
 

             
 
 

Wat is het nut van een hondenloopplank 
 
Een hond springt toch gewoon zonder problemen in de achterbak of op de achterbank? Deze 
gedachtegangen komen voor bij veel mensen maar een hondenloopplank kan wel degelijk veel 
nut hebben. We zullen hieronder alle voordelen van een loopplank bespreken. 
 
 
Waarom een hondenloopplank? 

Een loopplank is zeer geschikt voor honden van middelgrote tot grote rassen. Vaak zie je bij 
deze rassen zodra zij wat ouder worden dat ze moeite gaan krijgen met hun achterhand. Ze 
kunnen er stram worden, gewrichtspijn krijgen of onstabiel worden. Een sprong in de auto kan 
dan als zeer vervelend worden ervaren. Zelfs zo erg dat een hond wellicht op den duur niet 
eens de auto meer in wil.  
 
Een hondenloopplank biedt dan de uitkomst. Je hond kan dan geleidelijk aan omhoog lopen 
waardoor zijn lichaam heel anders wordt belast dan dat hij een sprong moet maken. Hierdoor 
zal je hond veel minder last krijgen van zijn gewrichten. 
 
Wij raden aan bij grotere hondenrassen niet te wachten met de aanschaf van een 
hondenloopplank tot hij moeite begint te krijgen. Het beste is als je je hond dit al vanaf pup af 
aan aanleert. Hierdoor worden de gewrichten al preventief ontlast en beperk je de slijtage door 
het erin en eruit springen.  
 
Welke hondenloopplank is geschikt? 

Er zijn verschillende hondenloopplanken op de markt. De grootste verschillen zitten 
voornamelijk in de gebruikte materialen. Je hebt ze van hout, kunststof en aluminium. De 
houten loopplanken zijn vaak prijstechnisch interessant, echter zijn ze in gebruik vaak wat 
zwaar. Als baas zijnde dien je toch de loopplank iedere keer in en uit de auto te halen en uit te 
klappen. Bij de houten variant kan men dit dan wel eens als nadelig ervaren. Een goed 
alternatief zijn de kunststof honden loopplanken.  

 
Deze zijn vaak een stuk lichter en daardoor makkelijker te verplaatsen en mee te nemen. 
Echter kunnen kunststof loopplanken wel iets gevoeliger zijn voor breuk. Als laatste heb je nog 
de lichtgewicht aluminium loopplank. Deze loopplank is echt het neusje van de zalm maar is 
wel een grotere uitgaven. Daar tegenover staan wel tal van voordelen die we hieronder stap 
voor stap zullen uitleggen. 
 
Voor alle hondenloopplanken geldt dat je altijd moet opletten dat de plank geschikt is voor het 
gewicht van je hond.  
 



 

Waarom de Proline Easysteps Hondenloopplank? 

De Easysteps van Proline is een lichtgewicht aluminium hondenloopplank geschikt voor een 
gewicht van wel 100 kilo! Hij is makkelijk in gebruik en zeer robuust. 
 
Alle voordelen op een rij:  
1. Loopvlak: Dankzij de hightech honingraat- constructie uit de bruggenbouw is de Easy Steps 
loopplank tot 100 kg belastbaar. Met de antislip elementen met botafbeelding en het stroeve 
ribbelprofiel wordt uitglijden voorkomen. Je hond kan bij elk weertype over de 
hondenloopplank lopen. 
 
 2. Beschermende rubber poten: De loopplank is op elke hoek voorzien van rubber poten. Deze 
bieden een goede houvast op elke ondergrond. Gelijktijdig wordt de lak van je auto beschermd 
tegen krassen. 
  
3. De Easy Steps hondenloopplank kan compact in elkaar worden geschoven en past daarmee 
in elke bagage- ruimte: Dat gaat kinderlijk eenvoudig, zelfs met één hand. De andere hand 
heb je vrij voor je hond. Je kan op die manier de loopplank ook gebruiken onder 
omstandigheden waar extra voorzichtigheid is geboden. 
 
4. Lichtgewicht: De Easy Steps hondenloopplank weegt slechts 5,4 kg. Dit maakt hem uiterst 
hanteerbaar. 
 
 5. Hoogwaardig: De Easy Steps hondenloopplank is gemaakt van hoogwaardige materialen. 
Alle onderdelen zij weerbestendig, uiterst duurzaam en herbruikbaar. De loopplank kan 
eenvoudig worden gereinigd met de hogedrukspuit of de tuinslang. Vanzelfsprekend zijn alle 
gebruikte onderdelen niet giftig. 
 
 6. Zwitserse kwaliteit: De Easy Steps hondenloopplank is ontwikkeld door Zwitserse 
ingenieurs en wordt in Zwitserland gemaakt. 
  
Hoe leer ik mijn hond over de Easysteps Hondenloopplank lopen? 

In het begin zal je hond even raar staan te kijken als je met de loopplank aan komt zetten. Als 
vanzelfsprekend heeft hij even de tijd nodig om hier aan te wennen. Wij raden aan om eerst 
de loopplank op de grond te leggen en je hond er dan overheen te laten lopen. Doe dit heel 
rustig en geef hem hier wat tijd.  

 
Op het moment dat je hond dit goed aanpakt kan je de hondenloopplank op een stoeprand 
leggen waardoor je er een kleine helling in maakt. Ook hier geef je hem weer even de tijd om 
te wennen. Als dit allemaal goed gaat zonder spanning dan kan je de loopplank tegen de auto 
aanzetten. Je zult zien dat je hond er dan veel makkelijker en rustiger inloopt dan wanneer je 
de loopplank direct tegen de auto aanzet terwijl je hond hier nog niet bekend mee is. 
 

 


