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Voorwoord 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introductie 

 

Wandelen met je hond is ontzettend leuk maar voor sommigen is het 

iedere dag weer een frustratie. Deze folder is bedoeld om een wandeling 

afwisselender en leuker te maken. Maar ook wanneer de wandeling een 

frustratie is, weer plezier te ervaren om samen met je hond op pad te 

gaan.  

 

Niet alle informatie past in deze folder, daarom verwijzen we soms door 
naar internetsites, boeken, dvd’s en  video’s op YouTube. 
 
  

 
“Ik zou willen leven in een maatschappij waarin men honden respecteert 

en ze neemt zoals ze zijn. Het moet er zo zijn dat de honden in 

woonwijken en op de weg ontspannen met een tuig aan lopen middels 

een doorhangende lijn. Dat ze in het park, in het bos, of in het veld lekker 

los kunnen ravotten. Geen geschreeuw, geen mensen die zich ergeren, 

alleen een vriendelijke aangename atmosfeer tussen honden en hun 

bazen en andere mensen. Er zou nooit iemand aan de lijn of aan de hond 

moeten trekken. Honden zouden mogen blijven staan bij geurtjes die ze 

interessant vinden, in alle rust snuffelen en naar alles mogen kijken wat 

er zoal in de omgeving gebeurt. Wanneer je de hond leert om ontspannen 

aan een doorhangende lijn mee te lopen, wanneer je respecteert dat je 

hond nieuwsgierig is en er van nature behoefte aan heeft om alles te 

onderzoeken, dan zal dat de verstandhouding tussen jou en je hond 

verbeteren en verdiepen.” 

 
Turid Rugaas, auteur van Kalmerende Signalen, Help mijn hond trekt!, 
en Blafgedrag van Honden. 
Turid Rugaas werkt al meer dan veertig jaar met honden. Haar boeken en video's waren, en zijn 
nu nog steeds, een van de bestsellers. Ze besteed nu het grootste deel van haar  tijd aan het 
opleiden van nieuwe hondentrainers over de hele wereld. 
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Inhoud 
 

In deze brochure vind je de volgende onderwerpen: 
 

 
Inhoud ............................................................................................ 3 

Wandelen zonder trekken .................................................................. 4 

Tempo ............................................................................................. 6 

Waar ga je wandelen en waar liever niet .............................................. 7 

Nieuwe omgeving ............................................................................. 8 

Sociaal contact ............................................................................... 10 

Wat kun je doen tijdens een wandeling .............................................. 11 

Wat kun je doen als je (tijdelijk) niet kunt gaan wandelen ................... 12 

Curven .......................................................................................... 13 

Wandelen met een jonge hond ......................................................... 14 

Wandelen met een oude hond .......................................................... 15 

 

 
 
Opmerking 

Om het lezen te vergemakkelijken gebruiken we “hij” in de tekst. Waar 

“hij” wordt gebruikt kan natuurlijk ook “zij” worden gelezen. 
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Wandelen zonder trekken 
 

Het is fijn te weten dat voor een hond de afstand die gelopen wordt niet 

belangrijk is. Wat voor een hond een wandeling waardevol maakt is dat 

deze kan snuffelen, nieuwe plaatsen ontdekt en vooral rustig en 

ontspannen kan zijn. Is een wandeling pijnlijk omdat trekken zeer doet 

aan bijvoorbeeld de hals van een hond, dan is de wandeling bij voorbaat 

al stressvol en niet fijn. 

 

Belangrijk is dus dat de hond een pijnvrije wandeling verdient, de meeste 

honden gaan tenslotte een keer of 3 mee per dag naar buiten aan de lijn. 

Een goed passend Y-tuig helpt daarbij. In plaats van dat alle trekkracht op 

de hals van de hond terecht komt, wordt de kracht nu verdeeld over het 

lijf.  

 

In uitzonderlijke gevallen past een y-tuig (zoals op de foto’s hieronder) 

niet goed. Door een grote hoeveelheid overtollige huid of andere 

extremiteiten aan het lichaam van een hond zal je dan moeten kiezen 

voor een ander type tuig. Bedenk altijd dat het tuig dat je kiest de hond 

de mogelijkheid moet geven om te lopen zonder pijn en zonder zijn 

lichaam te belemmeren in zijn bewegingen. 

