
Test van het EQDOG hondenzwemvest in de praktijk ( april – augustus 2015) 

 

 Op dit moment zijn wij met onze motorboot onderweg en maken een tien weekse vaartocht 

naar Engeland. Onze Drentsche patrijshond Dickie is mee aan boord. Een van de 

belangrijkste spullen die we voor de hond meenemen is een hondenreddingsvest/zwemvest. 

Er wordt naar mijn idee nog veel te vaak vanuit gegaan dat alle honden kunnen zwemmen 

en dat wanneer zij te water raken, zij zich wel kunnen redden. Als een hond van boord valt 

wanneer je op zee of ander groot water vaart, loopt hij zonder zwemvest een grote kans op 

verdrinking, ook al kan hij goed zwemmen! Paniek, hoge golven en snelle afkoeling zijn de 

oorzaak. 

Een zwemvest moet voor ons doel voldoen aan de volgende eisen: 

• Zeer goed drijfvermogen 

• Goed zichtbaar – felle kleuren en reflecterende zones 

• Een stevige handgreep 

• Comfortabel in aandoen en dragen  

Mijn bevindingen met het EQDOG zwemvest  

Drijfvermogen 

Het zwemvest heeft een goed drijfvermogen rondom de romp en met drijvende 

compartimentjes in de borstband. De hond-over-boordtest hebben we uit hondvriendelijke 

overwegingen natuurlijk niet in scene gezet en gelukkig is ze ook niet van boord gevallen! 

Dickie heeft met het zwemvest gezwommen. Zij kan goed zwemmen dus dat moet worden 

meegenomen in de test.  

Zichtbaarheid 

De felle kleur is goed zichtbaar en het zwemvest is voorzien van een reflecterende bies. 

Draagcomfort  

Het aantrekken van het zwemvest is prettig omdat het zwemvest niet over de kop van de 

hond hoeft worden gedaan. Het zwemvest wordt eenvoudig over de rug gelegd. Daarna 



worden de borstband en de brede, comfortabele buikband met klittenband en 2 stevige 

verstelbare kliksluitingen gesloten. Overtollige bandjes kunnen worden weggestopt. Het 

zwemvest is licht van gewicht en de pasvorm is goed. Een voordeel is dat het zwemvest 

waterproof is (blijft droog en licht van gewicht wanneer de hond in het water gaat). 

Slijtvastheid  

Dickie heeft met het zwemvest gezwommen en op het strand gespeeld. Ze heeft door het 

zand gerold. Het zwemvest is gemakkelijk schoon te maken en heeft geen schade 

opgelopen. 

Handgreep 

De handgreep is sterk en ligt goed in de hand (volgens de beschrijving tot 180 kg). De hond 

kan aan de handgreep worden vastgepakt wanneer hij in het water ligt. 

Opmerking: 

Onze hond “Dickie” weegt 30 kg. Een hond van meer dan 15 kg (of een mens) uit het water 

tillen is niet realistisch. Wij zoeken daarom ook naar een mogelijkheid om met behulp van 

onze hydraulisch bedienbare gangway boven het zwemplateau, de hond aan boord te 

kunnen tillen. (zie foto’s). 

 

 

 

 

 

 

 

Mooie pasvorm en stevige handgreep  Een grote hond tillen is niet eenvoudig 

 

Conclusie: het EQDOG zwemvest voldoet zeker aan onze eisen en kan tot de betere 

zwemvesten worden gerekend. 
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