De veiligheid van je hond bij het water
Informatie voor hondeneigenaren

Risicofactoren

bij (bijna) verdrinking

Niet kunnen zwemmen
door lichaamsbouw of extreme vacht
Zinken / verdrinkingsgevaar

Onervaren
Pup – jonge hond
Herplaatshond

Van boord vallen of springen

Izy is een Glen of
Imaal terriër en gek
op water. Ik kwam er
achter dat hij door
zijn lichaamsbouw
niet kan zwemmen
omdat hij direct naar
de bodem zonk. Hans

Onze Joey is als pup van 8
weken van een speedboot
gesprongen. Er is toen
over hem heen gevaren.
Een wonder dat hij niet in
de schroef terecht kwam
maar door de hekgolf naar
boven werd gedrukt! Dit
was zijn redding, - Mariell

We
hebben
echt geluk
gehad!

krooswandelen

Ouderdom en/of
gebreken
Slecht- ter been,- ziend, -horend
vergeetachtig, onzekerheid,
maagdarmproblemen, enz.

Van boord of steiger vallen,
mis stappen

Jachtinstinct
Najagen watervogels
Van boord springen of vallen
Van steiger of kade vallen
In snelstromend water
terechtkomen, vermoeidheid,
onderkoeling.

Dit was een
vreselijke
ervaring!
Onze eerste hond is bijna
verdronken in het
Grevelingenmeer. Ze had na een
narcose evenwichtsstoornissen
opgelopen. Tijdens het
zwemmen wilde ze een bal
pakken en draaide daarbij op
haar rug en zonk naar de
bodem. Mijn man kon haar
gelukkig redden. Sindsdien
kreeg ze altijd een zwemvest om
want ze bleef wel gek op
zwemmen. - Evelyne

Boris is in Giethoorn
voorover uit de bijboot
gevallen omdat hij aan de
eenden wilde ruiken.
Gelukkig had hij een
zwemvest aan en kon ik
hem er weer aan boord
hijsen - Frans

Enthousiasme
Begroeten eigenaar/bezoek
Wild spelende kinderen

Van boord vallen

Onze kinderen renden op ons
vrachtschip en onze Rottweiler
rende enthousiast met ze mee
over het roefdek. Hij sprong in zijn
enthousiasme onverwachts van
boord. Gelukkig zagen de
kinderen het en konden we
contact opnemen met de veerpont
even verderop. Die heeft hem
gered. Ons schip was onbeladen
en lag daardoor hoog. We hadden
hem zelf niet terug aan boord
kunnen krijgen. Dit vergeet je
nooit meer! - Inge

Stress
Stressvolle situaties
Ongeduldige eigenaar
Vluchtgedrag, onzeker
Met risico op misstappen, van
boord vallen

Zelfinitiatief
Zonder toestemming van
boord gaan
Hormonen – loopse teef
Te water / vermist raken

Weer &
Vaaromstandigheden
Wind – zwaar weer
Duisternis
Snel varend voertuig

Te water raken

Dit
vergeet ik
nooit
meer!

Ik heb
mijn
lesje
geleerd!
Door een moment van ongeduld
bij ons is Boef een keer tussen
de wal en het schip gevallen. Hij
schatte de situatie als gevaarlijk
in maar ik moedigde hem aan om
aan boord te springen. Gelukkig
konden we hem aan zijn brede
halsband aan boord hijsen. Mijn
les hieruit is: altijd rustig blijven
en de hond aangelijnd houden
tijdens het aan boord gaan. Martina

Bracco mocht als jonge hond,
omdat hij zo handig was
,zelfstandig van boord. We
gingen toen naar rustige
aanlegplekjes. Met onze nieuwe
grotere boot deden we ook
steden aan. Bracco is toen
tijdens het aanleggen van boord
gesprongen en in het water
gevallen, waarschijnlijk wilde hij
achter een teefje aan. - Tilly

Het was donker. Onze
Dobermann Kim had last van
diarree en sprong van boord
om haar behoeften te doen.
Ze sprong mis en belande in
het water. Met hulp van
buren in de haven hebben
we haar uit het water gered.
- Jeanny

Schrik
Bijvoorbeeld: plotselinge
geluiden of bewegingen aan
boord, omgevingsgeluiden,
een mens of soortgenoot

Onze hond Sanne is wel
eens geschrokken toen
zij op de steiger liep, ze
sprong opzij en
belandde in het water. Miriam

Te water raken

De labrador
was vreselijk
geschrokken

Slapen
op een steiger of dek
zonder bootrailing

Tijdens omdraaien te water raken

Plaatsen waar een hond
niet zelf uit het water
kan komen
Kade
Drassige en/of steile oever, te hoge
beschoeiing, steiger
Verdrinkingsgevaar

Voedsel

Eerste
levensbehoefte

De labrador van de buren
lag heerlijk in het zonnetje
te slapen op de steiger. We
zagen dat de hond zich
omdraaide en “plons” daar
lag hij in het water.
Gelukkig zagen we het
gebeuren en konden we
hem met een pikhaak uit het
water halen. - Suzanne

Gelukkig
was mijn
zoon erbij!

