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Veiligheid voor 
uw viervoeter

Voor veel hondenliefhebbers is het 

vanzelfsprekend dat de hond meegaat 

met vaartochten. De meeste honden 

vinden dat ook heerlijk en zijn minstens zo 

dol op de boot als hun baas. Het aan en 

van boord gaan wordt door menig hond  

echter nog wel eens als verveldend 

ervaren. Trudie Rutten, auteur van het 

boek ‘Honden aan boord’ vertelt wat u 

daar aan kunt doen. 

TRuDie RuTTen

een lage graswal, een hoge kademuur, een smalle wiebe-

lende vingersteiger... Slechts zelden is de afstand en 

hoogte tussen het gangboord en de steiger of wal optimaal 

voor uw hond om gemakkelijk aan of van boord te kunnen 

stappen. Hoe waarborgt u in dat geval de veiligheid van uw 

trouwe viervoeter? een verkeerd uitgevoerde sprong is niet

echt lekker voor de lak, om nog maar te zwijgen van de 

klap die de gewrichten van het beestje te verduren krijgen. 

Bovendien loopt u zo een groot risico de hond een keer 

tussen de wal en het schip vandaan te moeten vissen. 

Honden kunnen immers − net als wij − weleens niet zo at-

tent of afgeleid zijn. Veel hondenbezitters kiezen er dan ook 

voor hun huisdier op te tillen, maar ook dat is niet aan te 

raden. De meeste honden vinden het namelijk niet prettig 

om opgetild en gedragen te worden, wat dan ook een 

stressvolle situatie oplevert. Dit geldt overigens ook voor 

kleine hondjes, hoe gemakkelijk het ook lijkt om die even 

onder je arm te nemen! 

Stress
Omdat een hond net als thuis, regelmatig moet worden uit-

gelaten wordt hij soms wel acht keer per dag van- en aan 

boord getild. Bij honden die dit onprettig vinden, ontstaat 

een onveilig gevoel waardoor ze angstig worden. uiteinde-

lijk kan de hond zich ontwijkend of juist agressief gaan ge-

dragen waardoor een blijvende stressvolle situatie rond het 

van- en aan boord gaan ontstaat. Met name jonge, enthou-

siaste en onervaren honden, maar ook oude slechtziende 

of slecht ter been zijnde honden lopen meer risico. 
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Veiligheid voor 
uw viervoeter

Zo pakt u het aan! 
Als u uw hond wilt aanleren over de loopplank te lopen, kunt 

u het beste eerst ‘droog’ oefenen. Met behulp van het 

volgende stappenplan heeft uw hond het al snel door.

1. Start de oefening op een vertrouwde plaats zonder

    afleiding en laat de hond voor iedere oefening eerst

    gaan zitten.

2. Leer de hond uw hand te volgen. Neem daarvoor een 

    lekker hapje in de hand, houd dit voor zijn neus en

    beweeg uw hand langzaam voor hem uit. Blijf naast 

    hem lopen, zoals later ook bij de loopplank de

    bedoeling is. Beloon hem met het hapje wanneer het

    goed gaat en alleen als hij zich rustig gedraagt!

3. Leg de loopplank plat neer. Herhaal de oefening nu over 

    de plank. Geef het beloningshapje halverwege en leid hem

    verder met een volgend hapje naar het einde van de plank.

4. Herhaal de oefening maar geef nu alleen een hapje aan 

    het einde van de plank. 

5. Nu kan de plank een beetje schuin gelegd worden, 

    bijvoorbeeld op een stevig kistje. De plank mag niet 

    kunnen wegglijden, laat eventueel iemand helpen.

6. Wanneer de hond het begrepen heeft kan er bij de boot 

    geoefend worden. Maak weer gebruik van een lekker 

    hapje en geef hem dat wanneer hij aan boord gekomen is.

7. Van boord gaan leert u de hond op dezelfde manier aan. 

    Om te voorkomen dat de hond de loopplank gehaast af 

    loopt beweegt u uw hand rustig, maar wel in een tempo 

    waarbij de hond door kan lopen. Op de wal moet de hond 

    gaan zitten voordat hij de beloning krijgt.

Belangrijk: laat uw hond een comfortabel borsttuig dragen. 

Houd hem aangelijnd, maar trek niet aan de lijn. Blijf voor zijn 

veiligheid naast hem als hij op de loopplank loopt. En 

tenslotte: blijf zelf geduldig en vriendelijk tegen de hond, dan 

houdt u het aan en van boord gaan leuk!

Wat ook niet bevorderlijk is voor een veilige op- of af-

stap, is onduidelijkheid. een hond die bijvoorbeeld de 

ene keer wel en de andere niet zelf mag bepalen of hij 

van boord gaat. consequent zijn is het devies! 

Loopplank
Wij hebben erg goede ervaringen met onze zelfgemaakte 

loopplanken aan boord. Tijdens onze negen weken du-

rende vaarreis naar Denemarken konden onze twee Drent-

sche patrijshonden dankzij deze voorzieningen in alle 

situaties zelfstandig van en aan boord komen. De oudste 

hond heeft artrose en draagt daarom een hulptuig waar-

mee we haar op de loopplank ondersteunen. Onze favo-

riete loopplank (voor honden met een gewicht van 30 kg) is 

45 cm breed en 2,75 meter lang. De plank is voorzien van 

een strook tapijt en om de 30 cm zijn dwarslatjes aange-

bracht. Om de plank goed te kunnen tillen, zijn er handgre-

pen in gemaakt. uiteraard zijn er ook loopplanken te koop, 

maar het voordeel van zelf maken is dat u hem geheel naar 

eigen wens, passend bij uw boot en hond, kunt ontwerpen. 

Daarbij moet de loopplank aan een aantal eisen voldoen.

Zo moet hij de juiste lengte en breedte hebben en is het 

handig als hij bruikbaar is voor verschillende aanlegsitua-

ties. een lange én een korte loopplank kan natuurlijk ook. 

Om uitglijden te voorkomen moet de plank zijn voorzien 

van een goede antisliplaag en ter voorkoming van wegglij-

den is een goede bevestiging noodzakelijk. De bovenkant 

kan met touw aan weerszijden aan de boot worden vastge-

zet, een stevige mat op de wal verhindert het wegglijden 

van de plank en geeft de hond extra grip. De planken een 

plekje aan boord geven kan een uitdaging zijn. Wij hangen 

de planken op aan de binnenkant van de railing. Misschien 

niet de meest fraaie oplossing, maar wij hebben het graag 

over voor onze twee trouwe harige matrozen! 

1	 De	meeste	honden	

worden	liever	niet	opge-

tild	en	gedragen.	Voor	

het	van	en	aan	boord	

gaan	biedt	een	loopplank	

uitkomst.	.

2	 Blijf	voor	de	veiligheid	

naast	de	hond	als	hij	op	

de	loopplank	loopt..

3	 Honden	zijn	vaak	net	

zo	dol	op	de	boot	als	hun	

baas.	.
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