
Het gebruik van een Kong: 
Kong EXTREME Dog Toys zijn uniek gevormde, ongelooflijk stevige rubberen hondenspeeltjes die 
gevuld kunnen worden met voer of beloningen. Vooral het onvoorspelbare stuiteren van de Kong 
daagt de meeste honden uit tot een spelletje "JAWROBICS": jagen, vangen en kauwen. 
Het leeg halen van een Kong is een populaire en belangrijke activiteit. Het houdt honden tevreden en 
helpt verveling tegen te gaan. Ze zijn uren bezig, terwijl ze de hondenbrokken en smakelijke 
beloningen proberen kapot te maken en eruit te likken. 
 

Vultechnieken voor de Kong: 
Hier is een voorbeeld van het vullen van de Kong: 
1. Het is belangrijk om te starten met een Kong van voldoende grootte, zodat de hond er 
gemakkelijk bij kan. Wij geven u graag advies over de juiste keuze. 
2. Doe een beetje hondenpindakaas of kaas in het gaatje in de top. 
3. Vul ongeveer 1/3 van de binnenkant met hondenbrokken en de rest met gestoomd vlees (Renske 
kuipjes of Profine worst), hondenpindakaas of geraspte kaas die u ook in de top heeft gedaan. 
4. Laat een smakelijk stukje koekje uit de Kong steken. De gemakkelijkste stukjes zullen 
nieuwsgierigheid wekken en de hond zijn taak serieus laten nemen. 
5. Het is belangrijk dat de honden succes boeken met hun "werk". Maak het in het begin 
gemakkelijk om de vulling eruit te halen. U kunt dan kiezen om er alleen brokken in te doen.  
 

Als de hond meer ervaren wordt wilt u het hem misschien moeilijker maken. Dat gaat als volgt: 
1. Druk het voedsel dichter op elkaar. 
2. Duw koekjes in de holte en gebruik de randen binnenin om ze vast te zetten. 
3. Vries het in! Heel populair! Probeer verschillende combinaties van blikvoer voor de hond, met 
noten, rijst of wat gepofte aardappel gemengd met hondenbrokken en vries het in. 
OF 
1. Steek een kalfspees door de KONG. 
2. Vul de KONG met koekjes of brokken zodat uw hond ze eruit kan halen. 
 

Meer mogelijkheden:  
Ook de KONG - ICE is favoriet bij veel honden! Doe een dot pindakaas in het kleinste eind van de 
Kong om hem dicht te maken. Zet hem ondersteboven in een geschikt glas. Vul hem met fruitsap of 
het kookvocht van groente en vries hem in. 
 

Of geef de Kong warm! Mix wat stukjes kaas of smeerkaas met zijn hondenbrokken en zet ongeveer 
in de magnetron (in een geschikt glas) om een brok te creëren zodat alles binnenin aan 
elkaar plakt. Laat het wel afkoelen tot een veilige temperatuur! 
Verstop een gevulde Kong binnen of buiten in de tuin. Het zoeken naar een gevulde Kong is een 
groot plezier en werkt motiverend. Let op; niet iedere hond kan tegen kaas test dit dus uit met een 
geringe hoeveelheid!  
 

Belangrijk: 
Geef de gevulde Kong op verschillende momenten van de dag. En vooral ook regelmatig als u thuis 
bent, zodat het gebruik van de Kong niet altijd geassocieerd wordt met het feit dat u weggaat. 
Gebruik de Kong eerst een paar keer uitsluitend als u thuis bent. En let daarbij goed op, want ook de 
stevigste hondenspeeltjes zijn nooit onverwoestbaar. Pas als uw hond vertrouwd met de Kong 
omgaat, geeft u deze ook als u niet thuis bent. 
Als uw hond meerdere keren per dag een Kong leeg eet, moet u de hoeveelheid voedsel die u in zijn 
voerbak geeft daarop aanpassen. 
 
MAAK DE KONG GOED SCHOON NA GEBRUIK! Hierbij is de vaatwasser aan te raden. Uw hond is 
klaar als alle voedselresten uit de Kong verdwenen zijn. U kunt uw hond de gehele dag bezig houden 
als u meerdere exemplaren vult en deze verstopt. 
 

Bedankt voor de aankoop van deze Kong en wij wensen u en uw hond veel plezier. 
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