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Pupinformatie voor kopers 
 
 
Algemeen 
Een pup die u bij ons koopt, is minimaal negen weken oud. Wij hebben de pup aan u verkocht met een 
koopovereenkomst die door u en ons is ondertekend. Naast de koopovereenkomst geven wij u dit 
document met algemene informatie mee en een document over het socialiseren van uw pup. Op onze 
website (www.ruwhaardwergteckel.nl) kunt u meer informatie en links vinden over specifieke zaken als 
benchtraining, zindelijk maken en het trimschema voor uw teckel. Uiteraard kunt u ons bellen als u 
vragen heeft. 
 
 
Benodigdheden 
Als u een pup aanschaft heeft u de volgende zaken nodig: 
� Voerbak en drinkbak. 
� Wasbaar ligkleed (zoals een vetbed) of kussen. Uw pup is nog niet (volledig) zindelijk, daarom kunt 

u beter voor een kleed of kussen kiezen dat gewassen kan worden.  
� Eventueel een mand (als u een bench heeft, is een mand niet nodig). Neem geen rieten mand, die 

is veel te lekker om op te knagen! 
� Halsband. 
� Lijn van +/- 110 cm en een uitrollijn. 
� Bench of kamerkennel. Een bench of kamerkennel is ideaal voor zindelijkheidstraining, het 

voorkomen van slopen, het leren om alleen te blijven, als slaapplaats ’s nachts en het is een veilige 
plek voor uw teckel als er kleine kinderen in huis zijn. 

� Voer, trainingsvoer en kauwmateriaal. 
� Verschillende speeltjes. 
� Antivlooien- en tekenmiddelen, wormenkuur of -tabletten, tekenpincet, nagelknipper, vaseline, 

thermometer, hondentandpasta en hondentandenborstel. 
� Dettol (of een ander goed schoonmaakmiddel) om ongelukjes in huis mee op te ruimen en veel 

keukenrollen. 
� Kam en borstel geschikt voor een ruwhaar dwergteckel. 
� Handdoeken om uw pup mee te drogen. 
� Plastic zakjes, zakdoekjes of een poepschepje om hondenpoep mee op te ruimen. 
 
 
De eerste nachten 
Laat de pup de eerste nachten in een bench bij u op de kamer slapen. De pup is er namelijk nog niet 
aan gewend om alleen te slapen. De pup kan op deze manier aan de nieuwe situatie wennen, terwijl hij 
nog niet direct alleen is ’s nachts. Eventueel gejammer kunt u tot bedaren brengen met een 
geruststellend klopje of een rustig woord. Maak u niet al te druk en reageer niet op elk kreetje. 
Langzaamaan schuift u de bench steeds wat verder weg tot de plek waar u hem uiteindelijk wilt hebben.  
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Zindelijkheidstraining 
In feite is uw pup “voorgeprogrammeerd” om zindelijk te worden. Elke pup zal namelijk instinctief het 
nest verlaten om te gaan plassen. Het enige dat u de pup hoeft te leren, is dat het huis zijn nest is en 
dat hij buiten zijn behoefte moet doen. Dit doet u door een strak schema (zie het schema hieronder) te 
hanteren waarop u met uw pup naar buiten gaat. Neem telkens dezelfde plek buiten waar u wilt dat uw 
pup zijn behoefte doet.  
 
Neem uw pup mee naar buiten naar steeds dezelfde plek op de volgende tijden: 
� kort na elke maaltijd; 
� na het spelen; 
� na het oefenen; 
� na elke opwinding (bijvoorbeeld als er bezoek is gekomen); 
� direct na het wakker worden; 
� ’s morgens vroeg; 
� ’s avonds laat; 
� ’s nachts, als uw pup aangeeft dat hij zijn behoefte moet doen. 
 
Laat de pup buiten rondlopen en snuffelen op de plek waar u wilt dat hij zijn behoefte doet. Zodra hij zijn 
behoefte gaat doen, zegt u steeds dezelfde woorden (bijvoorbeeld “plasje doen”) en als hij klaar is, prijst 
u hem enthousiast en geeft u hem wat lekkers. 
 
Als u merkt dat uw pup aan de vloer snuffelt en ronddraait of wil gaan hurken, moet u dit onmiddellijk 
onderbreken (klap bijvoorbeeld in uw handen) en met hem naar buiten lopen. Bestraf uw pup nooit als 
hij zijn behoefte in huis doet of heeft gedaan. Uw pup wordt hierdoor bang, waardoor het leerproces 
vertraagd wordt. Wees u ervan bewust dat dit een leerproces is voor uw pup en dat er daarbij ook af en 
toe ongelukjes gebeuren. 
 
