Dit artikel werd gepubliceerd in Tatra TOPnieuws 2015-05

Plastic flesjes
Dankzij je hond kunnen lege plastic flessen ook een tweede leven krijgen. Sommige honden vinden ze
zo al mooi, door het krakende geluid dat ze maken als je er op kauwt. Hero vindt het leuk de dop eraf
te slopen en is er dan wel klaar mee, waar ik wel weer blij mee ben. Hij krijgt geen plastic binnen en
de fles is platter voor in de plasticcontainer.
Je kunt er ook een sok overheen trekken, zodat ze
minder glad aanvoelen. Door gebrek aan oude sokken
deze niet geprobeerd. :-) maar ik hoor en zie graag
hoe dit bij anderen is gegaan.
Door een leeg flesje te vullen met kiezelsteentjes of
snoepjes maak je een leuke rammelaar voor je hond.
Ik heb gekozen voor koekjes omdat ik niet wil dat hij
kiezelsteentjes binnenkrijgt. Hier heeft hij zich prima
mee vermaakt al was de tuit zo plat gebeten dat de
koekjes er niet meer uitkwamen, maar gelukkig had
vrouwtje een schaar om de fles in tweeën te knippen
zodat de koekjes er toch uit kwamen.
Knip kleine gaatjes in een flesje, vul hem met brokjes
en draai de dop er op voor een gratis snackbal. Hoe kleiner de gaatjes, hoe meer moeite je hond moet
doen om zijn beloning er uit te rollen. Ik heb voor Hero een kant en klare Kong die hetzelfde effect
heeft. Daar kan hij lang mee zoet zijn, zodra de koekjes op zijn, stopt hij met spelen maar hij gaat
gerust weer door als deze weer gevuld
is.
Als je een hond hebt die graag met
zijn ‘prooi’ schudt kun je ook
meerdere van deze flesjes aan
touwtjes binden. Knoop vervolgens de
touwtjes aan elkaar en je hebt een
tros flesjes, zodat je hond de beloning
er uit kan schudden. Hero is niet van
het schudden maar was wel zoet met
drie flessen die aan elkaar waren
gebonden.
Je kunt ook de dop van een fles af
laten en een touw net boven het
midden binden. Zoek het punt waarop
de fles net niet uit zichzelf kantelt.
Doe een paar brokjes in de fles en
bindt deze ergens vast. De hond moet
nu met zijn neus of poot tegen het
flesje duwen om hem te laten
kantelen en de brokjes te krijgen. Hoe hoger je het flesje hangt, hoe moeilijker. Pas wel op dat je een
pup niet te veel laat springen, dit verhoogt het risico op HD en andere skeletaandoeningen.
Hero is geen pup meer en ervaarde deze opdracht als makkelijk of ik had de fles te laag hangen.
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De draaiende petfles
Voor dit speeltje heb je een petfles (plastic fles voor frisdrank) en een stokje of sterk draad nodig.
Maak 2 gaatjes in het midden van de fles; op gelijke hoogte en recht tegenover elkaar. Steek er het
stokje of sterk draad doorheen. Doe een paar brokjes in de fles, ga voor je hond zitten en houd beide
uiteinden van de draad vast. De gevulde fles (zonder dop uiteraard) hangt dus nu voor je hond. Dan is
het aan hem/haar om te zorgen dat hij de snoepjes eruit krijgt. In het begin zal de hond misschien
zachtjes met zijn neus proberen om beweging in de fles te krijgen maar na een tijdje zal je zien dat hij
hard met zijn poot er tegenaan gaat slaan om de fles te laten draaien.
Veel speelplezier!
Ragna en Hero
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