
Controle  Unleashed, advies voor thuis en/of op 

locatie, verschillende games combinaties. Voor 

het doel waar je het voor nodig hebt. 
 

Food bowl game.  

 

Het foodbowl game is een spel wat gebruikt kan 

worden om grotere trajecten  in een richting, of heen 

en terug  te overbruggen. Denk bv aan een honden gebeuren bezoeken of een show of naar de 

hondenschool. Bij zeer stress volle honden zet ik het in om de hond naar ons train terrein te krijgen 

zonder opgebouwde stress en hier eenmaal aanwezig kan de hond zijn station/bench zoeken. 

 Of zoals ik het heb ingezet bij een hond die kinderen echt eng vond en de eigenaar er nerveus van 

werd omdat de hond uit stress kon uitvallen naar kinderen. En natuurlijk wilde ze dat niet. Deze 

hond hebben dmv foodbowl game langs mijn goed helpende kleinzoon die speelde en langs de hond 

heen en weer ging in versnel tempo getraind. De hond kon het heel goed aan na herhaaldelijk het 

food bowl game te hebben gedaan dat hij zelfs uit de hand van het kind voer nam. Wat niet evident 

was. De hond liet eerder het voer voor wat het was.  

Je hebt een aantal bakjes nodig en afhankelijk van de ruimte meer dan een aantal. Vanaf je 

startpunt tot aan je doel , plaats je de bakje ongeveer 2 a 3 passen uitelkaar in een richting naar je 

doel.  Bij een grote hond is het vaker iets verder uitelkaar dan bij een klein ras. Je hebt je hond aan 

de lijn en loopt indien nodig met 1/2/3 naar het eerste bakje. Daar gooi/leg je een voertje in het 

bakje en je hond mag het opeten en zodra de hond terug reoriënteert naar jou is dat het signaal dat 

je door mag gaan naar het volgende bakje. Daar herhaal je hetzelfde en vervolg je de rij, echter 

wanneer je hond niet terug reoriënteert is dat een signaal dat hij niet verder kan en dus ga je terug 

naar je vorige bakje. Als je hond bij het vorige bakje wel reoriënteert blijf je even heen en terug gaan 

tot je hond bij het laatste bakje wat je had gehad goed gaat en dan ga je weer verder naar je 

volgende bakjes op dezelfde manier. Als je hond tijdens dit game kijkt naar de verleiding dan ook 

hier, heb je het gezien en wachten tot je hond terug kijkt naar je en meteen belonen daarvoor uit je 

hand.  

Als je hond het foodbowl game kent dan ook kun je dit buiten toepassen met foodbowls uit moeder 

natuur. Maar je hond moet  het game eerst echt leren zoals het game is.  De foodbowls zien is een 

voorspeller en geeft rust. Dat heb je niet in moeder natuur, maar als de hond het goed heeft geleerd 

vertrouwd hij daarop.    

Have fun. Karin  

Deze uitgave is voor eigen gebruik. 

 



 

 

 

 

 

 


