
www.motorboot.com###*P

Met de hond
naar Engeland

Met de boot naar Engeland is een prachtig 

avontuur, dat veel motorbootvaarders wel 

eens willen aangaan. Maar wat als je een 

trouwe scheepshond hebt, die graag mee 

gaat op vaarvakantie? Vanwege de 

Engelse invoereisen is het niet eenvoudig 

een hond mee te nemen, maar sinds 

enkele jaren zijn de mogelijkheden 

enigszins verruimd. Trudie Rutten maakt 

deze zomer met een groep motorboten de 

oversteek naar Zuid Engeland en deed het 

nodige speurwerk. Dankzij de juiste 

voorbereidingen kan haar hond Dickie hen 

vergezellen tijdens deze reis.  

TRuDiE RuTTEn

Engeland heeft in 2012 de invoereisen voor honden ver-

soepeld door de verplichte quarantaine en bloedtesten af 

te schaffen. Hierdoor is het aantrekkelijker geworden om 

de hond mee te nemen naar Engeland. Maar let op: een 

hond op je eigen boot invoeren is nog steeds niet toege-

staan! Je bent verplicht een van de goedgekeurde trans-

portroutes te volgen. Eenmaal in Engeland kan de hond 

zonder bezwaar alsnog aan boord van je eigen schip en 

voor de terugreis gelden geen eisen. Omdat reizen voor 

honden stressvol kan zijn, ben ik op zoek gegaan naar een 

hondvriendelijke mogelijkheid om onze Dickie en een labra-

dor van een ander stel naar Engeland te vervoeren. Er zijn 

drie mogelijkheden: 

1. vliegtuig: kleine hondjes die in een reistas passen 

mogen mee in de cabine, maar grotere soortgenoten moe-

ten in een bench in het bagageruim. 

2. veerboot: honden zijn uitsluitend toegestaan op het au-

todek in een auto of bench, maar hun baasjes zijn verplicht 

de vaartocht op het passagiersdek door te brengen. 

3. Eurotunnel ‘Le Shuttle’: in de autotrein mogen tot vijf 

honden met het gezin mee in de auto. Bijkomend voordeel 

is dat de treinreis door de kanaaltunnel slechts 35 minuten 

duurt. Vooraf ga je langs de controlepost voor honden en 
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wacht je tot het vertrek in de speciale ontspanningsruimte. 

Hier kunnen viervoeters hun poten strekken en hun be-

hoeften doen. ‘Le Shuttle’ kreeg in 2014 een award voor de 

hondvriendelijkste grote organisatie. Ervan overtuigd dat de 

treinreis door de kanaaltunnel de beste optie is, hebben we 

een Flexiplus ticket – reizend met twee honden – aange-

schaft. Dit ticket is een jaar geldig en kan geannuleerd wor-

den. Handig, omdat de weersomstandigheden immers nog 

roet in het eten kunnen gooien voor de geplande overtocht 

met de groep motorboten. We hebben twee extra schip-

pers bereid gevonden onze plaats aan boord in te nemen 

tijdens de overtocht van de motorboten, zodat ik en een 

van de baasjes van de labrador de honden kunnen verge-

zellen. Met de auto gaan we op de trein door de Eurotunnel 

en in Brighton stappen wij aan boord. De extra schippers 

gaan vervolgens met de auto weer terug naar nederland. 

  

invoErEisEn EngEland 
Verplicht zijn: 

∙ Goedgekeurde transportroute

∙ Identificatiechip 

∙ Europees Dierenpaspoort

∙ Geldige rabiës vaccinatie

∙ Behandeling tegen lintworm, minimaal 24 uur tot    

  maximaal 120 uur voor vertrek.                                                                                        

  Let op: handtekening dierenarts verplicht! 

HandigE adrEssEn
∙ Eurotunnel: 

  www.eurotunnel.com/uk/kanaal-tunnel/huisdier

∙ United Kingdom invoereisen: 

  www.gov.uk/take-pet-abroad

∙ Nederlandse huisdierensite met o.a. invoereisen: 

  www.licg.nl

∙ Uitgebreide website voor reizen met honden, handige   

  gratis download landeninfo UK: 

  www.dogsincluded.nl

∙ Website voor varende hondenliefhebbers: 

  www.hondenaanboord.nl 

‘le shuttle’ kreeg in 
2014 een award voor de 
hondvriendelijkste grote 
organisatie
Bij de voorbereiding op een lange vaarvakantie mag de 

bootuitrusting van de hond niet ontbreken. Bij ons bestaat 

die uitrusting uit loopplanken (zie de Motorboot van mei 

2013 waarin de hondenloopplank uitgebreid is besproken), 

rolletjes vloerbedekking voor de roostersteigers, een hon-

denzwemvest en een borsttuig met handgreep. Om maag- 

en darmproblemen te voorkomen nemen we voldoende 

eigen hondenvoeding en flessen water mee. De EHBO 

doos is aangevuld met norit (tegen diarree) en flesjes Bach 

Scleranthus en Rescue Remedy, wat helpt bij eventuele 

zeeziekte en stress. Omdat de temperatuur in de Solent 

flink kan oplopen, heb ik een koelmat aangeschaft. Verder 

draagt Dickie een tekenband en een hondenpenning met 

daarop ons mobiele nummer, zodat we bij een eventuele 

vermissing snel kunnen worden herenigd. 

ik heb een tuintje op mijn boot...
Tijdens onze reis deze zomer staan een paar lange vaarda-

gen op het programma, waardoor Dickie niet op de geijkte 

tijden kan worden uitgelaten. Daarom is onze bootuitrus-

ting dit jaar uitgebreid met een heus ‘hondentoilet’! Het op 

oudere leeftijd wennen aan een hondentoilet is niet een-

voudig, toch willen we een poging wagen. De platte bak die 

we hiervoor hebben vervaardigd heeft een echt grasveldje, 

staat stormvast op het dak van de kombuis en kan met een 

deksel worden afgesloten. Dickie heeft al flink ‘geoefend’, 

al heeft ze het nog niet helemaal begrepen en beschouwt 

ze het hondentoilet vooralsnog als een privé-tuintje waar je 

heerlijk kunt liggen. We hopen dat ze er in geval van ‘hoge 

nood’ gebruik van zal maken. Of dat gaat gebeuren, dat 

laat ik graag na ons vaaravontuur weten! 

1	 ‘Mag	ik	mee	naar	

Engeland?’

2	 Veilig	op	zee	met	een	

hondenreddingsvest.

3	 Een	hondentoilet	

annex	tuintje	aan	boord.
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