 

Er zijn veel redenen waarom een tuig gebruiken beter is voor je hond. Kijk 

en luister wat Turid Rugaas hierover zegt in de volgende video op 

YouTube. 

 

En op deze website vind je meer informatie over wat er gebeurd onder de 

halsband  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vPuf_nhUmE0
https://www.youtube.com/watch?v=vPuf_nhUmE0
https://www.freedogz.be/equipment/index.php?route=information/information&information_id=20
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Klik op de foto hieronder om een video te kijken over hoe je bij een hond 

een tuig aan doet. 

 

 
 
Klik op de foto hieronder om een video te kijken over hoe bij een hond 

een tuig af doet. 
 

 
 
 

Ook een te korte lijn waarbij de hond niet de vrijheid heeft om zijn 
omgeving te verkennen kan een hond frustreren en zorgt voor extra 

spanning. Een lijn van minstens 3 meter geeft een hond deze vrijheid wel, 
als er geen spanning op de lijn staat 

 
In het voorjaar van 2019 zal hier een link komen naar de website van 
Aurélien and Cristina Budzinski uit Frankrijk over de hartslag van de hond. 

 

In het boekje “Help mijn hond trekt!” van Turid Rugaas staat goed 

uitgelegd hoe je zelf kunt beginnen met je te hond leren niet te trekken. 

En je kunt de DVD kijken What do I do…When my dog pulls?  

 

Zoek daarnaast een hondenschool die je kan begeleiden in het leren 

wandelen zonder trekken, bij voorkeur een hondenschool die aangesloten 

is bij de PDTE. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MiP54eT8FyY
https://www.youtube.com/watch?v=Lne701fgV9s
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Tempo 

 

Van nature zijn honden geen dieren die veel rennen. Honden onder elkaar 

houden van rust en rustige bewegingen. Helaas is er wat dat betreft een 

groot misverstand. Vaak wordt er nog gedacht dat honden veel moeten 

bewegen om hun energie kwijt te kunnen. Het tegendeel is echter waar. 

Hoe meer een hond aan snelle beweging doet, hoe meer adrenaline en 

cortisol (stresshormoon) er wordt aangemaakt. 

Dat zorgt er uiteindelijk voor dat een hond: 

 altijd hyper is  

 sneller en feller reageert op zijn/haar omgeving  

 steeds moeilijker tot rust komt 

Neem de tijd tijdens een wandeling, haast je niet! Loop langzaam en geef 

je hond de tijd om te snuffelen. Snuffelen is voor honden van 

levensbelang. Uit alle geuren om hen heen halen ze belangrijke informatie 

zoals wie er in de buurt is geweest of wat er is veranderd in de omgeving. 

Zie het als het lezen van de krant of social media. Daarbij zorgt snuffelen 

ervoor dat een hond zich ontspant. Geef een hond dus de tijd om de voor 

hem belangrijke geuren in zich op te nemen. Loop langzaam, kijk waar je 

hond graag naartoe wil en volg zijn neus. Het gaat om de kwaliteit van de 

wandeling voor je hond, niet om hoeveel hij in beweging is geweest. 

Snuffeltijd biedt de hond geestelijke uitdaging, verlaagt stress en geeft 

een voldaan gevoel na de wandeling. 

  

Klik op de foto hieronder om een video te kijken die laat zien hoe een 

hond keuzes maakt tijdens een wandeling. 

 
 
Klik op de foto hieronder om een video te kijken die momenten van een 

beetje stress laat zien tijdens een wandeling. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=K_Y8w7baqD4
https://www.youtube.com/watch?v=xKT23eV_qdQ
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Waar ga je wandelen en waar liever niet 
 

Allereerst is het erg belangrijk om eens goed naar je hond te kijken en te 

zien van wat voor wandelingen hij houdt. Wordt je hond zenuwachtig van 

veel verkeer, mensen of andere honden dan is een wandeling midden in 

een dorp of stad niet aan te raden. Het belangrijkste aan de wandeling 

met je hond is dat de hond de wandeling prettig vindt. Je gaat tenslotte 

een aantal keer per dag speciaal voor je hond naar buiten. 

Zoek een omgeving waarin je hond zich ontspannen voelt en niet angstig, 

boos of gefrustreerd is. Iedere keer dat je hond geconfronteerd wordt met 

iets onprettigs zal hij zich bij de volgende wandeling onzekerder voelen. 

Dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat een hond al zenuwachtig wordt 

voordat de wandeling is begonnen. 

 

Hij kan uit frustratie, angst of boosheid: 

 in de lijn bijten 

 opspringen 

 blaffen 

 rijgedrag vertonen 

 zichzelf verstoppen of weglopen 

 

Tijdens de wandeling kan hij 

 gaan blaffen 

 aan de lijn trekken   

 in de lijn bijten 

 tegen je opspringen 

 rijgedrag vertonen 

 

Voor de meeste honden is een drukke markt, festival of winkelcentrum 

maar ook een hondententoonstelling geen fijne plek om te zijn. En wat te 

denken van een losloopveld waar veel honden rondrennen? 

 

Maak gebruik van de middelen die je hebt. Heeft je hond moeite met het 

tegenkomen van andere honden op straat? Woon je in een wijk waar veel 

andere honden wonen?  Dan is een wandeling zonder andere honden 

tegen te komen haast niet mogelijk als je je huis uit loopt. In zo’n geval 

zou je de auto kunnen gebruiken om naar een plaats te rijden waar 

minder honden zijn. 
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Heb je een kleine hond, houd er dan rekening mee dat die geen overzicht 

heeft en alleen voeten en struiken ziet. Dat maakt dat een wandeling voor 

een kleine hond een heel spannende onderneming is. Hij ziet niets 

aankomen en is vaak niet voorbereid op wat er komen gaat. Mensen, 

auto’s, fietsers enz., ze zijn er ineens en dat kan een kleine hond erg 

angstig maken. Neem je kleine hond dus mee naar plaatsen waar 

overzicht is zoals een open veld, een plein of brede straat. Of als het weer 

het toestaat, neem je kleine hond mee op de fiets in een fietsmand.. 

 

Klik op de foto hieronder om een video te kijken over plaatsen die 

interessant kunnen zijn voor je hond. 

 

 
 

 
 

 
 

Nieuwe omgeving 

 

Honden zijn erg nieuwsgierig en houden ervan mentaal te worden 

uitgedaagd. Natuurlijk is het afhankelijk van je hond hoeveel uitdaging hij 

aankan maar zorg ervoor dat je regelmatig plaatsen bezoekt die nieuw 

voor hem zijn. Veel denkbare locaties zijn daarvoor geschikt, van een 

nieuw park of bos tot een parkeerplaats achter een supermarkt. Maar 

denk ook eens aan een minder voor de hand liggende plek zoals een 

tankstation of tuincentrum. Uiteraard gaat veiligheid boven alles, dus wat 

voor locatie je ook bezoekt, zorg ervoor dat je hond niets kan overkomen. 

 

Kies het juiste moment van de dag. Naar een winkelcentrum tijdens 

koopavond of naar een losloopveld waar al veel andere honden zijn is niet 

voor iedere hond mogelijk. Zeker de eerste paar keer dat je een nieuwe 

omgeving gaat bezoeken, zorg je ervoor dat je gaat als het er rustig is. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ya-lZ9O5CB8
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Zodra je in de nieuwe omgeving aankomt geef je je hond eerst de tijd om 

te wennen en alles goed in zich op te nemen. Ga niet meteen lopen maar 

kijk eventueel vanuit de auto samen eerst eens wat er allemaal gebeurt. 

Zorg dat de hond zelf de tijd krijgt om uit de auto te komen als hij daar 

klaar voor is. Wil de hond niet uit de auto, dan probeer je het een andere 

keer weer. Wil hij wel uit de auto geef hem de tijd om eerst uitgebreid te 

snuffelen voor je verder gaat. Tijdens het verkennen van de nieuwe 

omgeving zal je hond al zijn zintuigen gebruiken, wat heel erg vermoeiend 

is. Ga dus niet te lang en kijk goed naar je hond of hij niet te moe wordt. 

Zorg dat je weg kan wanneer je merkt dat je hond overprikkelt raakt of 

moe wordt. Je herkent overprikkeling of vermoeidheid aan het gedrag van 

je hond. 