Indien u het bovenstaande volhoudt, zal uw pup al snel doorhebben wat er van hem verwacht wordt. Let 
op tekenen die hij geeft dat hij eruit wil als hij aandrang heeft, bijvoorbeeld naar de deur en weer terug 
rennen, bij de deur piepen of eraan krabben. Door de ene manier van doen meer aan te moedigen dan 
de andere, kunt u hem vervolgens leren hoe hij moet aangeven dat hij naar buiten moet. 
 
Bedenk dat uw pup de eerste maanden zijn behoefte niet zes tot acht uur kan ophouden. Het kan wel 
tot zeven of acht maanden duren, voordat hij het zo lang kan ophouden! Dit betekent dat u niet kunt 
verwachten dat uw jonge pup zijn behoefte de hele nacht ophoudt. Als u uw pup ’s nachts in een bench 
heeft, kunt u het beste de bench open laten en een stuk voor de bench of om de bench heen afzetten. 
Dit afgezette stuk bedekt u met kranten, zodat uw pup daar zijn behoefte kan doen. Sommige pups 
gaan jammeren of blaffen als ze hun behoefte moeten doen. Is dit het geval, dan is het zeker de moeite 
waard om op te staan en met uw pup naar buiten te gaan (ook om drie uur ’s nachts!). 
 
Als u overdag langer weg bent, ga dan hetzelfde te werk als ’s nachts. Het kan soms helpen om in het 
midden van de kranten wat van zijn eerder geproduceerde urine (met een watje opgedept) op te 
brengen.  
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Voeding 
Wij geven u voer voor de pup mee voor de eerste dagen. Dit is het voer dat de pup bij ons ook gegeten 
heeft. Daarna kunt u kiezen of u de pup op dit voer wilt houden of ander voer wilt gaan geven. Als u 
over gaat op ander voer, kunt u dit het beste geleidelijk doen, anders heeft u kans dat uw puppy diarree 
krijgt. Welk voer u ook kiest, zorg ervoor dat het van goede kwaliteit en compleet is, anders krijgt uw 
pup niet de benodigde voedingsstoffen binnen.  
 
Neem de volgende regels in acht bij het voeren: 
� Geef de pup in het begin drie tot vier maaltijden per dag en bouw dit langzaam af (tot hij een jaar is) 

naar twee maaltijden per dag.  
� Laat voer niet de hele dag staan; ook als uw pup een slechte eter is, kunt u de bak het beste na 

ongeveer tien minuten weghalen. 
� Voer “met uw ogen”, dat wil zeggen dat u kijkt hoe uw hond het doet op het voer dat u hem geeft 

(let op zijn lichamelijke conditie, de conditie van zijn vacht en tanden, of hij het voer lekker vindt, 
etc.).  

� Houd het gewicht van uw hond in de gaten. Uw hond heeft een goed gewicht als u zijn ribben kunt 
voelen als u hem aait, maar ze niet kunt zien. 

 
 
Verzorging 
Uw ruwhaar dwergteckeltje dient ongeveer twee maal per jaar getrimd te worden. Op onze website 
(www.ruwhaarwergteckel.nl) vindt u een trimschema voor een ruwhaar teckel. U kunt dit schema het 
beste meenemen naar uw trimsalon, aangezien u anders kans loopt dat uw teckel getrimd wordt als een 
terriër. Belangrijk is verder dat u uw teckel regelmatig borstelt, twee keer per week zijn of haar tanden 
poetst en indien nodig zijn nagels knipt. 
 
Bij kleine honden kan het wisselen van de tanden, met name de hoektanden, problemen geven. Het 
komt voor dat de tanden van het melkgebit er nog niet uit zijn, terwijl de definitieve tanden al 
doorkomen. Hierdoor kan de definitieve tand in een foutieve stand komen. Daarom is het zeer belangrijk 
dat u regelmatig de tanden van uw teckel nakijkt als hij tussen de vier en zeven maanden oud is. Indien 
de definitieve tanden doorkomen en de melktanden vast blijven zitten, dient u tijdig naar uw dierenarts 
te gaan om de melktanden te laten verwijderen.  
 
