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Spelideeën - Kartonnen dozen
Als je hond mazzel heeft zal hij met een grote doos, maar ook met een veel kleinere doos, bijvoorbeeld
van cornflakes, heel blij zijn. Als je hem in ieder geval daarna vergeeft dat hij een troep gemaakt
heeft, want het uit elkaar scheuren geeft wat papiersnippers.
Als je het echt leuk wilt maken vul je een doos met oud papier en een paar brokjes en tape je hem dan
dicht.
Je kunt ook plakkend eten, zoals pindakaas, aan de binnenkant smeren. Let wel op wat voor papier je
als vulling gebruikt, bijvoorbeeld kranten geven veel inkt af en zijn daarom niet zo gezond.
Als je een gevorderde scheurder hebt kun je de doos ook met een touw ophangen. Hij kan hem dan
niet met zijn poten vast klemmen en moet alleen met zijn bek werken. En denk ook eens aan de doos
in een doos, die weer in een doos zit. Voor de wat kleinere honden werken dicht gevouwen
toiletrolletjes ook heel goed.
Pinata kapot slaan
Vind een papieren zak en vul deze met een heleboel snoepjes en papier. Vervolgens hang je deze met
een touw aan een stok of aan een tak (de hond moet er wel net bij kunnen). Dit is een prachtige
oefening voor de hond omdat hij ook nog eens lekker moe wordt van al het springen! Kijk met jonge
honden uit dat ze geen gekke bewegingen maken.
Keukenrol gekte
Het kost niets en is binnen een paar minuten gemaakt. De kokers van een keukenrol kun je leuk vullen
met snoepjes en weer dichtstoppen met papier of je kunt de uiteindes dicht tapen. Het geeft wat
rommel maar je hond is wel weer even goed bezig.
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