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De sportscholen gaan weer open, maar hoe krijg je ook je hond
en kat van hun luie plek?

De meest creatieve viervoeter workouts op een rij

Rotterdam, 18 mei 2021 – Het afschalen van de coronamaatregelen gaat door. Na veel
geduld en inzet van ons allemaal, lijkt er weer een stip op de horizon. Eén van de
versoepelingen is dat de sportscholen eindelijk hun deuren weer kunnen openen. Na
maanden stil zitten, kunnen we in sneltreinvaart nog even werken aan die ‘summer
body’. Bewegen is - net zoals bij mensen – ook goed voor lichaam en geest van je
viervoeters. De honden zijn afgelopen 15 maanden weliswaar meer dan ooit aan de
wandel geweest, ze hebben net als onze katten lekker lui aan onze voeten gelegen
tijdens het thuiswerken. Ook zijn ze meer verwend met een snackje tussendoor. Tijd om
onze viervoeters ook weer op het sportieve pad te krijgen daarom deelt Edgard &
Cooper de leukste tips. 

Honden en (huis)katten moeten dagelijks hun energie kwijt. Verveling en een gebrek aan
beweging kunnen leiden tot gedragsproblemen en gewichtstoename. Nu de sportscholen weer
open zijn, heb je waarschijnlijk ook weer meer oog voor de fitheid van je viervoeters. 

DE LEUKSTE WORKOUTS VOOR JE KAT
Hoe behendig is jouw kat?
Laat je kat niet meteen de gekste dingen uitvoeren, begin eenvoudig. Knip de onderkant van
een papieren zak af en draai die op z’n kant. Leg een traktatie aan het ene uiteinde en moedig
je kat aan om door de zak te lopen. Mag het wat spannender? Gebruik een hoepel in plaats
van een papieren zak. Leg een snoepje of speeltje aan de andere kant en train je kat om
erdoorheen te lopen. Na een tijdje kan je de hoepel én de traktatie steeds hoger houden. Je kat
kan meer dan je denkt.

Bouw een kattentoren: klimplezier van het hoogste niveau

⏲

https://2twintig.pr.co/


Een kattentoren geeft je pluizenbol alle ruimte om te spelen, hangen, springen en omhoog te
klauteren. Hoe meer verdiepingen en schuilplaatsen, hoe uitdagender en leuker. Verstop wat
brokjes en een kat zal zijn speurderskills bewijzen.

Lasergamen met je kat
Wil je eens goed lachen? Niets leuker dan je kat teasen met een laserpointer. Voor jou
topentertainment én de ideale workout voor jouw kat. Belangrijk: katten moeten voldoening
hebben van hun jacht. Ze geven niet op tot de ze de prooi onder hun poten kunnen vangen en
voelen. Als de rode stip verdwijnt of zich even richt op een poot, raakt je kat gefrustreerd.
Moedig je kat bijvoorbeeld aan om de ongrijpbare straal te 'vangen' door het licht te richten op
een van de andere speeltjes. Voordat je de straal verplaatst, moet je kat het speeltje - de
welverdiende prooi - stevig onder zijn poten voelen. Let op: schijn nooit in de ogen van je kat.

DE LEUKSTE WORKOUTS VOOR JE HOND
Wandelen met je puppy of volwassen hond
Puppy in huis? Dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat ze héél wat energie hebben. Aangezien
de meeste puppy's nog geen lange afstanden kunnen afleggen, raden wij een aantal korte
wandelingen per dag aan. Als vuistregel kun je het volgende aanhouden: 5 minuten x de
leeftijd in maanden = het aantal minuten wandelen (twee maal per dag). Voor volwassen
honden hangt alles af van hun ras en gezondheid. Gemiddeld heeft een volwassen hond
ongeveer 1 tot 2 uur per dag beweging nodig middels een wandeling. 

