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Dit is een supergeweldig spel dat beweging, versterking en dicht bij jou 
allemaal in één leuke snelle sessie opneemt. Het is een energiespel voor 
jou en je hond. Het spel kan overal waar mogelijk worden gespeeld in 
verschillende omgevingen! 
 
Kijk en speel dit leuke uitdagende spel. 

 
 
Start de oefening met je hond op het bed. Zorg in ieder geval dat je 

hond rustig en comfortabel is. 

 
 
Je pakt een 5-tal voertjes in je rechterhand en je roept de hond bij je 

vanaf zijn rustpositie. Dan pak je 1 voertje in je linkerhand. Je gooit dat 
voertje een paar meter links voor je met je linkerhand. Je hond zal naar dat 
voertje toe gaan om het op te pakken en vervolgens zich naar jou 
omdraaien (dan zeg je direct je clickerwoord: YES!) om naar jou terug te 
keren. Tegelijkertijd pak je weer 1 voertje in je linkerhand die je uitsteekt 
naar de op jouw afkomende hond. Zodra je hond met z’n neus bij het 
voertje is, draai jij je onmiddellijk links- of rechtsom waarbij je de hond laat 
meedraaien met z’n neus tegen het voertje aan en achter jouw hand aan. 

 
 
Je komt nu uit de draai en gooit je voertje weer een paar meter bij jou 

vandaan. Je hond zal naar dat voertje toe gaan om het op te pakken en 
vervolgens zich weer naar jou omdraaien (dan zeg je direct je clickerwoord: 
YES!) om naar jou terug te keren. Tegelijkertijd pak je weer 1 voertje in je 
linkerhand die je uitsteekt naar de op jouw afkomende hond. Zodra je hond 
met z’n neus bij het voertje is, draai jij je onmiddellijk links- of rechtsom 
waarbij je de hond laat meedraaien met z’n neus tegen het voertje aan en 
achter jouw hand aan. Herhaal totdat alle 5 voertjes op zijn. 

 
 
Na de laatste tornado-draai laat je de hond weer plaats nemen op z’n 

bedje en laat hem helemaal tot rust laten komen.  
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