
 

 

 

 

Dog Twister - Level 3 

 

GEBRUIK: laat je hond eerst gaan zitten en laat hem toekijken hoe je de uitsparingen onder 

de verschuifbare pizzapunten vult met snoepjes. Pas nadat je een teken geeft mag je hond 

beginnen. Om het echt moeilijk te maken kunnen de pizzapunten worden vastgezet/ 

geblokkeerd met de witte handvaten die aan de zijkant zitten. Deze handvaten moet hij eerst 

met de poot of snuit induwen zodat de schuivende pizzapunt wordt gedeblokkeerd en je hond 

de pizzapunt kan verschuiven. Nu kan hij bij het snoepje. Het spel heeft geen losse 

onderdelen. Bij dit spel is in het begin alle hulp welkom. Maak het je hond niet te moeilijk en 

laat hem langzaam aan alle mogelijkheden wennen. Zoals altijd is het de bedoeling om samen 

een leuke tijd te hebben zonder frustraties. Dus, stimuleer je hond zo goed mogelijk en lukt 

het niet, begin opnieuw of help een beetje. De Dog Twister 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. 

MOEILIJKHEIDGRAAD 3: spellen zoals de Dog Twister zijn bedoeld voor honden die al 

bekend zijn met andere spellen en voor rassen waarvan je weet dat ze van zichzelf al slim 

zijn. Met een beetje hulp van het baasje moet iedere hond een moeilijkheidsgraad 3 spel 

aankunnen; het baasje kan zorgen dat de hond kennismaakt met het spel op de minst moeilijke 

manier. Dit doe je door de laatjes de eerste keer niet te blokkeren. Help je hond op zijn niveau 

zodat het voor hem leuk blijft! 

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 Twister 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 adviseren wij om stromend 

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


