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Meer weten? Meer lezen!  

Puppymanieren 

 

 

 

 

 

Martin Gaus 

Bezoek ons op:  

www.hetverdragvanpluto.be 

Puppy-info avond  

Donderdag  

19 september 2013 

Van 19 tot 21 uur 

Braintraining voor honden 

 

 

 

 

Claire  Arrowsmith 

Derde editie van HET VERDRAG VAN PLUTO 

 

 

Wij wensen jullie  

een deugddoende  

en zorgeloze vakantie  

met hondsdolle momenten! 

 

 

Hondsdolle vakantiedagen 

De vakantieperiode breekt weer 

aan. Iedereen wil graag de bat-

terijtjes opladen en als het kan 

hebben we de hond er graag bij 

… en als het aan de hond lag 

ging hij sowieso mee!  Baasje 

relax, lekker samen zijn en meer 

aandacht.  

 

Toch kan het best nuttig zijn je 

op voorhand te beraden over een 

aantal dingen, want ‘andere 

landen, andere gebruiken’.  Zo 

voorkom je dat je  vakantieplan-

nen in het water vallen.    

 

Rasonderscheid 

 

Is jouw hond welkom in jouw 

geliefkoosde vakantiebestem-

ming? Sommige landen weren 

bepaalde rassen.  Voorbeelden 

van rassen die soms niet worden 

toegelaten zijn: Rottweiler, Dogo 

Argentino, American Staffordshi-

re Terriër, Boerboel, Fila Brasilie-

ro, Tosa, Dobermann.   

 

Cultuur 

 

Informeer je over de gebruiken 

van een land. Soms mogen hon-

den niet mee op restaurant of in 

het openbaar vervoer.  Elders 

moeten ze aangelijnd blijven of 

zelfs een muilkorf dragen.  Ook 

de lengte van je lijn kan een rol 

spelen. 

 

Identificatieplicht 

 

Een hond die vervoerd wordt 

tussen de lidstaten moet zijn 

hondenpaspoort op zak hebben.  

Identificatie met een chip is 

verplicht. De nummer van de 

transponder moet in het pas-

poort vermeld staan. Een tatoea-

ge voldoet niet meer, tenzij je 

naar Zweden gaat. 

In het paspoort moet vermeld 

staan dat je hond is ingeënt 

tegen rabiës.  Deze enting moet 

tenminste 21 dagen voor de reis 

plaatsvinden.  Sommige landen 

vragen een jaarlijkse hernieu-

wing, sommigen om de 3 jaar. 

 

Een verplichte wormkuur, teken 

–en of vlooienbehandeling, een 

gezondheidsverklaring kunnen 

bijkomende eisen zijn.  

 

Wanneer je meerdere honden 

meeneemt kunnen de regels 

weer veranderen. 

 

De regels van een land veroude-

ren snel. Baseer je op recente 

info. 

 

Laat je hond steeds een hals-

band om met rabiëspenning, een 

label met je gsm nummer en je 

vakantieadres. Mocht hij een 

keertje alleen op excursie gaan,  

kan hij snel terug gebracht wor-

den en wordt hij niet verward 

met een zwerfhond. 

Een foto van je hond op zak 

helpt je om snel duidelijk te 

maken dat je je hond kwijt bent, 

zonder dat je de taal moet be-

heersen. 

 

Gezondheid 

 

Bespreek vooraf met je dieren-

arts of je hond verhoogde  

gezondheidsrisico’s loopt. Som-

mige parasieten en insecten 

brengen ziekten met zich mee. 

 

Zorg dat je voldoende verzor-

gingsmateriaal (tekentang, eye-

wash, ontsmettingsmiddel, in-

sectenbetenzalf, ….) bij hebt om 

eerste hulp toe te dienen en een 

eventuele rit naar de dierenarts 

te overbruggen.  De EHBO – kit 

kan je in samenspraak met je 

eigen dierenarts samenstellen.  

Sommige sites verkopen kant-en

-klare  EHBO - kits 

 

Neem voor alle zekerheid het 

telefoonnummer van je arts mee 

en de gegevens van een dieren-

arts in de buurt van je vakantie-

adres. 

 

Geüpdate info over de honden-

gebruiken in jouw vakantieoord, 

interessante reistips en toebeho-

ren vind je oa. op  

 

www.dogsincluded.be  
 

 

Ik ga op reis en ik neem mee ... 

http://www.hetverdragvanpluto.be
http://nl-nl.facebook.com/pages/Het-Verdrag-Van-Pluto/148506641855822
http://www.youtube.com/user/hetverdragvanpluto
http://www.dogsincluded.be/landen/belgie.htm
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Met de auto op reis en de hond 

mag mee! We zetten enkele 

reistips op een rijtje om het ons 

en onze trouwe viervoeter zo 

veilig en aangenaam mogelijk te 

maken. 

