
  
 

De zomer is in volle gang, veel regen en onweer gaat daarmee gepaard. Maar tussen deze 

buien door maakt het buitenleven de wereld een stukje groter. Samen met je hond erop uit is 

dan ook echt om van te genieten. Wel is het in deze maanden zo dat er veel gebieden zijn waar 

honden alleen aangelijnd welkom zijn. Is dat dan een reden om deze gebieden niet op te 

zoeken? Ik vind van niet. Een wandeling met je trouwe viervoeter kan aan de lijn net zo 

rustgevend zijn als een wandeling waarbij de hond los rond dwarrelt. Sterker nog, het is juist een 

heel mooi moment om echt in contact te zijn met je hond. 

Samen wijzen de neuzen dan dezelfde kant op, dat kan juist 

ontzettend heilzaam zijn voor de vorming van een band tussen 

mens en dier. Samen op pad, leven in het nu, in contact komen 

en communiceren via het draad dat jullie verbindt. Een hond wil 

vanuit de natuur graag volgen, hij wil zich beschermd voelen en 

dat kunnen wij mensen hem bieden door hem de juiste koers te 

geven. Het geven van die juiste koers gaat zelfs makkelijker als 

het contact via een lijn verbonden is. Wijs hem de weg en hij zal 

je juist dankbaar zijn. Dat geeft een andere kijk op een 

aangelijnde wandeling, samen op pad voor het versterken van 

het contact en de relatie via de lijn. 

 

 

Dagelijks leer ik mensen om deze wandelingen te 

maken. Deze versterken namelijk de band en de 

relatie, puur vanuit ontspanning. Een ontspannen 

wandeling aan de lijn herstelt het vertrouwen en het 

onderlinge respect. Ga die meters aan, zoek de 

aangelijnde gebieden juíst op en geniet van het nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wijs hem de weg en 

hij zal je juist 

dankbaar zijn. “ 



Een andere passende vorm van erop uitgaan met je viervoeters deze maanden zijn het 

opzoeken van de waterplassen. Niets is zo fijn voor de honden om verkoeling te vinden tijdens 

het zwemmen. Deze activiteit sluit dan ook mooi aan bij het kwijt raken van energie op een niet 

belastende manier.  

Oververhitting kan ons namelijk allen overkomen en toch is het voor de honden prettig om aan 

het werk te zijn voor een gevoel van voldoening. Zwemmen is dan een prachtige vervanging voor 

activiteiten die tijdens de hitte niet kunnen. Wel is het tijdens deze temperaturen altijd even 

opletten op wateren waar blauwalg voor kan komen. Gelukkig worden er veel controles 

uitgevoerd in deze periode maar minder bezochte plekken worden niet zo strikt in de gaten 

gehouden. Dus ook als hondeneigenaar is het onze taak om onze honden hiertegen te 

beschermen.  

 

 
 

Als hondengedragsdeskundige zie ik veel problemen voorbijkomen, geen probleem is voor mij 

onoplosbaar. Ik zie iedere situatie juist als uitdaging en uitdagingen ga ik graag aan. Met mijn 

kennis en ervaring ben ik zeer capabel geworden om mens en dier te helpen. Zo ook honden die 

bang zijn voor water. Dat vind ik in de zomer 

ontzettend zonde. Het is dan een kunst om de 

hond maar ook de eigenaar te helpen in de 

begeleiding van de angstoverwinning. Een 

eerste stap hierin zou zijn om de hond een 

positieve ervaring te geven met het water, 

maak het onbekende bekend. Angst 

overwinnen heeft veel tijd en geduld nodig, 

iedere hond is anders en heeft een eigen 

overwinningstempo. Soms komt het weleens 

voor dat de angstige hond hulp nodig heeft 

 

 

“Zo ook honden die bang zijn 

voor water. Dat vind ik in de 

zomer ontzettend zonde..” 



van zijn soortgenoten. Daarom heb ik een centrum opgezet waar dagelijks circa 20 tot 30 

honden lopen die elkaar helpen en een heerlijke speelse dag beleven (een groot deel daarvan 

gaat dan aan het eind van de middag weer naar huis, maar hebben dan de dag van hun leven 

gehad). 

 

De zomermaanden maakt de wereld een stukje groter dankzij het buitenleven. Heerlijk op pad 

met de viervoeters, aan de lijn voor het verrijken van de relatie of het water in voor het actief 

bezig zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van welke activiteiten ondernomen kunnen worden 

deze maanden. Geniet ervan en zo niet, zorg ervoor dat het genieten wordt!   

 

 

 
 

 

 

 

Wil je rustig wandelen met de hond aan de lijn of naar een 

plek waar de hond los mag en het water in kan? Maak een 

keuze uit het ruime aanbod van Spaarnwoude.  

www.spaarnwoude.nl 
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