
HANDTOUCH

FIJN AAN DE LIJN

Leer je hond uit eigen beweging, 

met zijn neus jouw vlakke hand aan 

te raken. Je kunt je hond "sturen". 

Honden vinden dit een leuk spel; ze 

nemen je geur op én ze kunnen er 

iets lekkers mee verdienen. 

 

TIP: smeer je hand de eerste keer 

met iets lekkers in.

Aangelijnd wandelen hoeft niet saai te zijn. Niet voor jou, ook niet voor jouw hond. Met 

deze 6 leuke spellen garanderen wij een leuke wandeling. Jij en jouw hond zullen veel 

plezier aan elkaar beleven. 

TIP: gebruik een lange lijn voor meer bewegingsvrijheid.

PARKEERSTAND
Je hond zit of staat tussen jouw 

benen en kijkt dezelfde kant op als 

jij. Zo kun je bijvoorbeeld fietsers & 

joggers laten passeren. 

 

TIP: laat je hond eerst zitten en ga 

met je rug naar hem toe staan. Lok 

hem met lekkers in de juiste 

positie.

APPORTEREN
Vanuit parkeerstand: 

geef commando -blijf- , gooi het 

speeltje weg & laat  jouw hond 

het speeltje halen & brengen. 

Beloon met een trekspel. 

 

TIP: Hou je hond aan de halsband 

vast als hij het commando -blijf- 

nog niet beheerst.

SPEELTJE  VERSTOPPEN
Verstop het speeltje tussen 

losliggende bladeren of hang hem in 

een struik. Laat je hond maar zoeken, 

zo stimuleer je het gebruik van zijn 

neus. 

 

TIP: Graaft jouw hond graag? Begraaf 

het speeltje dan eens in de grond. 

Niet te diep, zo voorkom je frustratie.

VERSTOPPERTJE
Ben je met meerdere personen? 

Speel dan eens verstoppertje. 1 

persoon houdt de hond vast, 

iemand anders gaat verstoppen. 

Roepen maar! 

 

TIP: kinderen vinden dit een erg 

leuk spel om te doen met hun 

hond. 

CIRKELEN
Hou je benen tegen elkaar aan. 

Gebruik jouw handtouch om je 

hond om je heen te laten 

lopen. LET OP: linksom & 

rechtsom zijn voor je hond 2 

verschillende oefeningen. 

 

TIP: Laat jouw hond eens 8-tjes 

door je gespreide benen lopen.
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