 

Hot hot hot 

 

Onderweg kan de temperatuur  

in een wagen zonder airco be-

hoorlijk oplopen.  Onze hond 

transpireert nauwelijks en kan 

best wat hulp gebruiken om zijn 

warmte kwijt te geraken.  De 

raampjes open , het koppie naar 

buiten, even lucht happen? 

Schattig, maar onze lieve hond 

kan er oor- en ooginfecties van 

oplopen.  

Een koelmat of -halsband helpt 

je hond afkoelen.  Sommige 

honden kiezen er bewust voor 

enkel hun hoofd op de mat te 

leggen, anderen alleen de poten.  

Leg de mat op zo een manier dat 

de hond kàn kiezen. 

Eens ter plaatse zal je hond ook 

veel profijt hebben van zijn koel-

deken! 

 

Laat je hond op warme dagen 

nooit achter in de auto, zelfs niet 

voor 5 minuten, ook niet  in de 

schaduw met raampjes beetje 

open. Je hond kan na een paar 

minuten al in de problemen 

komen ! 

 

Let op: ook in rijdende auto’s 

met airco kan het soms te warm 

worden: een hond die in de 

koffer zit waarop de zon heel de 

tijd staat te schijnen en waar de 

airco niet rechtstreeks komt …. 

 

Hondje vast laat je rijden 

 

Zorg dat je je hond veilig ver-

voert in de auto. Een autogordel 

is de meest praktische en veilig-

ste manier voor de hond, de 

inzittenden en eventuele hulp-

diensten.   

Een hond van 30 kg kan bij een 

snelheid van 50 km/u een crash 

niet overleven.  Met een kracht 

van 600 kg kan hij de inzitten-

den raken … ook al is de wet nog 

niet goed geregeld … een auto-

gordel kan levens redden, ook 

die van je hond!  

 

Een net beschermt alleen de 

inzittenden.  Als je je hond in 

een bench vervoert, neem dan 

best een speciale auto bench die 

voldoende stevig is. (Deze 

neemt wel veel plaats in en is 

prijzig). Een gewone bench is 

immers snel verwrongen en de 

staven kunnen de hond extra 

verwonden. 

 

De wetgeving over hondenver-

voer kan per land verschillen. 

Informeer je op voorhand via 

www.dogsincluded.be 

 

Je maakt het de hulpdiensten 

veel makkelijker en veiliger om 

de hond aan te lijnen in het 

geval dat ze jullie of de hond uit 

de auto moeten halen. Daar-

naast voorkom je dat hij in pa-

niek de autostrade oprent en 

andere mensen in gevaar 

brengt. 

 

De ene autogordel is de andere 

niet. Zorg dat je een autogordel 

koopt die geslaagd is voor zijn 

veiligheidstest zoals de autogor-

del van Roadie, Bergan car har-

ness en het Safety Harness van 

Canine Friendly. 

 

Blacky blijft thuis 

 

Heeft jouw hond angst voor de 

wagen?  En kan hij daarom niet 

mee op reis? 

 

Honden kunnen om allerlei rede-

nen angst ontwikkelen voor de 

auto: 

 

-  Sommige honden worden 

wagenziek. Dit hangt vaak sa-

men met een slecht evenwichts-

gevoel. Omdat ze misselijk wor-

den leggen ze een negatieve 

associatie met de auto en ont-

wikkelen op die manier angst.  

-  Evenwicht verliezen tijdens 

het rijden of tussen de zetel 

belanden bij een bruusk 

manoeuvre, dragen niet bij tot 

een veilig gevoel. 

- Verandering van luchtdruk of 

geluiden kunnen ook meespelen.  

- Pijn bij de beweging tijdens het 

in- of uit de auto springen wor-

den gelinkt aan de auto.  

- Ook pijn uit het verleden kan 

in het heden nog een rol spelen. 

- Alsook het krijgen van een 

elektrische schok. 

- … 

 

Je hond hoeft niet eeuwig de 

leuke reisjes te missen!  Er is 

écht iets aan te doen met ge-

dragstherapie, de TTouch me-

thode en andere tools. Wil je 

hem snel snel van zijn probleem 

afhelpen dan maak je het vaak 

erger of doe je zijn vooruitgang 

teniet.  Start ruim op tijd met de 

nodige positieve professionele 

begeleiding, zodat je hond de 

tijd krijgt om vertrouwen op te 

bouwen en te leren. Je hebt zijn 

tempo te volgen en dat verschilt 

van individu tot individu.  

Auto venijntjes Afkoeling voor je hond 

 

 

 

 

 

Aqua Coolkeeper 

‘You have to change some-

thing to change your dog’ 

 Robyn Hood, Tellington 

TTouch Instructor 

Koeldeken 

 

 

 

 

Body Cooler 

Bergan car harness  

 

 

 

www.xtradog.com 

Huisgemaakte hondenijsjes 

zonder additieven 

te koop bij 

Hondentrimsalon Fleur 

 

 

Tover je Kong om in een ijsje voor 

je hond! 

