
INFORMATIE OVER BENCHES, MANDEN EN DEKENS 
 
 
Nog een veelgestelde vraag is “Wel of geen bench? En zo ja, welke maat?” 
 
Wij raden eigenlijk altijd aan om wél een bench aan te schaffen. De bench is geen slecht hok, maar een veilige plek 
waar de pup zich kan terugtrekken en kan rusten. Ook helpt het bij zindelijkheidstraining, en zit je pup veilig als je 
niet thuis bent. 
 
 
Een veilige plek 
Wanneer je je pup krijgt is het eigenlijk nog een baby, die héél veel rust nodig heeft. Veel mensen denken dat ze dit 
zelf wel aan zullen geven, maar dat is meestal niet het geval. Je zult je pup moeten verplichten rust te nemen. Dit 
gaat het makkelijkste door hem of haar op vaste tijden een uur of twee in de bench te zetten. Zelden komt het voor 
dat hij niet binnen een paar minuten als een blok in slaap valt. We raden hiervoor de dichte bench aan (VARI kennel). 
Met een gesloten bench creëer je een prikkelarme omgeving waarin de pup echt tot rust kan komen. Een 
draadbench is open en daarin kan je pup dus nog steeds alles zien en blijft hij prikkels krijgen. Dan ga je aan het doel 
van een bench voorbij. 
De bench leuk maken is niet moeilijk. Om te beginnen geef je telkens zijn eten in de bench met het deurtje dicht. 
Daarnaast geef je als hij erin moet een kluifje waar hij een paar minuten mee voort kan en verder negeer je hem 
volledig. Er zal vast een moment komen dat er gejankt wordt, maar daar mag je niet op reageren. Doe je dit wel, 
leert de pup dat janken een beloning, namelijk jouw aandacht, oplevert.  
Op ten duur wordt de bench de veilige plek van je pup, waar hij uit zichzelf al in gaat liggen. 
 
 
Zindelijkheidstraining 
De bench helpt ook bij de zindelijkheidstraining. Een hond zal niet snel zijn slaapplek vervuilen en plast dus minder 
snel in de bench dan ergens anders in huis. Als je pupje wakker is en je laat hem uit de bench, neem je hem direct 
mee naar buiten om te plassen. Succes verzekerd :) 
 
 
Veiligheid 
Pups verkennen de wereld met hun mond. Oftewel ze bijten in alles wat ze tegenkomen, ook in gevaarlijke dingen 
zoals bijvoorbeeld snoeren. Ze snappen zelf natuurlijk niet hoe gevaarlijk dat is, en als je erbij bent let je erop. Maar 
als je weg bent, en je pup verveelt zich, kan dit levensgevaarlijke situaties opleveren. Ook een trap, of zelfs een 
gordijn kan gevaarlijk zijn in de (h)(t)anden van een jonge pup. Daarbij weet je altijd waar je hond is, moest er 
bijvoorbeeld eens brand uitbreken. Allemaal worst case scenario’s, maar helaas ook allemaal scenario’s die al eens 
zijn voorgevallen. 
 
 
Dekens 
Volgend dilemma: welke dekens leg je dan in de bench? 
Als mens lig je graag zacht en warm, dus is je eerste gedachte waarschijnlijk “een dik kussen!” :) Hoewel dat lekker 
lijkt te zijn voor ze, is dat toch af te raden. De honden liggen liever op een koele vloer. Een vetbed is al te dik 
eigenlijk. We raden aan om een fleece deken of een droogloopmat te gebruiken. Deze zijn dun en een fleecedeken 
kunnen ze aan de kant duwen. Ook zijn ze beiden makkelijk te wassen.  
Zet de bench niet naast de verwarming. Als je pup het te warm heeft zal hij de bench niet als fijn ervaren en alleen 
maar zitten janken. 
We raden aan om in de weken dat je op je pup wacht een knuffel bij je in bed te leggen. Niet wassen! Zodat hij heel 
sterk naar je ruikt. Deze kun je bij je pup in de bench leggen, dat stelt ze gerust. 
 



De maat 
Wij raden de VARI kennel aan omdat hij dicht is. Het doel van de pup in de bench zetten is om hem in een 
prikkelarme omgeving te plaatsen waar hij kan rusten en alle indrukken kan verwerken. Als je een draadbench 
neemt ga je aan dat doel voorbij, omdat ze nog alles kunnen zien. 
De VARI kennel is een kennel die is goedgekeurd om mee te vliegen. Nadeel is dat ze nog steeds groot zijn als ze 
ingeklapt zijn, waardoor mee nemen op vakantie niet zo makkelijk gaat. Ook hierbij heb je de maat nodig die in de 
lengte 100cm of meer is. Meestal is dit 104cm. 
 

 
De draadbench is de meest gekozen bench. Die zijn inklapbaar, open en de prijs valt goed mee. De maat die je nodig 
hebt voor een volwassen witte herder is de bench waarvan de lengt 100cm of meer is. Meestal is dit 109cm is. Dat is 
de op één na grootste maat. Voor een pup gaat dit nog veel te groot zijn, maar dat is makkelijk op te lossen door een 
grote doos of knuffel in de bench te leggen, waardoor je het formaat halveert.  
Leg er niet voor de helft kranten in, dan heb je kans dat de pup de bench als plasplaats gaat zien. 
We raden aan om een hoes te kopen of een fleece deken over de bench te leggen als je een draadbench kiest. 
 
 

 
 


