.lissenberg



Werken met een thema

Opeens zie je overal bananen…



Gáán met die banaan! 

 Bananenetui’s van de Hema –

helaas, uitverkocht!

 Vul ze met lekkers

 Hang ze op

 Laat de hond ze zoeken en 

apporteren

 Pubers houden van snel! Laat/leer 

de hond vanaf grote afstand naar 

de opgehangen banaan racen



Gáán met die banaan! 



Bananen in je oren?

Bananen voor je neus! 

 Bewaarboxen voor bananen

 In verschillende varianten te koop

 Googel op ‘bananenbox’



Bananen voor je neus

Varianten: bananen op een 

hoop, bananen nummeren of 

bananen vullen met iets met 

geur van de handler. 

Apporteren is leuk, maar 

alleen verwijzen kan ook. 

Leer de handlers KIJKEN! 



Kom uit die bananenboom? - Trafassi

Ga op je bananenblad!

 Terug plaats wordt terug blad - bananenblad!

 Swing en zing tijdens deze oefening! 

https://youtu.be/wRBPmltf9Ug

 Zoek via www.fun-en-feest.nl op ‘banaan’ en 

je komt van alles tegen

https://youtu.be/wRBPmltf9Ug


Ga op je bananenblad…

‘Pootje op’ ‘Terug blad!’

kom uit die bananenboom, kom uit die bananenboom

wietje wietje waai toch weg kom uit die bananenboom



‘Banaan!’ Let op: ‘cue’ en ‘signaal’ 

zijn mooie woorden, maar 

cursisten begrijpen 

‘commando’ vaak beter

 Poisoned cue 

 If you are raising kids, it takes a thousand 

‘attaboys’ to erase one ‘you are no good’ – Dr. Phil

 Het signaal ‘Hierrr!!!’ raakt in de puberteit vaak 

‘vergiftigd’: de hond weet niet of hij een beloning 

of op zijn kop krijgt als hij (eindelijk) komt

 Start met een schone lei door ‘hier!’ te vervangen 

door een nieuw en fijn signaal: ‘Banaan!’



‘Banaan!’

 Het woord ‘banaan!’ horen = lekkers eten

 Banaan! > lekkers

 Banaan! > lekkers

 Banaan! > lekkers

 Je wilt je signaal echt supersterk hebben! 

 Altijd positief! Op ‘banaan!’ volgt een beloning, een opgestoken duim of een 
smile. Anders vergiftig je je commando opnieuw! 

 Oefen eerst dichtbij (hond gewoon naast je), bouw dan de afstand op



‘Banaan!’

 Bak bananenkoekjes! 

 Verwacht niet dat je cursisten dat meteen 
gaan doen: bak ze zelf en deel ze uit

 Vaak schakelt men in de puberteit van 
extra lekkere beloningshapjes over naar 
minder lekkere, want: ‘hij moet het nu 
inmiddels toch wel kunnen’ - juist in de 
periode dat hond wel wat extra motivatie 
kan gebruiken! 

 Bananenkoekjes zorgen weer voor een 
‘boost’

Wat je ook kunt krijgen 

als je zoekt op ‘banana 

shaped cookie cutter’



‘Banaan!’

 Leer wél om zorgvuldig te belonen. Geef 

iedereen één koekje om in te zetten: je 

mag net zo lang trainen tot je koekje op 

is. Breek de koekjes dus in kleine 

stukjes. Op = op = klaar.

 ‘Met voerbeloningen is het belangrijk 

dat je meer gaat vragen voor minder, 

anders verliezen ze hun waarde.’ 

Dierenarts, hondentrainer en 

gedragsdeskundige Ian Dunbar



Recept
slechts 2 ingrediënten!

* 1 potje Olvarit banaan 
(of geprakte banaan)

* Basic havermoutvlokken

Verhouding is ongeveer 1 (banaan) op 2 
(havermout), gebruik het lege potje Olvarit 

voor 2 x havermout, of een koffiekopje

Ingrediënten mengen en 
vormen met je koekjesvorm

25 tot 30 minuten op 180 graden in de oven Binnen 2 dagen opvoeren



En is dit niet mooi?

 Bananen zijn rijk aan magnesium

 Bananen helpen beschermen tegen gehoorverlies door de bloedvaten 

uit te zetten en de bloedsomloop in de oren te verbeteren.

Je gaat er dus nog écht beter 

van luisteren ook! ☺



Jackass!

 Je puberhond wil keten? 

Dan gaan we keten! Wel 

gecontroleerd, natuurlijk

 Springen over lage 

opblaasbananen kan niet 

zo veel kwaad. Maar let 

wel op (denk aan wind), 

want ook met lichtgewicht 

materiaal kun je jezelf 

blesseren



Werk ook aan rust – leuke rust

‘Hoofd op’ is vaak 

nog niet geleerd, dus 

nog niet ‘poisoned’, 

en is leuk en luchtig 

om te doen



De aan en uit banaan – ‘woof’ en ‘shush’

Je puberhond wil heel hard blaffen? Léér hem blaffen! De ‘woof’ en ‘shush’ van 

Ian Dunbar. Dirigeer het blaffen en stil zijn met een banaan, die heb je altijd wel 

in huis. Of gebruik gewoon je vinger, mits die niet ‘vergiftigd’ is door wijzen of 

door ‘hier’-gebaren. De grote truc: de BAM!-beloning!



Doen!

 Maak het niet moeilijker, maak het anders!

 Probeer lekker uit wat werkt - en laat me 
dat weten

 Ga met alles in deze lezing aan de haal: 
delen is vermenigvuldigen, kennis en 
inspiratie delen is belangrijk! 



Hoort zegt het voort!

Deze lezing gaat in een langere versie, met daarin nog veel meer 
oefeningen voor puberhonden, verder als Pet College bij EduPet

 De chipsbak

 Fluistertraining en liplezen

 Omgekeerd belonen

 Pubercomplimentendag

 Warcraft

 Babytalk

 We are a little bit crazy-loopoefening

 Doei!-training 

Houd www.edupet.nl in de gaten voor data

http://www.edupet.nl/


Echt waar…

Puberteit gaat over! 

In 1980 vroeg ik het me af, 

maar het is echt zo…

…later kun je er om lachen ☺



Dank voor jullie aandacht! 

Lach en leer.
Blijf lachen.
Maak plezier! 

Any questions? 