Verstop de beloning
Dit is één van onze favoriete spelletjes. Want het is een top work-out voor lichaam én geest.
Benieuwd? Verstop eerst een paar snoepjes terwijl je hond toekijkt. Zo snapt hij het concept.
Heeft hij ze allemaal gevonden? High paw en level up! Verstop nu de snoepjes zónder dat je
hond het ziet. De snacks van Edgard & Cooper hebben zo'n heerlijke geur dat je hond ze
allemaal weet te vinden. En nu een extra challenge. Wees creatief en stop bijvoorbeeld een
paar snoepjes in een leeg wc-rolletje of in een bloempot.

Touwtje trek
Elke hond is fan van een goeie touwtje trek challenge. Vooral voor actieve honden is dit een
geweldige manier om wat energie kwijt te raken. Onze tip: gebruik een speeltje dat niet te hard
is en geen scherpe randen heeft. Een teddybeer, een touw of een handdoek zijn ideaal.
Hindernissenparcours



Een hindernissenparcours is makkelijk te maken en pure fun voor je hond! Leuk voor in je
eigen achtertuin. Verzamel een paar voorwerpen waar hij over kan springen. Zoals een
schoenendoos of twee wasmanden met een stok ertussen. Zet er dan ook een paar dingen
tussen waar hij onderdoor overheen kan lopen. Een stoel of een hoelahoep zijn ideaal. Klaar?
Start! Beloon je hond met een lekkere snack telkens als hij een hindernis overwonnen heeft.

Honden en Katten Cast luisteren tijdens workoutWil je tijdens de workout van je viervoeter
of die van jezelf iets leuks te luisteren hebben, luister dan naar de podcast die Edgard &
Cooper heeft gemaakt in samenwerking met televisiepresentatrice en dierenliefhebber Evelien
de Bruijn en dierenspeciaalzaak Pets Place. Deze zogenoemde VODcast gaat speciaal over
honden en katten. Evelien gaat in gesprek met BN’ers over hun ‘familielid op vier poten’. De
eerste uitzending is met radio-dj Jeroen Kijk in de Vegte. Daarin staat de aanschaf en oriëntatie
van een hond centraal. De Bruijn vraagt hem het hemd van het lijf over ‘zijn’ Jelle, een Friese
Stabij. De podcast is te beluisteren via het Youtube-kanaal van Pets Place en is te vinden
op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en verscheidene andere podcast-apps. 
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Over Edgard & Cooper

https://www.youtube.com/watch?v=ms3460RpWEQ
https://open.spotify.com/show/1xRakELSqGYnO9eaa0b5HE?si=pUxEsKezTwanZQaE_htzJg&nd=1
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/honden-katten-cast/id1566335014
https://www.topcast.media/show/hondenenkattencast-podcast/
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2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering.
Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

Edgard & Cooper is opgericht door de twee Belgische ondernemers Koen Bostoen en Louis
Chalabai. Zij zijn de eigenaren van respectievelijk de honden Edgard en Cooper en verbaasden
zich over het gebrek aan smakelijke en gezonde opties in de diervoedingssector. In 2016
lanceerden zij daarom een vers en voedzaam productaanbod onder de namen van hun
honden, Edgard & Cooper. Inmiddels biedt de purpose driven start up internationaal een breed
assortiment honden- en kattenvoer van 100% natuurlijke ingrediënten waaronder veel vers
vlees. In Nederland zijn de producten verkrijgbaar op meer dan 600 verkooppunten, onder
meer in de dierenspeciaalzaken en tuincentra, maar ook online. Met haar passie voor
duurzaamheid is het ook het eerste Europese merk waarvan de verpakking van honden- en
kattenbrokken is gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar materiaal. Edgard & Cooper
doneert bovendien 1% van zijn jaarlijkse omzet aan de Edgard & Cooper Foundation, een goed
doel met als missie het leven van honden en katten vandaag nog te verbeteren om onrecht van
morgen te vermijden. Tot nu toe doneerde het merk ruim 3,5 een ton aan aan goede doelen in
Sri Lanka, Afghanistan, Bolivia en Chili.

https://nl.edgardcooper.com/
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