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Nieuwsbrief 40 Anti schrok tips voor hond.
Onderstaande tips zijn vooral toepasselijk op brokken. Ze
kunnen helpen dat het naar binnen schrokken van voer
minder wordt.
Maar het is ook leuk om uw hond wat extra’s voor zijn eten
te laten doen. Uw hond heeft een prima neus en een goed
stel hersenen en vindt het heerlijk om deze te gebruiken.
1. Laat je brokken eerst 25-30 minuten weken in warm
water uit de kraan. Dan worden ze papperig en lastig
om te schrokken, ook wat de vertering ten goede
komt. Dit is wel iets wat u een geruime tijd moet doen,
dus geen week, maar toch zeker een maand. U hond
kan zo leren dat het niet nodig is om zijn brokken snel
op te eten.
2. Zorg er altijd voor dat uw hond rustig kan eten, de
aanwezigheid van andere dieren of mensen kan
namelijk leiden tot competitie gevoel en het schrokken
bevorderen.
3. U kunt ook eerst een deel in de bak doen, en er telkens
als de hond eet er wat brokken bij doen. Zo leert u dan
niemand uit is op zijn voer, maar dat hij er steeds wat
bij krijgt.
4. Het helpt ook als u de brokkenmaaltijd beetje bij beetje
uit uw hand voert. Is uw hond te gulzig, dan stopt u
even met voeren. Zo leert uw hond al snel dat rustig
eten hem het meeste oplevert.

5. U kunt de brokken ook in een speciale voerbal
stoppen. Door de bal rollen moet uw hond zijn maaltijd
dan weer uit die bal zien te krijgen. Het is niet alleen
tegen het schrokken, maar het geeft ook gymnastiek
van lijf en hersenen. De meeste honden vinden het
heerlijk om zo te moeten werken voor hun eten.
6. U kunt de brokken ook uitstrooien in het gras (als u dit
heeft), of over de keukenvloer. De hond moet dan gaan
speuren naar zijn brokken en dat kan ervoor zorgen
dat uw hond lang bezig is. Ook dit zorgt weer voor een
goede training van neus en brein.
7. Geweekte brokken, maar ook vlees kan je in een Kong
(zie nieuwsbrief 5) of Sumo stoppen. Zo is uw hond
lekker bezig voor zijn maaltijd. U kunt de Kong of
Sumo ergens verstoppen, zodat uw hond eerst zijn
maaltijd moet zoeken voordat hij eraan kan beginnen.

8. U kunt ook een anti-schrokbak aanschaffen, met
sleuven, noppen of uitsteeksels. Hij moet hierbij
zoveel moeite doen om zijn voer te bemachtigen,
waardoor hij niet kan schrokken.

9. Vul een teiltje met ballenbakballen en strooi daar zijn
brokken tussen. Het zal de hond nodige tijd kosten,
zijn voer tussen de ballen vandaan te eten.
10.Hou wel toezicht bij gebruik van de Kong, voerbal en
antischrokbak en haal alles weg zodra alles leeg is. Dit
voorkomt sloopgedrag en het zorgt ervoor dat de hond
deze producten leuk en interessant blijft vinden om er
mee aan de slag te gaan.

