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Het hondencadeautjes e-zine
Jaargang 1, nummer 4 - Puzzelen

Puzzelen
Puzzelen en honden. Het is geen combinatie waar veel mensen direct aan
denken. T och puzzelen honden graag. Dat is ook eigenlijk niet zo vreemd.
Van nature is de hond een slim wezen dat heeft weten te overleven door het
gebruik van zijn hersenen. In de meeste habitats waar wolven en hondachtigen
voorkwamen waren zij niet het sterkste dier. Zeker als je bedenkt dat veel van
hun prooidieren vele malen zwaarder en vaak op de lange afstand ook sneller
waren dan zij.
Het vergde dus slimme tactieken en snel kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden om te kunnen overleven. Zeker toen de mens op de proppen
kwam. Want dat is een complex wezen om te doorgronden. Een levensgrote
puzzel!
T och is het de hond gelukt om al enkele tienduizenden jaren met ons samen te
leven en zelfs zeer succesvol te worden. Dat is voor een groot deel te danken
aan het analytisch denken waar de hond toe in staat is.
Nu de hond zich een bevoorrechte positie in de menselijke maatschappij heeft
verworven slaat soms de verveling toe. Het eten verschijnt kant en klaar voor
zijn neus. Het territorium is veilig afgesloten door een voordeur en bewaakt door
de Ring deurbel met videocamera. En hoewel de dagelijkse wandeling best wat
afleiding bezorgt, is er een opvallend gebrek aan kariboe's, antilopen, hazen of
ander wild prooigespuis. Als het er al is, mag de hond er niet achteraan.
De hersenen van je hond hebben het maar makkelijk. T e makkelijk. Dat is waar
de hondenpuzzel van pas komt. Het stimuleert het denkvermogen, bestrijdt
verveling en zorgt voor een uitlaatklep voor overtollige energie. Het is nog leuk
ook om samen te doen! Puzzelen met je hond: het is zo gek nog niet.

- Henk

Over de shop
Verhuizing
Nee hoor, wij zijn zelf niet verhuisd. Maar de site wel. De hondencadeautjes
klanten verdienen een snelle en soepel werkende site. Dus hebben we besloten
om de shop te verhuizen naar een snellere server.
Die verhuizing heeft inmiddels plaatsgevonden. Om ervoor te zorgen dat het zo
min mogelijk overlast zou veroorzaken heb ik de verhuizing laat in de avond op
vrijdag uitgevoerd. Dat duurde tot vroeg in de morgen, maar toen was ook de
hele shop weer operationeel op een snelle, nieuwe server.
Dus het is nu nog fijner winkelen op de leukste honden cadeautjes webshop van
Nederland!
- Henk

Door ons gelezen
Int eressant st ukje

Intrinsieke motivatie
Op Doggo.nl vond ik dit interessante
artikel over intrinsieke motivatie.
Debby van Dongen schrijft hierin over
een andere manier van belonen dan
met voertjes werken. Leuk on te lezen
en zeer relevant in dit e-zine waar het
over puzzelen gaat.

Ga naar het artikel op Doggo.nl

Column
Oh spiegelbeeld...

Honden blijven je soms verbazen. Zo
ook vorige week. Blitzz is toch al een
paar jaar bij ons. Ze moet al zeker
honderd keer langs de oven gelopen
zijn. Maar vorige week zag ze iets wat
ze blijkbaar nog niet eerder had
gezien: een andere hond in de oven.
Plotseling stond ze stokstijf stil. Wat
was dat nu? Een indringer? En in de
oven nog wel. De baasjes zijn geen
grote vleeseters en behalve dat: een
hond in de oven is even ondenkbaar
als een lege voerbak voor je neus bij het avondeten.
Dus Blitzz was even van haar stuk gebacht. Ze ging er eens even voor zitten. Het
was wel een leuk hondje daar in de oven. Eigenlijk leek het haar wel een guitig
beestje. Wel een beetje flauw dat het hondje in de oven precies deed wat zij
deed. Als ze nou eens ging afwachten wat dit hondje zou doen. Soms is het
beter het initiatief aan de ander te laten om te zien hoe de situatie zich
ontwikkelt.
Zo heeft Blitzz een poos voor de oven gezeten. Starend naar dat andere hondje.
Zelfs lang genoeg om er een foto van te maken, en dat is uitzonderlijk want
Blitzz heeft een zesde zintuig voor lenzen. Zodra er een lens haar kant op kijkt,
maakt ze zich uit de voeten.
We weten niet wat het spiegelbeeld Blitzz heeft verteld. Blijkbaar was het niet
heel erg vleiend, want Blitzz heeft de oven sindsdien links laten liggen. Of zou ze
zich hebben beseft dat het hondje in de oven een regelrechte kopie was van
haarzelf? En van een hondje als Blitzz is er natuurlijk maar één. Aan slappe
kopieën kun je maar beter geen aandacht geven.

Artikel of nieuws

Waarom puzzelen met je hond?