Worm-, vlo- en teekvrij 
Het is belangrijk dat u uw hond van jongs af aan regelmatig ontwormt. Dat is niet alleen van belang voor 
de hond maar ook voor de mensen om hem heen, want mensen kunnen ook besmet worden met 
wormen. Wij hebben onze pups in elk geval vier keer ontwormd (op twee, vier, zes en acht weken) als 
ze naar de nieuwe eigenaar gaan en ons advies is om de pup te ontwormen op een leeftijd van twaalf 
weken en zes, negen en twaalf maanden. Vanaf dat uw hond één jaar oud is, kunt u hem het beste vier 
keer per jaar ontwormen. Geef uw hond een goed wormmiddel dat werkt tegen alle soorten wormen en 
wissel van tijd tot tijd van wormmiddel. Loopt u veel in het bos? Behandel de hond dan af en toe met 
een wormmiddel dat werkzaam is tegen de vossenlintworm. Let er altijd op dat u de juiste dosering 
geeft. De dosering is afhankelijk van het gewicht. Dit betekent bij pups dat u een pasta of vloeibaar 
preparaat dient te geven, omdat tabletten niet nauwkeurig genoeg te doseren zijn. Pups jonger dan 
twaalf weken hebben vooral last van spoelworminfecties en niet of nauwelijks van lintworminfecties. Als 
u wormen ziet in de ontlasting of bij braken, dan dient u de hond altijd twee keer te ontwormen met een 
tussentijd van twee weken.  
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Naast het ontwormen is het ook belangrijk om de hond vlo- en teekvrij te houden. Vooral in de lente en 
de zomer zijn er veel vlooien en teken (teken bevinden zich vooral in bosrijke gebieden). Hier zijn 
verschillende middelen voor op de markt. Wij gebruiken zelf pipets (deze worden in de nek gedruppeld) 
die werken tegen vlooien én teken. Controleer uw pup in de lente en zomer dagelijks na de wandeling 
op teken en verwijder deze zo snel mogelijk. 
 
Ontwormen  twee, vier, zes, acht en twaalf weken en daarna elke drie maanden. 
Ontvlooien/ontteken lente en zomer maandelijks, herfst en winter naar behoefte. 
 
 
Vaccinatie 
Pups die bij ons weggaan (op de leeftijd van negen weken), zijn altijd tweemaal geënt en wel als zij zes 
en negen weken oud zijn. Als de pup twaalf weken oud is, dient hij de derde puppyenting te krijgen bij 
uw dierenarts. Daarna hoort uw hond jaarlijks een enting te krijgen. Indien u naar het buitenland gaat, 
moet u uw hond ook tegen rabiës inenten. Naast de verplichte rabiësenting, heeft elk land verschillende 
regels voor het invoeren van dieren. Op www.dogsincluded.nl kunt u hierover meer informatie vinden. U 
kunt natuurlijk ook bij uw dierenarts informeren. 
 
 
Beweging 
Tot uw teckelpup een jaar oud is mag hij niet onbeperkt wandelen. Behandel een pup als een baby, dat 
wil zeggen even spelen, eten en dan naar bed. Hooguit 10 minuten wandelen, voor een pup van 9 
weken, dus 5 minuten heen en 5 minuten terug. Dit langzaam opvoeren (zie ook het bewegingschema 
hieronder). Een goede vuistregel is dat uw pup het aantal minuten mag wandelen dat hij in weken oud 
is. 
 
Leeftijd Beweging 
8 tot 12 weken 10 minuten, 4 keer per dag 
12 tot 17 weken 15 minuten, 4 keer per dag 
17 tot 22 weken 20 minuten, 4 keer per dag 
22 tot 27 weken 25 minuten, 4 keer per dag 
27 tot 35 weken 30 minuten, 4 keer per dag 
35 weken tot 1 jaar Langzaam opvoeren, blijf echter bedacht op wilde spelletjes 
 
Belangrijke regels gedurende het eerste levensjaar van uw pup: 
� Laat een pup tot 12 maanden niet los met andere honden spelen, omdat dit de kans verhoogt op 

rug-, bot- en spierbeschadigingen.  
� 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 maagdraaiing bij een 
volle maag, dit geldt ook voor de volwassen hond. Dus eerst wandelen en dan pas eten.  
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De rug van een teckel 
Teckels kunnen heel oud worden, maar het is algemeen bekend dat hun lange rug een kwetsbaar punt 
is. Laat uw teckel daarom niet hoog springen en geen trappen lopen. Minstens zo belangrijk is dat u uw 
hond slank houdt, omdat de rug van een slanke hond minder zwaar belast wordt dan van een dikke. 
Ook wilde spelletjes met grote honden zijn sterk af te raden. 
 
 
Rasvereniging 
Wij raden u aan om lid te worden van de Nederlandse Teckelclub (www.teckelclub.nl). Via het clubblad 
“De Dashond” blijft u op de hoogte van alles wat met teckels te maken heeft. Bovendien vermeldt het 
clubblad alle landelijke en regionale activiteiten die georganiseerd worden, zoals wandelingen, 
trimmiddagen, teckelrennen, jachtevenementen, clubmatches en familiedagen.  


