
 

Voor je het weet is de zomer voorbij. Het buitenleven 

neemt langzaam af, terug naar die knusse momenten 

binnenshuis. De herfst is aangebroken volgens onze 

kalender maar ook gevoelsmatig, de temperaturen dalen 

en de zon is vaak verscholen achter flinke regenbuien.  

 

Erop uit met je hond ziet er in de herfst iets anders uit, 

met de hoeveelheid regen die kan vallen komt het toch 

vaker voor dat je met je viervoeter de regen zult 

moeten trotseren. Ik vang weleens discussies op over 

het wandelen met je hond door de regen. Sommige 

honden lopen niet graag door de regen, hoe komt dat? Is dat omdat je als eigenaar niet graag 

door de regen loopt? Of is dat omdat sommige honden met opstaande oren daadwerkelijk last 

hebben van de regendruppels in het gehoor? Ik denk dat beide invloed kunnen hebben. Mentaal 

gezien sturen wij onze honden heel sterk. Honden reageren op de energie die je uitstraalt, dus 

straal je uit dat je echt geen zin hebt in de regen? Dan reageert jouw hond daarop en spiegelt 

deze gemoedstoestand. Bij honden die werkelijk last hebben van de regendruppels die in hun 

oren kletteren is het wel een ander geval. Daar kun je natuurlijk niet altijd rekening mee houden 

maar het is wel iets om over na te denken.  

Kortom, in veel gevallen is het toch even dat regenpak aantrekken en naar buiten stappen. 

Eenmaal buiten adviseer ik je om eens door het gordijn van regendruppels heen te kijken, de 

herfst bestaat namelijk eigenlijk uit ontzettend mooie en warme kleuren.  

 

Laat het idee van de regen eens los en zie wat dit met je hond doet. Hij geniet van de wandeling 

met jou. Een ander voordeel van de herfst is dat veel gebieden van aangelijnd naar los 

veranderen. De stranden gaan in oktober weer open voor de losse wandelingen, dat maakt het 

loslopen ook weer wat makkelijker. Ook al kan niet elke hond meteen losgelaten worden, daar 

moet de relatie wel goed genoeg voor zijn. Daarom adviseer ik altijd eerst een stuk aangelijnd te 

wandelen voordat je de hond loslaat. Het is belangrijk dat het contact goed blijft wanneer de lijn 

jullie niet meer verbindt. Ik noem dat ook weleens de draadloze verbinding, in werkelijkheid is 

dat namelijk echt zo. De verbinding tussen eigenaar en hond moet er te allen tijde zijn, of dat 

nou via een draad is of zonder.  

 

 

“in oktober meer plek 

voor de losse 

wandelingen..” 



Sommige honden vinden hun soortgenoten niet zo leuk, dat kan. Het is de manier waarop 

honden daarmee omgaan die doorslaggevend is. Wanneer ik met mijn honden de 

losloopgebieden betrek zie ik vaak honden die onaardig zijn naar elkaar, ze bestormen elkaar met 

veel opgewondenheid en dat leidt dan tot ruzie tussen de honden. Met het woordje onaardig 

bedoel ik eigenlijk onbeleefd, een levend wezen zal van nature nooit op een onbekende 

afstormen omdat dit zeer bedreigend overkomt. Wanneer een hond al opgewonden het 

losloopgebied ingaat is de kans groot dat deze zich op een minder beleefde manier zal gedragen. 

Ook daarom vind ik het belangrijk dat de wandeling altijd begint aan de lijn, wanneer de 

gemoedstoestand dan kalm en natuurlijk is kan er overgestapt worden op de losse wandeling. 

Een hond met een kalme gemoedstoestand zal zich van nature beleefd gedragen. Zó blijven ook 

de losse wandelingen met je viervoeter fijn en ontspannen. 

 

In andere gevallen kan het zijn dat de hond problemen ervaart in de sociale vaardigheden. Dit 

kan het resultaat zijn van onzekerheid of angst, of een minder goede socialisatie in de puppytijd. 

Deze sociale vaardigheden zijn ontzettend goed aan te leren maar honden hebben dan een goed 

voorbeeld nodig van soortgenoten. In ons gedragscentrum heb ik speciaal voor deze gevallen 

een stabiele roedel lopen ter grootte van circa 20 tot 30 honden. Onder begeleiding van 

professionele trainers leert de hond in kwestie van deze roedel. Dit proces is ontzettend mooi om 

te zien en mee te maken. Na een aantal dagen zie ik de onzekere hond al meer zelfverzekerd 

rondlopen en dat doet mij enorm deugd. Ze bloeien op en laten hun angsten los, terug naar hoe 

een hond hoort te zijn. Kortom, de mooiste en meest heilzame therapie voor een hond om alles 

te leren is de roedeltherapie. Veel viervoeters zijn daar enorm bij gebaat. Gelukkig kampt niet 

iedereen met een hond die sociaal gezien niet zo aardig is, deze honden mogen beloond worden 

met de heerlijke losse wandelingen. Laat je niet gek maken door de regendruppels, kijk door dat 

gordijn heen en zie de mooie kleuren van de herfst tegemoet! 
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Kom wandelen in Spaarnwoude! In oktober zijn er meer 

losloopgebieden www.spaarnwoude.nl 

http://www.spaarnwoude.nl/
http://www.spaarnwoude.nl