Puzzelen schept een band
Puzzelen met je hond is een leuk
tijdverdrijf. Zowel voor de hond als
voor jou. Puzzelen moet je namelijk
samen doen. Het heeft niet veel zin
om de puzzel vol te stoppen met
voertjes, de puzzel neer te zetten en
vervolgens de hond aan zijn lot over

te laten.
Zeker bij een puzzel die je hond niet
kent, moet hij worden begeleid.
Stapsgewijs moet je hond de puzzel
leren kennen. De eerste stap is vaak
zo eenvoudig dat veel mensen hem
vergeten. Je begint namelijk met wat
voertjes te leggen in de een vakje van
de puzzel dat gewoon open is.
T e simpel? voor ons misschien wel,
maar denk even terug aan je vroege schooltijd. Leren schrijven begon met het
oefenen van letters zetten op papier. Streepje voor streepje. Zo wil ook je hond
graag leren hoe de puzzel werkt.
Het is een vreemd ding, dat vreemd ruikt. Dus door eerst gewoon te snuffelen
en voertjes uit open bakjes te halen verdwijnt het onbekende.
Zo bouw je de moeilijkheid langzaam op. Steeds een stapje moeilijker en steeds
goed opletten of je hond het nog wel leuk vindt. Het is best intensief dat
puzzelen, dus ga niet te lang door.
In al deze stappen zit samenwerking. Je hond moet even wachten terwijl jij
voertjes verstopt. Jij let op of hij het leuk blijft vinden. Je hond kijkt je trots aan,
hopend op goedkeuring voor een volbrachte taak. Iedere stap is een
overwinning die je samen viert.
En zo bouw je spelenderwijs een hele sterke band op met je hond. Op een paar
vierkante meter ontstaat dan iets heel moois! Puzzelen met je hond is een
magnifieke aanvulling op jouw hondenactiviteiten.

Verderop in dit e-zine staan nog een paar handige puzzeltips.

Puzzeltips
Tips voor het puzzelen met je hond

Puzzeltips
Puzzelen met je hond is een leuke
bezigheid voor jullie samen. Het
versterkt de band met je hond en het
zorgt voor mentale stimulatie van je

hond. Hier volgen enkele tips om het
puzzelen een fijne bezigheid te
helpen maken.

Zorg voor een rustige plek,
zonder afleiding.
Puzzelen is voor honden een
intensieve bezigheid, puzzel
maximaal 2x per dag 5 ȧ 10
minuten. Houd hierbij rekening
met de leeftijd, conditie en
andere activiteiten van je hond
Houd er, als je meerdere honden hebt, rekening mee dat er onverwacht
ineens strijd kan ontstaan om een puzzel of een voertje. Ook als je
honden normaliter prima met elkaar omgaan.
Zorg voor een stroeve ondergrond zodat je hond stevig staat en zijn
poten niet wegglijden. Ook kan de puzzel dan niet verschuiven.
Je kunt de puzzel ook met de hand vasthouden of tegenhouden voor je
hond.
Laat je hond op ruime afstand van de puzzel wachten zodat jij de voertjes
erin kunt doen.
Iedere hond puzzelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
Bedenk een duidelijk signaal (stem of gebaar) waarmee je aangeeft dat
jullie gaan beginnen en stoppen.
T ussendoor praten, aanmoedigen of met stem belonen van je hond kan
zijn concentratie verstoren.
Geef je hond rustig de tijd om te puzzelen, het gaat niet om snelheid.
Je hond is meestal nog niet klaar met puzzelen als het laatste voertje
gevonden is. Geef hem de tijd om rustig na te snuffelen.
Je hond laat je op zijn eigen manier wel weten dat hij klaar is.
Nog een onderhoudstip voor je puzzels:
Na gebruik uitspoelen met een warm sopje, goed naspoelen en laten drogen.
Ondanks dat vaak op de doos wordt vermeld dat puzzels wel in de vaatwasser
kunnen ben ik er zelf geen voorstander van
Veel puzzelplezier!
- Erna

Klik hier voor onze puzzels

Uitgelicht product
Deze T rixie Gambling T ower is een prachtige puzzel. Je kunt makkelijk beginnen
maar op het moeilijkste niveau moet je hond meerdere acties in de goede
volgorde doen voor het snoepje naar buiten komt. Het is daarom ook een
puzzel van niveau 2.
De puzzel bestaat uit een toren waarin drie schijven zitten die uitgetrokken
kunnen worden. Verder zitten er ook drie pionnen bij voor extra beloning.
De puzzel staat slipvast door rubberen voetjes. Hij is gemaakt van kunsstof en
hij kan in de vaatwasser. Natuurlijk kun je hem ook gewoon schoonmaken met
een lauw sopje. Hij is 27 cm. hoog en de doorsnee van de voet is 25 cm.

Trixie Gambling Tower
€18.95

Naar de winkel
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Hondenleven: Zorgeloos
Ik ben iemand die zich snel zorgen
maakt. Dat zit in mijn genen. Als er
niks is om me zorgen over te maken
dan verzin ik wel wat. Gelukkig ben
ik me ervan bewust en heb ik in de
loop der jaren geleerd ermee om te
gaan. De depressies die ik in mijn twintiger jaren had, heb ik
nauwelijks meer en dan nog maar heel kort. Vooral het zorgen maken om
dingen die hoogstwaarschijnlijk niet zullen gebeuren vreet energie die
beter ergens anders kan worden besteed. Een citaat uit de film “Seven
Years in T ibet” is hier erg toepasselijk. De dan jonge Dalai Lama zegt
tegen het Brad Pitt karakter: “We
have a saying in T ibet: If a problem can be solved there is no use
worrying about it. If it can’t be solved, worrying will do no good.”
Dat is een mooi citaat dat me regelmatig helpt om eventuele zorgen om te
buigen naar actie of weg te sluizen naar de categorie “Niks aan te
doen”. Behalve de Dalai Lama is er nog een entiteit die me hierbij erg
heeft geholpen: de hond.
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