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In het augustusnummer schreef trudie Rutten over haar voorbereidingen op een vaarvakantie 

naar Zuid-engeland met twee honden aan boord. In dit nummer blikt zij terug op het verloop van 

de invoer van de honden, voor deze vaarreis, die zij maakte met meerdere motorboten. omdat 

de honden niet op haar eigen boot naar groot-brittannië mogen, volgen de honden ‘dickie’ en 

‘Lotta’ met hun baasjes een andere route.

tRudIe Rutten 

1 Dickie aan boord op Britse wateren. 2 Dickie en Lotta. 3 Controle van het Europese dierenpaspoort en van de identificatiechip in Calais.
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terwijl de deelnemende motorjachten zich verzamelen in 

de haven van nieuwpoort, maken de honden kennis op het 

strand. daarna volgt een bezoek aan de plaatselijke dieren-

arts waar ze een wormbehandeling krijgen. Het klikt tussen 

de honden dickie en Lotta, wat wel zo prettig is omdat ze 

samen in de auto met ‘Le Shuttle’ door de eurotunnel moe-

ten reizen. 

Waar de honden reizend met de trein geen hinder onder-

vinden van het weer zorgt een harde wind en onrust in Ca-

lais er voor dat de armada één dag later dan gepland de 

oversteek vanuit nieuwpoort naar dover maakt. de twee 

schippers, die in plaats van mij en het baasje van Lotta naar 

dover zullen varen, arriveren die ochtend al vroeg met de 

auto. Zij gaan aan boord en wij vertrekken met diezelfde 

auto naar Calais. de honden vallen al snel in slaap en na 

1,5 uur arriveren we zonder oponthoud in Calais. Via het 

speciale wegwijsbord met hondenvoetje, komen we bij de 

‘pet Reception’. Wij waren in juli ook al bij de pet Recep-

tion, waar er sindsdien aardig wat ten goede is veranderd. 

Het gebouw is vernieuwd en is nu groter, voorzien van air-
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4 De contole van het dierenpaspoort door de havenmeester van Beaulieu River. 5 De vernieuwde ‘Pet Reception’ bij de Eurotunnel.

conditioning en een drive-in mogelijkheid. ook is er nu een 

grotere ontspanningsruimte met kunstgras en speeltoestel-

len voor honden.

Zoals eurotunnel op haar website belooft, doet het perso-

neel er alles aan om stress te voorkomen. Zo blijven ze 

achter de balie om de identificatiechip te controleren en 

mag de begeleider nu zelf de chiplezer hanteren. een chip-

lezer is een groot voorwerp dat vlakbij de kop van de hond 

moet worden gehouden. dit kan bedreigend overkomen op 

de hond als een onbekende dat doet. 

de medewerkers controleren het europees dierenpaspoort 

op een geldige rabiës -vaccinatie en lintwormbehandeling. 

opgelucht dat alles in orde is rijden we langs de incheck 

-en paspoortcontrole en met ons flexiticket hebben we toe-

gang tot de eerst vertrekkende trein. In de eurotunnel sla-

pen de honden weer en na 35 minuten zijn we al op 

engelse bodem. 

als me de auto aankomen in de haven van dover ziet de 

havenmeester meteen dat we buitenlandse kentekenplaten 

hebben. dat is voor hem het bewijs dat we met de honden 

de goedgekeurde route hebben genomen. In de engelse 

jachthavens, die we daarna nog bezoeken, wordt herhaal-

delijk geïnformeerd naar de route die de honden hebben 

gevolgd om in engeland te komen. enkele uren later zien 

we vanaf de pier onze boten de port van dover binnenva-

ren. onze missie is geslaagd! In dover maken we het nog 

mee dat mensen met hun hond worden teruggestuurd 

omdat zij met de eigen boot met de hond aan boord aan-

komen. 

Hondvriendelijkheid
de strenge invoereisen zijn de enige mogelijkheid om ra-

biës en vossenlintworm buiten groot-brittannië te houden 

en het zegt niets over de hondvriendelijkheid!  tijdens onze 
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6 Hondentoilet? Nee! Heerlijk op een grasmatje slapen aan dek. 

7 Pootjebaden in Lymnington.

reis merken we dat de engelsen over het algemeen gek zijn 

op honden. er zijn wandelgebieden en restaurants genoeg 

te vinden waar honden zijn toegestaan. Wij, maar ook dic-

kie en Lotta hebben genoten van de engelandreis. Voor 

ons was de aanwezigheid van onze maatjes ‘de kers op de 

taart’!

Tuintje op mijn boot…
tijdens de reis hebben we een paar lange vaardagen. 

daardoor kunnen we dickie niet op geijkte tijden uitlaten. 

daarom hebben we onze boot uitgerust met een honden-

toilet. een platte houten bak, die we stormvast bevestigen 

op het dek, met daarin aarde en gras. de bak kunnen we 

het afsluiten met een deksel. onder toeziend oog van  

dickie onderhouden we het tuintje annex hondentoilet 

goed. toen we echter golven over de boot kregen, bleek 

de bak niet waterdicht en veranderde het tuintje in een 

mini-kwelder. uiteindelijk ruimen we de inhoud op en leg-

gen er een stukje kunstgras in. dickie heeft, ondanks dat 

de nood een enkele keer hoog is, géén plasje op het hon-

dentoilet gedaan! Ze beantwoord mijn aanmoedigingen 

met een ongeloofwaardige blik: “ik doe mijn behoefte echt 

niet in mijn het tuintje op mijn boot!”

over ‘ Varen met honden in engeland’ verschijnt een hoofd-

stuk in ‘ Honden aan boord - editie 2016-2017’. Meer  

informatie, zie: www.hondenaanboord.nl.  

waaroM sTrEngE InvoErEIsEn?

Waarom stelt het Groot-Brittannië strenge in-

voereisen voor honden?

Het Groot-Brittannië is vrij van rabiës en vos-

senlintworm. In Europa is rabiës goed onder 

controle door de vaccinatieplicht voor het bui-

tenland. Vossenlintworm komt in Europa steeds 

vaker voor bij vossen en honden, die op hun 

beurt mensen kunnen besmetten. 

Besmetting kan bij mensen leiden tot ernstige 

ziekte en kan fataal worden omdat er geen me-

dicatie beschikbaar is. Het middel Praziquantel 

is vier weken werkzaam bij honden. Wanneer de 

hond voor een langere periode in Groot-Brittan-

nië verblijft, is een herhaling van de behande-

ling verplicht.

Dogs Fouling of Land 

In het Groot-Brittannië is de wet ‘Dogs Fouling 

of Land’ van kracht. Dit verplicht honden-eige-

naren om uitwerpselen op te ruimen. Op het niet 

nakomen van deze wettelijk verplichting staan 

hoge boetes. 


