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Doe enkele snacks of brokjes los in een van de
compartimentjes. Bied de bal nu aan met de snacks
naar je hond gericht en blijf hem vasthouden. Wijs

naar de voertjes en als je hond dat kent, gebruik het
'zoek' commando. Zijn de voertjes op, dan neem je de

bal weg.

STAP 1

Doe nu in  twee grenzende compartimenten brokjes
los in de bal. Bied de bal aan en houd hem losjes in je
handen vast, hierdoor gaat de bal al meer bewegen..

spannend hé :)? 

STAP 2

Leg in twee nieuwe compartimenten snoepjes, maar
hou de bal niet meer vast als je hem aanbiedt. Help
je hond door de voertjes aan te wijzen indien nodig.

Het kan handig zijn om in deze stap nog te vermijden
dat de bal te ver weg rolt.

STAP 3

Zorg ervoor dat je dier niet gefrustreerd geraakt.
Step by step, day by day is the way! 

Neem enkele brokjes, verdeel ze over de volledige
snuffelbal en snuffelen maar!

STAP 4

Begint je hond te bijten of
krabben aan de bal? Haal hem
weg en zet een stapje terug, je

bent iéts te enthousiast en
bijgevolg te snel geweest. Easy

does it :)!



De snuffelbal kan gewassen
worden op 40°c in de wasmachine.
Let wel op dat je geen wasmiddel
of wasverzachter gebruikt, die
kunnen je hond irriteren. Niet in de
droogkast!

Wil je het op termijn een beetje
moeilijker maken, verstop de
brokjes of snacks dan wat dieper. 
Je kan ook een deel van je hond
zijn eten geven in de bal. Zo denkt
hij of zij na en is er meer uitdaging
aan. Let wel op dat je geen natte
voeding in de bal gebruikt. 

Brokjes op = snuffelbal weg 

Er bestaan nog andere
snuffelspelletjes, zoals de
snuffelpizza en snuffelburger. Die
vind je ook op www.funimals.be 

TIPS

Deel je snuffelavonturen met Funimals
via Facebook en Instagram


