Wat is de juiste manier om met je puppy
te spelen?
Soms lijkt het wel of het leven met een puppy enkel werken is en geen plezier maken,
maar het spelen met je puppy is net zo belangrijk als zijn training. Spelen helpt je puppy
namelijk zijn sociale vaardigheden te bevorderen. Spelen met je puppy zorgt er ook voor
dat je je hond beter begrijpt en dat je er beter mee kan communiceren. Het is belangrijk
om een emotionele, sterke band op te bouwen met je puppy.
Met spelen bedoelen we spelletjes spelen en niet sporten. Spelletjes hebben meestal een
doel en er is meestal concurrentie, maar zonder dat je druk op je hond zet om te winnen.
Ze zijn leuk en tegelijkertijd ook leerrijk.
Wat zijn leuke en goede spelletjes om met je hond te spelen?
Spelletjes die je kan spelen met je puppy:
Volg de leider: het is de bedoeling dat je een hindernissenbaan opstelt en aan het einde
van de baan een speeltje klaarlegt. Door je hond opgewonden te maken kan je hem jou
proberen te laten volgen. Om het makkelijker te maken kan je hiervoor een lekkernij
gebruiken. Ga zoveel als je wil heen en weer over het parcours, maar laat je hond het
speeltje niet grijpen tot het spel gedaan is.
Vindt de lekkernij: laat je puppy zitten en laat hem enkele lekkernijen zien en ruiken.
Loop naar een andere ruimte en verstop de snoepjes zodat je hond ze kan zoeken. Roep
je hond naar binnen en laat hem de eerste schuilplaats zien, zo kan hij de andere zelf
gemakkelijk vinden.
Verstoppertje: laat je hond zitten of liggen en verstop je ergens zonder dat je hond zit
waar je verstopt zit. Als je een goede plek hebt gevonden dan moet je ‘kom’ roepen,
zodat je hond weet dat hij je moet zoeken.
Ruim je speelgoed op: heel leuk voor elk baasje is dat je hond zijn eigen speelgoed
opruimt. Wees enthousiast en vraag aan je hond om een speeltje te pakken en te
brengen, als hij bij jou is moet hij het in je hand loslaten. Als hij dit doet dan moet je
‘dankjewel’ zeggen en hem belonen voor zijn goede daad. Als je hond dit onder de knie
heeft kan je hem leren het zelf in de doos te laten vallen en het speelgoed zal op een
miraculeuze wijze verdwijnen!
Geloof het of niet, er zijn ook spellen die je kunt kopen om te spelen met je pup zoals
"Vind je het erg?". Dit spel is een dobbelspel met het doel om je hond de truc te laten
doen die op de kaart staat die je getrokken hebt. De trucs zijn zeer creatief en zorgen
voor veel amusement.
Als een puppy niet speelt worden zijn zintuigen niet naar behoren ontwikkelt. Het lijkt
soms alsof er geen tijd meer over is door al die training en bezoekjes aan de dierenarts,
maar spelen helpt je hond wel degelijk om zich beter te gedragen en rustiger te blijven.

