
Leuke workshop waarbij de honden geestelijk aan het 
werk worden gezet

Braintraining bij honden:
Eigenlijk is hersenwerk voor honden hetzelfde als denksport, 
puzzelen of braintraining voor mensen. De honden vinden 
het erg leuk om te doen en worden geestelijk bezig 
gehouden. Kortom een geweldig leuk tijdverdrijf voor hond 
en baas. 
Waar kan hersenwerk nog meer voor zorgen?
• Helpt verveling voorkomen.
• geeft drukke honden rust en voldoening
• kan helpen angst te overwinnen
•is inzetbaar als onderdeel van training of gedragstherapie     
•  helpt oudere honden fit te blijven
• geeft afleiding
• helpt bij revalidatie
•je hond leert zicht te concentreren 
Hoe gaat het in zijn werk?
Wat we gaan doen is de honden aan het werk zetten door ze 
verschillende ‘’puzzels ‘’ te laten doen. Natuurlijk doen we dit 
stap voor stap, we beginnen dus met simpele puzzels en 
maken ze dan steeds wat moeilijker. In elke puzzel zit wat 
lekkers en/of een speeltje. Dus door de puzzel op te lossen 
bemachtigen ze of een speeltje of wat lekkers. Dit kunnen ze 
te pakken krijgen door met hun neus te speuren of door 
dingen te verschuiven of ergens op te drukken of trekken. Als 
je vaker met de hond verschillende puzzels doet zal je zien 
dat ze steeds sneller leren
Wanneer: zaterdag 14 september. Tijdens deze workshop 
gaan we actief met de hond aan de slag. Ik zorg dat er 
meerdere opdrachten en puzzels liggen die je als eigenaar 
samen met uw hond op kan lossen. Durf je de uitdaging ook 
aan? Meld je dan snel aan voor deze workshop!
Kosten € 20.00 euro
Waar: Hondenschool Sammie , Kon.wilhelminaweg 271, 
Groenekan (Utrecht).
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