
 

Met je hond naar het water  

 

Wat is er in de zomer nu leuker dan naar het water te gaan met de hond? Pootjebaden, zwemmen, 

spelletjes, vrijheid en samen genieten bij een meer of aan zee. In de zomerperiode zijn honden bij 

veel recreatieplaatsen niet toegestaan maar er zijn ook locaties waar honden (op aangewezen 

plaatsen en tijdstippen) welkom zijn. Er zijn ook steeds meer mensen die een boot huren of kopen, 

naar schatting heeft één op de vier boten één of meerdere honden aan boord. Ook bij de 

beroepsvaart vind je veel honden als maatje aan boord.  

 

 



 

Zwemmen of pootjebaden 

Er zijn honden die van nature dol op zwemmen zijn, anderen houden het bij pootjebaden of spelen 

liever op het strand. Vooral werkhondenrassen vinden het leuk om ballen uit het water te halen. Of 

een hond gek op water is hangt af van het type en of hij op een positieve manier aan water gewend 

is. 

Het idee dat alle honden kunnen zwemmen is een misverstand. Honden moeten net als wij, het 

zwemmen leren. Rassen die gefokt zijn voor waterwerk zoals de Labrador retriever, New 

Foundlander en Portugese waterhond zijn van nature dol op water en hebben al snel door hoe 

zwemmen werkt. Er zijn ook rassen die door hun lichaamsbouw minder goed of niet (kunnen) 

zwemmen. Dit zijn honden met korte neuzen zoals Bulldoggen, kortbenige rassen met lange, zware 

lichamen zoals de Franse basset en honden met lange vachten die in water topzwaar worden. Dit wil 

niet zeggen zij niet het water ingaan, het is daarom verstandig om deze typen honden bij water in de 

gaten te houden.  

Honden kunnen geen risico’s in schatten 

 

 Zelfs wanneer een hond kan zwemmen, kunnen zich situaties voordoen waardoor hij in de 

problemen komt of in het ergste geval verdrinkt.  

Wat zijn de risico’s? 

• Honden met veel jachtpassie die watervogels najagen 

• Jonge en onervaren honden 



•  (oude) honden die slechtziend en slecht ter been zijn 

• In een onbekende omgeving, zoals tijdens een vakantie 

• In snelstromend water 

• Op plaatsen waar een hond niet zelfstandig uit het water kan komen, bijvoorbeeld een hoge 

kade, drassige oever en een wak in het ijs 

• Op een boot kunnen honden van boord vallen wanneer er sprake is van onoverzichtelijke 

situaties aan boord, een snelvarend vaartuig, ruw water en tijdens aan- en van boord gaan. 

Honden kunnen verdrinken doordat zij in paniek, onderkoelt en oververmoeid raken. 

 

en…hoe je ze kunt voorkomen? 

• Geef de hond in een waterrijke omgeving een borsttuig met handvat aan, zodat je hem in 

noodsituaties kan vastpakken 

• Een zwemvest voorkomt verdrinking en is een onmisbaar veiligheidshulpmiddel op een boot  

• Voor de veiligheid van de hond én om verstoring van watervogels te voorkomen is het 

raadzaam om honden die watervogels najagen en jonge honden in een waterrijke omgeving 

altijd aangelijnd te houden 

• Leer de hond alleen met jouw toestemming het water in te gaan 

• Wen je hond aan water en leer hem zwemmen 

 

Je hond leren zwemmen 

 

 

Zwemmen moet leuk zijn dus zet je hond nooit zomaar in het water maar laat hem liever in zijn eigen 

tempo wennen. Een hond leert het snelst wanneer je in een ontspannen sfeer vaak én kort oefent. 

Begin in ondiep water en bij een aangename temperatuur. De oever moet geleidelijk aflopen en mag 

niet drassig zijn.  

 

 



 

Voorbereiding 

 Laat de hond een borsttuig of zwemvest dragen en bevestig daaraan een lijn. Het is aan te raden om 

de hond van te voren aan het tuig of zwemvest te laten wennen. Neem een drijvend speeltje en wat 

lekkere hapjes mee. 

Stap voor stap 

• Ga zelf het water in, blijf rustig en moedig de hond niet gelijk aan ook het water in te gaan. 

Laat hem liever zijn gang gaan totdat je ziet dat hij het leuk vindt. 

• Wanneer de hond zich vrij in het water gedraagt, kun je hem aanmoedigen om naar je toe te 

komen. Een favoriet speeltje wat blijft drijven, bijvoorbeeld een balletje kan daar bij helpen. 

• Ga geleidelijk wat verder het water in. Wanneer het water dieper wordt is een hond geneigd 

stil te staan of terug te lopen. Met behulp van de lijn voorkom je dat hij terugloopt. Trek 

nooit aan de lijn omdat dat de hond angstig maakt! 

