
 

De snuffelmat  is bedacht door 
enthousiaste hondenmensen die weten 
dat honden graag nadenken. Ruim 280 fleece 
stroken worden op een (wasbare) anti-slipmat 
geknoopt. Tussen deze fleece stroken verstop je dan  
brokjes –of iets anders lekkers- De hond gaat dan 
snuffelen en de verstopte brokjes zoeken. Je kunt er 
zelfs zijn gehele maaltijd in verstoppen. 
 
Is je hond een schrokker…? 
Dan is de snuffelmat ideaal. Het mooiste moment 
van de dag is voor de hond vaak de maaltijd. Maar 
sommige honden schrokken alles -in no-time- naar 
binnen. Zodat het hoogtepunt van de dag maar twee 
minuten of nog minder duurt! De snuffelmat verlengt 
de duur van het eten tot wel vijftien minuten en 
geeft de honden een voldaan gevoel omdat zij naar 
hun maaltijd moeten zoeken.  
 
Hersenwerk-Spel 
De snuffelmat kan ook gebruikt worden als leuk 
“tussendoortje” of “hersenwerk-Spel”.Puzzelen doe 
je altijd samen met je hond. Zorg dat je altijd mee 
kijkt en hem helpt als je merkt dat hij het te 
moeilijk vind. Het is de bedoeling dat de hond zijn 
neus blijft gebruiken en niet zijn poten. 
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Houd uw hond altijd in de gaten wanneer hij ergens mee speelt. C•Dogs.nl kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor gezondheidsproblemen die optreden door het gebruik van deze snuffelmat. 

Snuffelmat Info 
Enkele  Aandachtspunten 
 Neem bij het eerste gebruik iets 

lekkers en zorg dat het gemakkelijk 
vindbaar is. Je verstopt het lekkers 
dus (nog) niet helemaal onderin de 
snuffelmat 

 Laat de hond niet gelijk aanvallen 
maar laat hem eerst zitten en 
wachten, geef dan pas het 
commando dat hij mag gaan zoeken  

 Als je hond het spelletje snapt ga je 
de koekjes steeds verder onderin 
stoppen 

  Haal de snuffelmat weg als hij zijn 
interesse heeft verloren 

 De snuffelmat gebruikten als een 
hersenwerk-spel en dus niet als een 
speeltje. Berg de snuffelmat op na 
gebruik en maak er geen vaste 
routine van 

 Houdt het leuk en zorg dat er geen 
frustratie ontstaat. Het moet 
spannend blijven! 

Veel Snuffel  Plezier samen! 

 

Honden werken graag met hun 
neus. De geurenwereld van de 
hond is bijzonder indrukwekkend. 
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