
 

 

 

 

 

Dog Smart - Level 1 

 

GEBRUIK: laat je hond zitten en laat hem zien waar je de brokjes verstopt. Pas na jouw 

toestemming mag hij beginnen met zoeken. Stop als het te wild gaat en begin vervolgens 

opnieuw. Je kunt een aantal botjes weglaten om duidelijk te laten zien waar het lekkers zit. 

Ook kun je de botjes los op de uitsparingen leggen om het spel makkelijker te maken voor je 

hond. Helpen mag; de bedoeling is om samen lol te hebben! Je zult versteld staan hoe slim je 

hond is. De Dog Smart kan zowel binnen- als buitenshuis gebruikt worden. Het spel is 

bedoeld om samen te spelen en niet om je hond alleen mee te laten. Berg na afloop het spel 

altijd op voor de volgende keer. 

MOEILIJKHEIDSGRAAD 1: spellen zoals de Dog Smart zijn perfect om je hond kennis te 

laten maken met hondenspellen en puzzels. Bij de Dog Smart is de moeilijkheidsgraad aan te 

passen door de botjes om te draaien. Hierdoor worden de botjes moeilijker te pakken. Je hond 

zal een oplossing moeten vinden om bij het lekkers te komen. Laat die hondenhersenen maar 

kraken! 

SPEL TIPS: de hondenspellen zijn een uitdaging voor elk hondenbrein. Door de mentale 

uitdaging helpen spellen tegen verveling en verminderen negatief gedrag, zoals het slopen en 

stukbijten van spullen. Speel samen met je hond en leer hem om niet op het spel kauwen of 

om ermee te gooien. Geef duidelijke instructies om je hond te helpen hoe met het spel om te 

gaan. Dit is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Samen spelen geeft de meeste lol. 

VERSCHILLEND VOER: de Dog Smart is ook zeer geschikt om een snack in uit te delen. 

Zowel natte als droge snoepjes kunnen in de uitsparingen van het spel verstopt worden. Ook 

kun je nat voer in de uitsparingen doen. Plaats het spel vervolgens in de vriezer en biedt het 

spel aan op een warme zomerdag. Nu kan hij het voer als een ijsje eruit likken. Uitdagend en 

verfrissend! 

 

SCHOONMAAKTIPS: om het spel van je hond schoon en fris te houden adviseren wij om 

stromend warm water met een milde zeep te gebruiken. Spoel hierna het spel goed af met 

schoon water. 

 


