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Challenge #1: wat de fluf?!
Pak je camera gereed: gooi een speeltje
weg en verstop onder een grote laken.
Kijk de video terug voor de
aandoenlijke reactie van je hond!

Challenge  #2: memory
Leer je hond in 1 week 6
namen voor een speeltje of
meubel. Goed voor de band en
voor hun geheugen!

BEKIJK VIDEO BEKIJK VIDEO

LEUKE ACTIVITEITEN OM MET JE HOND TE DOEN  (VOOR THUIS ! )

BONUS: denkspellen

BEKIJK VIDEO

Challenge  #3: obstakels
Plaats spullen op de vloer en kijk hoe
je hond (en kat!) zich beweegt door
de obstakels en tot een oplossing
komt!

BEKIJK VIDEO

Deel je challenge op Instagram of Tiktok met de hashtag #pelsbarnchallenge en win shoptegoed van maar liefst €200!
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Eenvoudige denkspelletjes die je
thuis kunt doen met je hond. Voor
jonge en oudere honden! 

@pelsbarn.official pelsbarn.nl

https://www.youtube.com/watch?v=6m3yl52rsn4
https://www.youtube.com/watch?v=wc0Yg2kegNE
https://www.youtube.com/watch?v=NQTfQulntlA
https://www.youtube.com/watch?v=e8QtsyNXvFg
https://www.youtube.com/watch?v=e8QtsyNXvFg
https://www.youtube.com/watch?v=NQTfQulntlA
https://www.pelsbarn.nl/
http://instagram.com/pelsbarn.official/
https://www.youtube.com/watch?v=wc0Yg2kegNE
https://www.youtube.com/watch?v=6m3yl52rsn4
https://www.youtube.com/watch?v=NQTfQulntlA
https://www.youtube.com/watch?v=e8QtsyNXvFg
https://www.instagram.com/pelsbarn.official/
https://www.pelsbarn.nl/


Belangrijk om vooraf te weten..
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Toelichting op challenge 2: Door je hond te leren wie
wat is train je hun geheugen wat ten goede komt van
hun mentale gezondheid. Niet te lang, maar 5-25 min
per dag is voldoende. Wist je dat een gemiddelde hond
28 namen kan onthouden? Probeer het eens!

Bij Pelsbarn denken we veel na over hoe we honden blij kunnen
maken en hoe we de band met hun baasjes kunnen versterken.
Iets wat erg leuk is en (je hond ook slimmer maakt en beter laat
luisteren!) zijn challenges. We hebben onderzoek gedaan naar
de 4 leukste challenges die iedereen thuis kan doen. Hieronder
hebben we een toelichting per challenge. 

Alle challenges zijn met zorg uitgezocht door het team van Pelsbarn. Zorg dat de veiligheid voorop staat. We willen niet dat er ongelukjes gebeuren. Pelsbarn is niet
aansprakelijk voor eventuele geleden schade. Alle rechten voorbehouden.

Heb je zelf nog tips voor leuke challenges of opmerkingen? Laat het ons weten! 
Stuur ons een berichtje op Instagram of op team@pelsbarn.nl | www.pelsbarn.nl
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Toelichting op challenge 1 & 3: Deze challenges zijn
enorm populair op social media. Het kan leuk zijn om
de reactie van de hond te filmen zodat je het achteraf
kunt terugkijken. Let er op dat niet alle challenges op
social media ook leuk zijn voor de hond zelf. De
veiligheid en de emoties van de hond staan voorop! 

Challenge 3 is vooral leuk als je nog een ander huisdier
hebt zodat je het verschil kunt waarnemen tussen beide
dieren. Katten gaan vaak wat slimmer met obstakel
parkoers om dan honden wat zorgt voor leuke beelden.
Veel plezier & maak het leuk voor jullie beide!

 #pelsbarnchallenge

@pelsbarn.official pelsbarn.nl

https://www.pelsbarn.nl/
http://instagram.com/pelsbarn.official/
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