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Zoekspel 

 

Als het buiten hondenweer is, is een zoekspelletje een ideale binnenshuis activiteit om uw 

hond zowel mentaal als fysiek bezig te houden! 

En het hoeft heus niet ingewikkeld te zijn! 

Voor de beginnende zoeker 

Een hond die nooit geleerd heeft wat “zoek” is, kan gewoonweg niet snappen wat de reden 

van “uw” spel is. U kan dan wel heel motiverend staan huppelen en tot in den treure “zoek” 

zeggen, onderwijl hun hond aansporend om zijn speeltje te zoeken. Maar als hun hond niet 

weet wat u bedoelt dan gaat de lol gauw van het spelletje af. En dat is allesbehalve de 

bedoeling. 

Maak het dus niet te moeilijk voor de beginnende hond. Eenmaal de euro gevallen is, dan zal 

u zien dat uw hond om meer uitdaging zal vragen! 

Het zoekspel kan u doen met een stuk speelgoed, of met iets lekkers. U kan het lekkers ook 

verstoppen in een (luchtdoorlatende) etui of kartonnen doosje met gaatjes. Zo maakt het u 

voor de hond iets makkelijker om te ruiken waar het lekkers verstopt ligt. 

Zorg er bij het aanleren van een oefening altijd voor dat de sessies niet te lang zijn. Stop met 

spelen alvorens de hond het beu wordt. Probeer steeds te stoppen op een hoogtepunt zodat 

uw hond zin houdt in meer! 

Wat volgt is een stappenplan dat u als leidraad kan gebruiken. Verwacht niet dat u in één 

spel alle stappen doorlopen heeft!!! U en uw hond gaan per stap een aantal spelsessies 

nodig hebben. 

Begin met een stukje speelgoed waar uw hond gek op is. Doe er even gek mee zodat uw 

hond in speelmodus is. 

- Leg het stuk speelgoed op armlengte van u vandaan. Normaliter zal uw hond nu 

automatisch de neus in de richting van het speeltje bewegen. Moedig hem verbaal 

aan (“ja, goed zo”). Net voordat zijn snuit het stuk speelgoed raakt, zegt u “zoek”. Het 

koppelen van het woordje (“zoek) aan de handeling heeft een aantal herhalingen 

nodig. Uw hond weet nu (nog) niet wat het woordje betekent!  

- Doe dit een aantal keer zodat u ziet dat uw hond het snapt. Leg het stuk speelgoed 

dan ook eens wat verder weg zodat uw hond een paar passen moet zetten om tot bij 

het speeltje te komen. Blijf hem verbaal aanmoedigen, en “zoek” zeggen net voor het 

bij het speeltje is. 
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- Als uw hond het speeltje oppakt en tot bij u brengt is het een ideaal moment om 

hem daarvoor te belonen met iets lekkers (uw hond heeft u immers zomaar een 

‘apport’ gegeven). Ook wilt u uw hond leren dat u het speeltje niet wilt afpakken van 

hem. U wisselt het in tegen iets erg lekkers en gaat dan weer verder met het spel 

waarmee hij het speeltje dus weer terugkrijgt. Later kunt u de beloning met lekkers 

natuurlijk weglaten, eenmaal hij het spel snapt dan wordt het spel op zich een vorm 

van belonen! 

- Eens u merkt dat de hond minder aanmoediging van u nodig heeft, kunt u het 

woordje “zoek” steeds vroeger in het spel gaan gebruiken. Waar u eerst wachtte tot 

de hond zijn neus bijna bij het speeltje had, gaat u het nu zeggen als hij nog een pas 

van het speeltje af is.  

Daarna 2 passen, 3 passen, …  

Het doel is dat u uw hond op weg stuurt met het woordje “zoek”.  

U mag er zelf voor kiezen of u wilt dat u uw hond een commando zoals “blijf” of “wacht” 

aanleert om ervoor te zorgen dat hij op zijn plaats blijft tot u hem op weg stuurt met het 

woordje “zoek”. Let wel op dat “blijf” en “wacht” ook weer apart aangeleerd moet worden, 

want ook deze woordjes hebben geen enkele betekenis voor uw hond. 

TIP: u kunt (eventueel samen met een commando zoals “blijf” of “wacht”) ook 

een handgebaar gebruiken. Dit maakt het voor uw hond vaak duidelijker wat u 

bedoelt. Het handgebaar kunt u blijven gebruiken terwijl uw hond ter plaatse 

blijft en u het speeltje aan het verstoppen bent. Al vereist dit natuurlijk wel een 

bepaalde mate van multitasking van uw kant. 

 

Voor de gevorderde zoeker 

Eens uw hond weet wat “zoek” betekent, kunt u het spel wat moeilijker maken door het 

voorwerp te gaan verstoppen. Ook dit kunt u stapsgewijs opbouwen: 

- Laat uw hond toekijken hoe u het speeltje (gedeeltelijk) onder een stuk deken legt. 

Moedig hem aan terwijl hij het eronderuit trekt. 

- Verstop het speeltje steeds verder uit het zicht, maar laat uw hond wel toekijken. 

- Probeer ook eens om het (gedeeltelijk) onder de stoel, kast, mat,… te verstoppen. 

- Maak het niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk voor uw hond! Let intussen op 

signalen dat uw hond gefrustreerd raakt.  

- Verliest uw hond interesse in het spel dan zou dat kunnen doordat: 

o het spel te lang duurt! Hou sessies kort 

o de moeilijkheidsgraad is te laag: het is te makkelijk en dus geen uitdaging 

meer 
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o de moeilijkheidsgraad is te hoog: het is te moeilijk en uw hond wordt 

gefrustreerd: signalen hiervan kunnen zijn: gapen, tongelen, veel slikken, 

plotseling zichzelf krabben, plotseling aan de grond beginnen snuffelen,… 

o er iets in de omgeving gebeurt wat interessanter is voor uw hond! Maak hier 

dan niet te veel ophef over en neem het zeker niet persoonlijk! 

 

Voor de expert zoeker 

U kan zelfs zover gaan dat u uw hond in een andere kamer of ander deel van het huis laat 

wachten terwijl u het item verstopt. Als u klaar bent met verstoppen dan loopt u terug naar 

uw hond en stuurt u hem op weg met “zoek”. Blijf hem aanmoedigen als hij in de goede 

richting zoekt (kent u het kinderspelletje warmer-kouder nog?). Hoe beter uw timing van 

aanmoediging (“ja, goed zo!”), hoe sneller uw hond het item zal vinden! Het zoekspel is dus 

ook een vorm van baasjes-training ☺ . Des te beter u samen in het spel wordt, des te meer 

zult u in het spel kunnen groeien! 

Laat uw hond gerust eventjes ‘vieren’ als hij zulk een moeilijke oefening tot een goed einde 

gebracht heeft! Het is ook zijn feestje! En niets houdt u tegen om met hem mee te vieren!!! 

 

Tot slot: veel zoekplezier! Maak van een dagje hondenweer een leuke speeltijd! 