Dicht het kleinste Kong gaatje met 

een brokje of een stukje brood-

korst. Vul de Kong met yoghurt, 

karnemelk of soep via de grootste 

opening. Als het goed is kan de 

vloeistof niet weg. Plaats de Kong 

rechtop in een bakje tegen het omvallen. Hup, de vriezer in 

tot je een Kong ijsje hebt. Spoel de Kong kort af onder lauw 

water om te vermijden dat je hond met zijn tong aan het ijsje 

blijft vastplakken en panikeert.   

Refreshing! 

 

 

Kong ijsje 

http://www.dogsincluded.be/landen/belgie.htm
http://www.medpets.be/aqua+coolkeeper+halsband/?s2m_channel=70
http://www.xtradog.com/shop/shop-by-product/harnesses/safe-car-harnesses.html
http://www.natuurvoedingvoorhonden.be/webshop/59052-Natuurlijke-hondensnacks
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Hondenplonsbad 

Model A 

Hondenplonsbad 

Model B 

 

 

Rijdt jouw hond soms op een kussen, zijn de-

kentje of op een knuffel? Misschien bestijgt jouw 

hond je arm tijdens het aaien of je been bij 

elkaars weerzien. Of 

rijdt hij/zij op een sek-

segenoot of hond van 

het andere geslacht? 

 

Een gênant moment! 

Daarna rijst de vraag: Is 

het dominantie of seksu-

eel?  

 

Seksuele opwinding kan, 

maar zeker niet altijd. 

Dominantie? Misschien.  Dominantie is echter 

een zeer verwarrende term: iedereen geeft er 

een andere uitleg aan en bijna niemand hanteert 

de ethologische betekenis (zie Nicole Wilde). 

Vandaar gaan we de term even laten voor wat 

hij is. 

 

Gedrag en lichaamstaal bij honden gaat veel 

verder dan dominantie of seksuele drift. Wist je 

dat rijgedrag bij honden ook andere betekenis-

sen kan hebben? 

 

Rijden op andere honden, kindjes of volwasse-

nen kan: 

- een poging zijn om de ander te kalmeren en de 

rust te herstellen. 

vb. een oudere hond bestijgt een pup om zijn 

wilde spelgedrag af te remmen en hem  tot  

bedaren brengen.  

vb. het bestijgen van een te beweeglijk kindje 

kan als doel hebben het tot stilstand te brengen 

en rust te creëren. 

- een poging zijn om de ander te immobiliseren 

en te controleren  

vb. het kan voorkomen bij honden die zich onze-

ker voelen door de aanwezigheid van een 

vreemde hond die wil kennis maken of een be-

weeglijk kindje. Met hun rijgedrag geven ze aan 

dat ze de situatie niet aankunnen. Ze en willen 

hun rust en veiligheid terug. 

vb. een hond die de aanwezigheid van een 

soortgenoot niet tolereert en zijn gaan en staan 

wil bepalen door hem te omklemmen. Hij neemt zijn 

bewegingsruimte af. 

- een gevolg zijn van opwinding. Deze opwinding kan 

ontstaan door spel met honden of mensen. Maar ook bij 

binnenkomst van bezoek,  hereniging met de eigenaar

(s), te wild spelgedrag/aaigedrag van een individu. In 

dit geval dient rijdgedrag om de opgebouwde energie 

kwijt te kunnen.  

vb. rijden op benen, armen, kussens, knuffels … 

- een manier zijn om frustratie/energie te kanaliseren 

naar iets anders 

vb. na bestraffing of onduidelijke communicatie met de 

hond, bij fysieke pijn 

- een manier zijn om prikkels te verwerken 

vb. bij pups zie je dit gedrag nog voor ze seksueel ac-

tief zijn , omdat ze de prikkels van hun omgeving nog 

niet zo goed kunnen verwerken.  Vergelijk het met een 

kind dat in overdrive gaat uit enthousiasme of ver-

moeidheid.  

- een uitnodiging zijn tot spel.  

vb.  na het rijden maakt de hond een spelboog en 

springerige bewegingen om de ander mee te krijgen in 

zijn spel. 

 

En wie weet wat we nog te ontdekken hebben over het 

rijgedrag van de hond… 

 

Wat de motivatie ook mag zijn: observeer je hond, ga 

op zoek naar patronen,  oordeel en interpreteer niet te 

snel.  

 

Wil je verder lezen? Klik hier.  

 

 

 

Rijgedrag bij honden 

Nuttige links 

www.dogsincluded.nl 

www.xtradog.com 

www.hondentrimfleur.be 

 

https://wildewmn.wordpress.com/2013/06/18/hey-old-school-dominance-theory-schools-out/
http://www.hetverdragvanpluto.be/deploy/archives/1892
http://www.dogsincluded.be/landen/belgie.htm
http://www.xtradog.com/
http://www.hondentrimfleur.be/natuurvoeding.html