 

Vaak gaat een hond zich anders gedragen: 

 wordt drukker 

 gaat in de lijn bijten 

 gaat trekken aan de lijn 

 gaat tegen je opspringen 

 gaat blaffen naar iets dat voorbij komt 

 

Het zou het beste zijn als je kunt zorgen dat je dit voor bent. Bij 

thuiskomst geef je je hond alle rust en laat hem slapen! 

 

Klik op de foto hieronder om een video te kijken over honden die alleen 

kijken naar wat er in hum omgeving gebeurt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Izvt4SuuPs
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Sociaal contact 

 

Goed en veilig sociaal contact is erg belangrijk voor honden. Dit kan 

contact zijn met andere honden of met mensen. Het belangrijkste is dat 

een hond zich niet bedreigd voelt. Een hond is een sociaal dier dat voor 

zijn welzijn contact nodig heeft met anderen. Hij heeft vrienden nodig 

waarmee hij iets samen kan doen. Zoals spelen, onderzoeken, slapen of 

gewoon wandelen. 

 Bouw het contact rustig op en begin op een wat grotere afstand. 

 Ga de eerste keer naar een neutrale omgeving voor beide honden. 

 Begin aangelijnd en voorkom dat de honden elkaar omver rennen. 

 Loop samen dezelfde kant op. 

 

Als sociaal contact verkeerd verloopt, kan je hond angstig worden voor 

andere honden en mensen. Mogelijk kan dit resulteren in uitvallen en 

blaffen naar honden of mensen die te dichtbij komen. 

 

De jonge Mastin Espagnol mix in de video hieronder draagt geen y-tuig. 

Door de grote hoeveelheid overtollige huid in de hals en zijn smalle bouw 

is een y-tuig op dit moment niet goed passend te maken. Hij draagt 

tijdelijk een ander tuig totdat hij volgroeid is en een y-tuig wel goed 

passend kan dragen. 

 

Klik op de foto hieronder om een video te kijken over een sociale 

wandeling met twee honden. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=se3SPOE12Xc
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Wat kun je doen tijdens een wandeling 

 

Om een wandeling interessanter te maken voor je hond, kun je het 

volgende proberen toe te voegen:  

 

 op een bankje zitten en samen de omgeving observeren  

 treat search (traktatie zoektocht) 

 enriched environment (verrijkte omgeving) 

 paté smeren 

 zoekspel: voorwerp, brokjes of persoon 

 wandelen over verschillende ondergronden 

 wandelen op verschillende plaatsen (zie nieuwe omgeving) 

 met andere mensen en/of honden wandelen (sociaal contact) 

 pootje baden of zwemmen  

 kennismaken met nieuwe voorwerpen die je onderweg tegenkomt, 

bijvoorbeeld een brug, standbeelden, trapjes enz. 

 je kunt naar een snuffeltuin gaan voor honden. Zoek op Google naar 

snuffeltuinen 

 

De Mastin Espagnol mix in de video hieronder draagt geen y-tuig. Door de 

grote hoeveelheid overtollige huid in de hals is in dit geval een y-tuig niet 

goed passend te maken waardoor het gaat schuren en dragen pijnlijk 

wordt. 

 

Klik op de foto hieronder om een video te kijken over activiteiten die je 

tijdens een wandeling kunt doen. 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Jts-JN0s1F0
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Wat kun je doen als je (tijdelijk) niet kunt gaan 

wandelen 
 

Soms is het niet mogelijk om met je hond buitenshuis te gaan. Wanneer 

je hond ziek is bijvoorbeeld of pijn heeft, of wanneer je zelf ziek bent. 

Misschien raakt je hond snel overprikkeld of is hij snel angstig. Je tuin kan 

ook een interessante plaats zijn op zo’n moment.   

 

Denk bijvoorbeeld aan: 

 treat search (traktatie zoektocht) 

 enriched environment (verrijkte omgeving) 

 paté smeren 

 zoekspel: voorwerp, brokjes of persoon 

 wandelen over verschillende ondergronden 

 kennismaken met nieuwe objecten 

 pootje baden  

 

Klik op de foto hieronder om een video te kijken de tuin als verrijkte 

omgeving. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k74bIKGWn60
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Curven 

 

Wij mensen zijn vaak geneigd om recht op iemand (met of zonder hond) 

af te lopen wat voor honden onbeleefd en bedreigend is. Zo zorgen wij 

ervoor dat er spanning ontstaat en dat honden in conflict komen met 

andere honden of opspringen tegen mensen die we op straat tegenkomen. 

