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• Het helpt angst overwinnen en geeft zelfvertrouwen.
• Het helpt oudere honden actief blijven.
• Het geeft afleiding en voorkomt verveling. 
Voldoende redenen om met de hond aan de slag te gaan.
Tijdrovend hoeft het niet te zijn. Voor de meeste honden is 10
minuten hersenwerk per dag voldoende om geestelijk moe te
worden en een voldaan gevoel te krijgen. 

Een sleepspoor uitzetten 
Neem een koord met een lengte van 2½ meter. Aan het eind be-
vestig je een stukje worst of een pensstaafje. Terwijl de hond
blijft zitten, loop je een paar meter recht vooruit. Sleep nu het
koordje over het gras. Zorg ervoor dat de hond ziet wat je doet.
Leg vervolgens de beloning op het gras en loop terug naar de
hond. Neem de aangelijnde hond met je mee en wijs met je
hand naar de grond om het beginpunt van het spoor aan te ge-
ven. Zeg ‘zoek spoor’. Laat de hond rustig de aangewezen
plaats verkennen. Pakt hij het spoor niet op, dan neem je de
hond rustig kort aan de lijn mee. Als je dit één of twee keer hebt
gedaan, zul je merken dat de hond weet wat de bedoeling van
deze oefening is. Vervolgens kan je de oefening moeilijker ma-
ken door de afstand stapsgewijs te vergroten. Op een gegeven
moment zal het mogelijk zijn uit het zicht van de hond het
spoortje uit te zetten. 

Brokjes verstoppen
Begin de oefening eenvoudig door eerst wat brokjes vlak voor
de neus van de hond op de grond te strooien. Geef het comman-
do ‘zoek brok’. Daarna strooi je de brokjes wat verder weg van
de hond. Je kunt de oefening verder uitbouwen door bijvoor-
beeld eerst een paar brokjes naast en later achter een stoel te
leggen. In al deze gevallen ziet de hond nog steeds waar je de
brokjes verstopt. Als dat allemaal goed gaat, kan je brokjes op
meerdere plaatsen verstoppen. Uiteindelijk kan je de hond brok-
jes leren vinden zonder dat hij heeft gezien waar je de brokjes
hebt verstopt.

Meer informatie en leuke tips over hersenwerk voor honden is te
vinden op: www.hersenwerkvoorhonden.nl

Door: Elza Heijmeriks

Elke hond heeft de instinctieve drang om al snuffelend de om-
geving te verkennen. Dat is niet zo verwonderlijk, want de neus
is het best ontwikkelde zintuig van honden. In een hondenneus
zitten ongeveer 200 miljoen reukcellen. De mens kan slechts
over 5 miljoen reukcellen beschikken. In de hersenen van de
hond zitten bovendien 40 keer zoveel cellen die bestemd zijn
voor het herkennen van geuren. Honden kunnen daarom heel
veel met hun neus waarnemen.

Door hun superieure reukvermogen is de hond in het verleden al
gebruikt bij het speuren naar wild en het zoeken naar slacht-
offers die bedolven waren onder puin of sneeuw. Van recentere
datum is het gebruik van honden voor het opsporen van narcoti-
ca, bommen, gaslekken en zelfs truffels. De laatste tijd wordt de
hond bij mensen ook steeds vaker ingezet bij het herkennen van
ziekten, zoals kanker, diabetes en epilepsie. Voor alle genoemde
taken krijgen de honden vanzelfsprekend een specifiek op dat
werk gerichte opleiding.

We kunnen het hersenwerk stimuleren door training en door het
aanbieden en spelletjes. Er zijn diverse mooie hersenwerkspelle-
tjes te koop, maar deze zijn in de regel erg prijzig. In plaats
daarvan kan je zelf ook leuke, leerzame spelletjes bedenken
waarvoor je eenvoudige, in het huishouden aanwezige materia-
len gebruikt. Te denken valt aan: keukenrollen, dozen, kranten,
plastic bloempotjes, oude handdoeken, versleten spijkerbroeken,
afgedankte fietsbanden en plastic flessen. 

Bij het hersenwerk gebruiken honden niet alleen hun neus. Ze
moeten bedenken hoe ze een lekker brokje of een leuk speeltje
kunnen bemachtigen. Soms moeten ze hun poot gebruiken om
iets te draaien of te verschuiven. Een andere keer moeten ze hun
neus in een ballenbak steken om hun beloning te vinden.

Tijdens de zoekspelletjes moet een hond zich goed concentre-
ren. Eigenaren die hun hond willen aanmoedigen of helpen, lei-
den de hond juist af. Een hond leert door succeservaringen.
Begin daarom eenvoudig en bouw de moeilijkheidsgraad in
kleine stapjes op. 

• Hersenwerk kan in veel opzichten positief werken.
• Het stimuleert het denkvermogen van de hond.
• Het leert honden om zich te concentreren.
• Het is inzetbaar als onderdeel van training of gedragstherapie.
• Het geeft drukke honden rust en voldoening. 

NNeuswerk en hersenwerk

Advertentie

De neus is het best ontwikkelde
zintuig van de hond

Een hond leert door
succeservaringen

Twee stapsgewijs
opgebouwde oefeningen

Niet alleen leuk,
maar ook erg nuttig

Strooi wat brokjes tussen de ballen en laat de hond ernaar zoe-
ken. Als de hond een beetje bang is, bouw je de oefening gelei-
delijk op door eerst de brokjes in de bak te strooien. Daarna doe
je er steeds een paar balletjes bij. Let er goed op dat de hond
gemakkelijk in en uit de bak kan stappen. 

Onder de ronde uitsparing van de groene schuifjes kan je wat
lekkers verstoppen. De hond moet met zijn poot of neus de
schuifjes open maken om bij het lekkers te komen. 

Speuren en spelletjes stimuleren het denkvermogen
Het is belangrijk dat een hond niet alleen voldoende lichaamsbeweging krijgt, hij zal ook geestelijk ac-
tief moeten zijn. Zoekwerk en spelletjes prikkelen de zintuigen van de hond en stimuleren het denkver-
mogen. De hond vindt de aangeboden activiteiten leuk om te doen en er ontstaat een betere band tussen
hond en eigenaar. Bezigheden als speuren en spelen komen tevens tegemoet aan de behoefte van de
hond om alles wat op zijn weg komt met zijn neus, oren en ogen te onderzoeken.


