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Fun-pakket voor gevorderden 

________________________________________________________ 
Les 1: Wek de speurneus in je hond 
 
Dit is een leuke activiteit waarbij de hond via speuren zijn baasje zoekt in het bos. Deze 
activiteit is ideaal om later zelf te spelen bijvoorbeeld met kinderen (lijkt op verstoppertje). 
De hond wordt op een aangename manier moe gemaakt en het werkt versterkend voor de 
relatie hond-eigenaar. De hond krijgt meer zelfvertrouwen en kinderen kunnen op een 
gepaste manier spelen met de hond. De bedoeling is dat 1 van jullie zich verstopt en dat 
daarna de hond je met zijn neus terugvindt. Voor mensen die alleen meedoen is er een 
alternatief voorzien. 
 
Mee te nemen: 
Drinken voor de hond (snuffelen maakt dorstig) 
Lange leiband (minstens 5m) 
Harnasje 
Zeer lekkere snoepjes (zoals kipfilet) 
Minder lekkere snoepjes (zoals droogvoer) 
Iets om de hond bezig te houden als de andere honden aan de beurt zijn 
 

MET 2 PERONEN AANWEZIG ZIJN IS DE LEUKSTE ERVARING 
Kinderen zijn welkom indien ze zich kunnen bezighouden wanneer ze niet aan de beurt zijn 
Locatie: Stedelijk zwembad Nieuwpoort, we spreken af aan de ingang 
   Stationslaan, Nieuwpoort (Leopold II Park) 

 

Les 2: Hersenwerk 
 
Leuke activiteiten voor in huis of in de tuin. De hond leert hersenwerk (Neuswerk). Dit is het 
terugvinden van een verstopt voorwerp of snoepje. Ik vertel jullie bovendien hoe je simpel en 
goedkoop puzzels kunt in elkaar steken met materiaal die de meeste mensen thuis liggen 
hebben. Zo kunnen jullie thuis verder aan de slag. Hersenwerk is een vermoeiende bezigheid 
voor de hond, die leuk is om later ook met kinderen te doen. Ideaal voor als het slecht weer 
is en de hond een uitlaatklep nodig heeft. Het bouwt aan jullie relatie en geeft de hond 
zelfvertrouwen. Hou er rekening mee dat we met veel voer werken en dat je hond best nog 
niet gegeten heeft. Breng bij voorkeur gezonde, lichte snoepjes mee. 
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Mee te brengen: 
Leiband met harnas 
Kauwbeen voor de hond of gevulde Kong ter bezighouding tijdens wachten 
Drinken voor de hond (snuffelen maakt dorstig) 
Snoep of brokjes die niet kleven, bij voorkeur gedroogd vlees of brokken 

Kinderen welkom 
Locatie: Hondenmanieren, Meeuwenlaan 24a, 8434 Westende 

 
 
 

Praktisch:  
Lessen gaan door op zondag ochtend 10u.  
Max 3 honden om wachttijden te beperken en extra aandacht te kunnen geven jullie, 
jullie hond en jullie vragen. 
Prijs: 50euro voor het pakket van 2 lessen per deelnemende hond (te betalen de eerste 
les, geen annulatie mogelijk) 