 

Als honden elkaar naderen lopen ze van nature met een boog (curven) om 

elkaar heen. Op die manier geven ze elkaar de ruimte en dat maakt dat er 

weinig tot geen spanning ontstaat. Bij het naderen van mensen, honden 

en andere dieren maak je een curve. De boog kan groot of heel subtiel 

zijn, maar is er altijd!!  

 

Belangrijk is dat je ruim op tijd ziet wanneer de boog ingezet moet 

worden dus scan je omgeving en leer je hond kennen. Sommige honden 

hebben genoeg aan een kleine curve maar andere voelen zich pas veilig 

bij een hele ruime boog.. 

 

Klik op de foto hieronder om een video te kijken over een hond die een 

curve maakt. 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AdB0llGc61E
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Wandelen met een jonge hond 
 

Een jonge hond groeit, zowel fysiek als mentaal. En zowel fysieke als 

mentale groei kost tijd en kan niet overhaast worden. Dit moet in 

gedachten worden gehouden wanneer je uitgaat met je pup. Wees je 

bewust van te veel beweging die te belastend voor je pup is. Maak 

langzame wandelingen en geef je pup de kans om dingen uit te proberen 

met zijn lichaam. Laat hem graven, klimmen, en over dingen heen 

stappen of onder dingen door kruipen, maar geef hem ook de tijd om te 

rusten. Laat hem zijn bewegingen in zijn eigen tempo verkennen maar 

houd de momenten kort. 

 

Met mentale stimulatie doe je het op dezelfde manier. Geef je pup de tijd 

om nieuwe smaken, geuren en dingen te ontdekken. Begin met het kijken 

naar interessante gebeurtenissen op grote afstand en wanneer de 

nieuwsgierigheid van je pup het overneemt, laat hem gaan naar wat hij 

wil verkennen, maar houd hem altijd veilig. 

De eerste drie maanden is wandelen met je hond niet nodig, hij krijgt in 

deze periode genoeg beweging in en rondom het huis. Laat na drie 

maanden de pup de omgeving ontdekken / wandelen aan de lijn buitens 

huis op een relaxte manier. In het begin niet meer dan 15 minuten per 

dag. Later voeg je daar 5 minuten per maand bij 

 

Klik op de foto hieronder om een video te kijken over hoe te wandelen 

met een jonge hond. 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i3YkseY4YdU
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Wandelen met een oude hond 
 

Een oudere hond kan kwetsbaarder en onzekerder worden over zijn 

lichaam. Dingen die hij vroeger deed, zijn niet zo gemakkelijk meer en dat 

kost hem tijd om zich daar op aan te passen. Bekijk je hond in beweging 

en kijk naar wat anders is. Ruikt hij nog steeds veel op de grond, of snuift 

hij hogerop? Wil hij nog steeds de trap op en af lopen of in de auto 

springen? Loopt hij langzamer en neemt hij meer tijd voor dezelfde 

afstand?  

 

Een wandeling is nog steeds erg belangrijk voor je oude hond. Het is voor 

je hond de enige manier om in contact te komen met de buitenwereld. 

Dus maak de wandeling de moeite waard voor hem, pas je tempo aan, 

vind plaatsen die interessant zijn voor je hond. Geef hem alle tijd die hij 

nodig heeft om te kijken naar de dingen die gebeuren. En als lopen een 

probleem wordt, kijk dan of je je hond in de auto mee kunt nemen of 

wanneer het een kleine hond is in een mand op de fiets. Sommige oudere 

honden houden ervan om in de auto mee te gaan om gewoon naar buiten 

te kijken. Een andere mogelijkheid is om met je hond naar een park te 

gaan. Je kunt daar op een bankje gaan zitten met de hond naast je 

zittend of liggend op de grond of samen óp een bankje. Het enige wat 

jullie doen is observeren wat er gaande is in de omgeving. 

Oudere honden vinden het nog steeds leuk om mentaal uitgedaagd te 

worden. Je kunt een traktatie zoektocht of een worstboom maken die past 

bij zijn mogelijkheden van bewegen. 

 

Klik op de foto hieronder om een video te kijken van een wandeling met 

een oude hond. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nr0pCBAT7BU
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