Bezigheidstherapie
Er zijn van die dagen dat je het zó druk hebt, dat er maar weinig tijd overblijft voor je hond. Om te
voorkomen dat hij zich gaat vervelen of kattenkwaad gaat lopen uithalen, zijn er allerlei leuke speeltjes te
koop. Je hond kan zich daarmee prima vermaken en zo zijn energie kwijtraken. Natuurlijk mogen deze
speeltjes nooit een vervanging zijn voor de dagelijkse aandacht die je aan je hond geeft, maar voor die
ene keer heb je dan toch een leuke aanvulling.
De Kong
De Kong is hol en lijkt qua vorm een beetje op een bijenkorf. Omdat hij hol is, kun je er allerlei lekkers in
stoppen (recepten: zie hieronder). De originele Kong kan rood of zwart van kleur zijn en is vervaardigd
van natuurlijk rubber en dus niet giftig. De rode Kongs zijn aan te bevelen voor honden met een
gemiddelde knauwsterkte (Golden Retriever, Collie, Beagle, etc.). De zwarte Kongs zijn speciaal
vervaardigd van een extra sterk soort rubber en zijn prima voor de honden met een krachtige kaak
(Rottweiler, Bouvier, Bull Terriër, etc.). Naast de hardheid van het rubber is het belangrijk rekening te
houden met de grootte van de Kong. Hieronder een kort lijstje, zodat je een richtlijn hebt voor de juiste
aanschaf.
Small Kong - Chihuahua, Pekingees, Yorkshire Terriër, Jack Russell Terriër, etc.
Medium Kong - Cocker Spaniël, Beagle, Sheltie, Standaard Schnauzer, etc.
Large Kong - Labrador, Golden Retriever, Collie, Boxer
Extra Large Kong - Duitse Herdershond, Dobermann, Mechelaar, etc.
King Kong - Rottweiler, Mastiff, Bull Terriër, St. Bernard, etc.
Ultra King Kong (zwart rubber) - Deze is geschikt voor honden met zeer sterke kaken.
Laat je in een dierenwinkel niet afschepen met een andere maat. Als je
de verkeerde maat koopt zal de hond de Kong veel te snel leeglikken of
er juist geen lol meer aan beleven omdat hij al dat lekkers er niet uit
krijgt. De officiële vultechniek voor de Kong Stap één: Vul het kleine
gaatje aan de bovenkant met pindakaas of kaas. Stap twee: Vul twee
derde van de Kong met brokjes die zijn aangesmeerd met kaas of
pindakaas, zodat zij (losjes) in de kong blijven plakken. Stap drie: Stop
nu een klein hondenkoekje of wat droge lekkere brokjes in de Kong en
vul het laatste deel met vlees uit blik. Stap vier: Steek een
hondenkoekje in het laatste deel van de vulling van de Kong en laat
hiervan een klein stukje uit de Kong steken. Het kan gelukkig ook
simpeler: smeer wat plakkerig spul aan de binnenkant (pindakaas,
smeerkaas, smeerworst of honing) waar de brokjes dan een beetje aan
blijven plakken en het dus extra inspanning kost om de boel leeg te
likken, en vul de kong daarna met wat brokjes of iets dergelijks. Ook
kan het leuk zijn er wat broodkorstjes in te doen; die krijgen ze er niet zo gemakkelijk uit. Je kunt in de
zomer ook Kong-ijsjes maken (bouillon na het trekken van een botje bijvoorbeeld in de Kong doen, deze
op z'n kop in een glas in de vriezer zetten en voilà: een zomerse versnapering op snikhete dagen!!!).
Maak het de hond de eerste paar keer niet te moeilijk. Zorg dat hij het lekkers eenvoudig uit de Kong kan
halen. Hierdoor raakt hij geïnteresseerd in het speeltje. Heeft hij eenmaal door dat er allerlei lekkers uit
dat 'ding' is te peuteren, dan is het tijd om het ietsje moeilijker te maken. Zorg voor stevigere vulling of

laat de inhoud gedeeltelijk of geheel bevriezen. De hond zal nu meer moeite moeten doen om het
lekkers te kunnen verorberen.
De Activityball
De Activityball is een ronde, holle bal waarin enkele gaatjes zitten. Via deze gaatjes kun je wat droge
brokjes in de bal stoppen. Het beste kun je hiervoor ronde brokjes gebruiken, omdat deze niet klem
komen te zitten in de gaatjes van de activityball en er dus altijd goed uitrollen. Als de hond de bal laat
rollen (door er met zijn neus of met z'n poot tegen te stoten) valt er af en toe een brokje uit. De hond
blijft hierdoor actief bezig, want hij weet maar nooit wanneer er weer
een lekker brokje uit die bal valt. Let er wel op dat als de bal
bijvoorbeeld klem komt te zitten in een hoek, dat je niet te hulp
schiet. Je hond zal dan steeds sneller om hulp gaan piepen en voor je
het weet ren jij méér achter de bal aan dan je hond. Laat de hond zelf
bedenken hoe hij dit probleem moet oplossen. Je zult zien: na een
tijdje ontdekt hij écht hoe hij de bal uit allerlei hoekjes en gaatjes kan
krijgen. Deze speciale bal zorgt ervoor dat de hond in beweging blijft.
Mocht je hond wat te dik worden van al dat lekkers, geef hem dan
gewoon iets minder van zijn dagelijkse eten in zijn voerbak. Dit is
natuurlijk ook van toepassing op de Kong.

De Buster Cube
Deze is vergelijkbaar met de hierboven beschreven Activity Ball maar dan in kubusvorm en er zit een
labyrint in zodat de brokjes er niet direct weer uitrollen.

