
 

De Honden aan boord loopplank is ontstaan door jaren van testen en weer aanpassen. 

Onze doelstelling is dat: 

 De honden in zoveel mogelijk aanlegsituaties zelfstandig van en aan boord moeten 
kunnen gaan. 

 De loopplank voor ons hanteerbaar is namelijk: licht van gewicht, met handgrepen en 
gemakkelijk op te bergen. 

Deze lichtgewicht loopplank is voorzien van dwarslatjes, tapijt en handgrepen. Een 
ophangsysteem zorgt ervoor dat de loopplank evenwijdig met de boot gelegd kan worden, 
tweemaal uitgevoerd in spiegelbeeld om de plank aan beide zijden van het schip te kunnen 
gebruiken. De plank wordt opgeborgen aan de binnenzijde van de reling, in twee lussen 
(lijnen). 

Voordelen voor honden: 

 Honden voelen zich veilig op deze loopplank omdat zij grip hebben op het tapijt en de 
dwarslatjes en door de opstaande randjes. 

 De plank is lang genoeg waardoor de hond er gemakkelijk tegenop kan lopen. 
 De stevige ligging maakt dat de plank niet kan niet wegglijden. 

Voordelen voor eigenaren: 

 Niet meer hoeven tillen van de hond. 



 Licht van gewicht en met handgrepen. 
 Met 2 lijnen (lussen) op te hangen aan de binnenkant van de reling. 

  

 

Antislip: tapijt en latjes 

 

 
 

Stevig verankerd tegen wegglijden 

 
 



 

Handgrepen 

 

Houders om de loopplank langszij te leggen 

 

Opgehangen aan lussen (lijnen) aan binnenzijde reling 

Deze loopplank zelf maken? Dit heb je nodig: 

Onderdelen 

 Loopgedeelte van lichtgewicht Multiplex. 
 Zijkanten van lichtgewicht Multiplex met daarin aan weerszijde 3 handgrepen 

(uitsparingen). 
 Hardhouten latjes voor grip voor  hondenvoeten. 



 Steuntjes aan de kopzijde om wegglijden te voorkomen. 
 Naaldvilt tapijt voor extra antislipeffect en tot aan de achterzijde aan de onderkant 

doorlopend, om wegglijden te voorkomen. 

Maten 

 Lengte: 2.45 m. 
 Breedte loopgedeelte: 35 cm. 
 Opstaande rand hoogste deel: 8 cm. 
 Latjes om de 30 cm. 

Ophangsysteem “hondenloopplank langszij leggen” 

Materiaal 

 Berken multiplex (24 mm) of beton multiplex 
 Pauwmelle scharnieren 4x 

  

 

Houders om de loopplank langszij te leggen 

 

Pauwmelle voor bevestiging 



 

Houder voor loopplank 

 
 

Werkwijze 

 Maak eerst een proefmodelletje 
 Maak 2 identieke houders 
 Per houder zijn 2 scharnieren nodig. Monteer de mannetjes  aan de houders. 
 Monteer 2 delen van de scharnieren (vrouwtje) in spiegelbeeld aan de loopplank ( om 

de plank aan beide zijden van de boot te kunnen gebruiken. 

Ontwerp Honden aan boord loopplank: Jan Brummel. 

 