• Het is de bedoeling dat de hond in een horizontale positie blijft. Zwemmen gaat dan bijna 

vanzelf. Je kunt een handje helpen door een hand onder zijn buik te houden en hem zo naar 

iets dieper water te brengen. Wanneer de hond een *zwemvest draagt blijft hij vanzelf in een 

horizontale positie. 

• Wanneer de hond zelfstandig zwemt, loop je weer naar het ondiepe gedeelte zodat de hond 

weer vaste grond onder zijn voeten voelt. Haal je hand rustig weg wanneer hij zelfstandig 

zwemt. Wanneer je het op deze manier aanpakt zal een hond zwemmen snel doorhebben en 

leuk vinden. 

• Oefen het zwemmen ook in ander water vanaf het moment dat de hond het zwemmen door 

heeft en leer hem vanaf nu alleen met toestemming het water in te gaan. 

 

Het nut van een zwemvest 

 

 

 



Een zwemvest voorkomt verdrinking, het is een onmisbaar veiligheidshulpmiddel op een boot en bij 

hondenwatersport en een aanrader voor honden die niet kunnen zwemmen en mee gaan naar 

water. Een zwemvest kan ook als hulpmiddel dienen bij het leren zwemmen.  

Hondenzwemvesten zijn verkrijgbaar bij watersportwinkels en dierenspeciaalzaken. Er zijn 

verschillende soorten en kwaliteiten zwemvesten te koop en honden zijn er in er veel vormen en 

maten. Deze tips kunnen helpen bij het kiezen van het juiste zwemvest voor je hond. 

• Een zwemvest moet goed passend en comfortabel zijn, neem de maten van je hond op of 

neem hem mee naar een winkel om het vest te passen. Let er bij een reu op dat er geen 

band over zijn geslachtdeel loopt.  Brede buikbanden zijn bij optillen prettiger voor de hond 

dan smalle bandjes.  

• Een zwemvest waarbij de hond in een normale zwemhouding (horizontaal) blijft is ideaal, 

een borstband met drijfvermogen voorkomt dat zijn kop onder water gaat 

• Het zwemvest moet voorzien zijn van een stevig handvat 

• Het zwemvest moet gemaakt zijn van licht materiaal wat ook licht blijft als het nat wordt. 

Vooral voor kleinere honden is dit belangrijk. 

• Een felle kleur met reflectoren maken de hond goed zichtbaar in het water 

• Een ring aan het zwemvest om de hond aan te kunnen lijnen is handig. 

 

Spelletjes in het water 

Samen zwemmen met je hond 

Het kan een leuke ervaring zijn om samen met de hond te zwemmen. Wanneer je dit voor het eerst 

doet is de kans groot dat de hond naar je toe zwemt. Met zijn nagels kan hij je onbedoeld bezeren. 

Om dit te voorkomen kun je hem direct leren tijdens het zwemmen naast je te blijven, zoals hij bij 

wandelen gewend is. Je kunt dit oefenen door naast je zwemmende hond te lopen. Pas je aan zijn 

zwemtempo aan. Koppel een signaal bijvoorbeeld “naast” aan het gewenste gedrag en beloon hem 

wanneer het goed gaat. Wanneer hij het begrijpt kun je jezelf geleidelijk kleiner maken zodat de 

hond aan de nieuwe positie die je inneemt kan wennen. Wanneer de hond naast je blijft, kun je zelf 

een klein stukje naast de hond zwemmen. Bouw de tijd van samen zwemmen langzaam op. 

Apporteren uit het water ofwel het uit het water halen van een voorwerp. Wanneer een hond het 

apporteren al beheerst en aan water is gewend, is dit een van de leukste spelletjes. Kies voor een 

drijvend zacht speeltje, bal of dummy. Gebruik geen stokken omdat dit bij de hond ernstige 

verwondingen aan de bek en slokdarm kan veroorzaken. 

 

 

 

 

 



 

Spelletjes op het strand 

 

Zoek- en speurspelletjes passen bij de aard van het beestje. Laat je hond zijn neus gebruiken en 

verstop speeltjes of hondenkoekjes. Of verstop jezelf terwijl iemand anders de hond vast houdt. Deze 

spelletjes zijn ook samen met kinderen geschikt. 

Een strandwandeling maken is op zich zelf al heerlijk voor mens en hond. Wanneer je onderweg 

regelmatig een spelletje doet zal de hond beter bij je blijven. 

Gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de hond wordt meegenomen naar water is het goed eens stil te staan bij de 

gezondheidsrisico’s die een hond kan lopen. In de zomer, bij water en in het buitenland loopt een  

 



 

hond eerder ziektes en parasieten op. Het zwemwater kan besmet zijn. Wanneer een hond daarin 

zwemt en van drinkt kan dat ongezond voor hem zijn. Langs de waterkant kunnen zaken liggen die 

voor honden interessant zijn, maar gevaarlijk zijn als ze ervan eten. Een hond heeft met zijn super 

reukvermogen sneller door dan wij waar “lekkere hapjes” te vinden zijn. Een maag-darm probleem is 

vaak het gevolg van het eten van kadavers en afval of van het drinken van verontreinigt water. 

Wat iedere hondenliefhebber moet weten 

Ziekte van Weil – wordt overgedragen door urine van ratten die in het water zwemmen en door 

urine van honden die besmet zijn met ziekte van Weil. Een vaccinatie voorkomt dat hond de ziekte 

van Weil oploopt. 

Botulisme - treed op in stilstaand water en met hoge temperaturen. Honden kunnen ziek worden van 

het eten van met botulisme besmette dode vissen en watervogels. Laat de hond daarom niet 

zwemmen wanneer er kadavers in of bij het water liggen.  

Blauwalg - komt veel voor in stilstaand zoet- en zout water en met hoge temperaturen en is 

herkenbaar aan troebel water met blauwige of gelige kleur. Mens en hond kunnen erg ziek worden 

van met blauwalg besmet water. Door Rijkswaterstaat wordt officieel zwemwater op blauwalg 

gecontroleerd.  

Zoutvergifitiging - kan ontstaan wanneer de hond (zout) zeewater drinkt. Afhankelijk van de 

hoeveelheid treedt een zeer ernstige vergiftiging op waaraan een hond kan overlijden. Door de hond 

van tevoren en tussendoor drinkwater te geven voorkom je meestal dat de hond overmatig van het 

zoute water drinkt. Blijft de hond toch zeewater drinken, haal hem er dan tijdig bij weg. Honden 

krijgen ook zout binnen wanneer zij hun vacht drooglikken. Om dit te voorkomen kan hij afgespoeld 

worden met zoet water of goed afgedroogd worden wanneer hij het water uitkomt.  

Vishaakjes – kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Een hond kan een vishaakje binnenkrijgen 

wanneer hij een vissenkop met daarin een achtergebleven vishaakje opeet of een verloren vishaakje 

inslikt. Om het inslikken van vishaakjes te voorkomen kan de hond op plaatsen waar gevist beter 

aangelijnd worden gehouden.  

Parasieten – naast de bekende parasieten zoals teken en vlooien is Leishmania ziekte die veroorzaakt 

wordt door zandvliegjes. Deze komen voor in kustgebieden, voornamelijk nog in Zuid Europa, maar 

naar verwachting binnenkort ook in Nederland. Het is moeilijk te herkennen ziekte die het 

immuunsysteem van de hond aantast en veel verschijnselen kent. De Scalibor® tekenband biedt 95% 

bescherming tegen Leishmania en beschermd de hond ook tegen teken en vlooien. 

Oververhitting - In de zomer kan het flink warm worden. Honden kunnen niet zo goed tegen de 

warmte zoals wij. Zij raken hun warmte alleen kwijt door middel van hijgen en via hun voetzolen. Om 

oververhitting te voorkomen kun je de hond het beste een plek in de schaduw geven en hem 

regelmatig laten zwemmen of pootjebaden of hem goed natmaken. Zorg er ook voor dat hij 

onbeperkt fris drinkwater ter beschikking heeft. Beperk de activiteiten, dit is vooral van belang voor 

jonge enthousiaste honden die zelf geen rust nemen.  



 

Overlast voorkomen 

 

Ook al zijn honden toegestaan, je blijft als hondeneigenaar altijd verantwoordelijk voor zijn gedrag. 

Wanneer we onze honden weghouden bij zwemmende en zonnebadende mensen en hondenpoep 

opruimen kunnen we samen met de hond genieten van het water en strand. 

 Nuttige websites: 

Kwaliteit zwemwater  www.zwemwater.nl 

Stranden waar honden zijn toegestaan 

www.uitgelatenhond.nl/alle-honden-stranden-op-een-rij 

www. dier-en-natuur.infonu.nl/huisdieren/67710-met-de-hond-op-het-strand-waar-toegestaan.html 

 

Trudie Rutten  

Foto’s  

Chihuahua’s - Pablo en Lola – Eigenaar: Fenneke Koster-Joenje 

Drentsche patrijshonden – Stella en Dickie(zwemmend) Eigenaar: Trudie Rutten 

Dit artikel is geplaatst in Me & My Dog aug/sept 2013 