Onze Rottweiler Boefje is
laatst in een
snelstromende rivier
gevallen. De oever van
klei met gras loopt daar
schuin af . Hij kon er niet
zelf uitkomen. Gelukkig
was mijn zoon erbij! Hij
heeft Boefje aan zijn
nekvel uit het water
getrokken. - Martina

Diesel onze Australian
Shepherd sprong eens bijna
van de boot omdat ik een
stukje brood overboord
gooide. Hij stond klaar om
erachteraan te gaan met zijn
voorpoot over de rand.
Omdat hij heel gehoorzaam is
reageerde hij gelukkig op
mijn uitroep “nee” en bleef
hij gelukkig aan boord. Marry

Watergek!
Zonder toestemming het
water ingaan

Verdrinking
onderkoeling

Geen toezicht

Hond alleen op dek,
Tijdens laden en lossen,
schutten, aanleggen

Ondeugdelijke
steigers
Te smal, beweeglijk,
slechte conditie,

Struikelen
te water raken

Aan en van
boord springen

Tussen de wal en het schip vallen
Met kans op blessures, angst
voor aan boord gaan, verdrinking

Yocto mijn Flatcoated retriever gaat
graag mee op het supboard maar is
ook gek op zwemmen. Af en toe duikt
hij het water in en de kans is groot dat
ik daarbij ook meega. Ik gebruik een
leash om mijn enkel zodat het board
niet kan wegdrijven. Omdat ik eerst
zelf op het SUPboard moet klimmen
duurt het even voordat ik Yocto op het
board kan hijsen. Bij stroming en diep
water heb ik ervaren dat dit gevaarlijk
kan zijn voor ons beiden. Daarom
draagt Yocto een zwemvest en is hij
via een lijn aan mijn heupgordel met
mij verbonden. - Anneke

Ik ben reuze
blij dat we
haar terug
konden
vinden!

We zaten met z’n tweetjes in de
stuurhut van ons vrachtschip toen
Peter opeens gejank hoorde. We
zagen Senna, die vrij over het dek mag
lopen niet meer. We dreven vlak voor
een sluis om bijna in te varen. We
gingen snel naar buiten en zagen
Senna die zich vastgeklampt had aan
een trap in de damwand. Peter
ondernam direct actie door de
buitenboordtrap te verhangen.
Uiteindelijk konden we haar redden.
We deden later sporenonderzoek en
ontdekte hoe het gebeurd moest zijn. Vivianne

In de Sixhaven van Amsterdam
was het erg druk!. We konden
zo aanleggen dat we nog net op
een heel smal steigertje konden
stappen. Onze Stella viel er
helaas van af. Ze kan goed
zwemmen en leek niet onder de
indruk. We hebben haar naar
een boot met een laag
zwemplateau gelokt en konden
haar aan haar borsttuig op het
zwemplateau tillen. - Trudie

Onze bordercollie wilde van ons
binnenvaartschip aan de wal
springen maar sprong niet ver
genoeg. Ze kwam tussen de wal
en het schip terecht. We zijn
overboord gesprongen en twee
anderen hebben geholpen door
een haak voor haar snuit te
houden en een ladder overboord
te hangen. Zo konden we met
haar weer op het hoge (lege)
schip klimmen. - Neeltje

Territorium
bewaken
Een boot wordt als territorium
beschouwd

Mijn King Charles
Spaniël is weleens
van boord gevallen
toen ze naar een
voorbijganger blafte.
Ze gleed zo van
boord! - Brenda

Gelukkig
droeg ze
een
zwemvest!

Van een boot vallen

Door het ijs zakken/in
een wak lopen

Onderkoeling en
verdrinkingsgevaar

Pech!
Objecten tussen de wal en het
schip die wegzwemmen na een
val belemmeren (fenders,
autobanden). Uitglijden,
verkeerde situatie-inschatting
van eigenaar. Het gebruik van
een tuigje of zwemvest waar de
hond uit kan komen.

En daar tussen
de steiger en de
boot spartelde
een klein hondje
met ogen zo
groot als
schoteltjes..

Een verkeerd gevoel van veiligheid - de
honden hadden vanwege de harde
wind dagenlang hun zwemvestjes
aangehad. Het werd toen eindelijk
prachtig weer. De zwemvestjes
mochten uit en we gingen even bij mijn
man zitten die op een steiger aan het
vissen was. Iris de kleinste hond viel
van de steiger. Het water stond te ver
onder de steiger waardoor ik niet bij
haar kon komen. Het duurde een
eeuwigheid voor ze boven water
kwam! Ik sprong haar na omdat ik
bang was dat ze zou verdrinken. Lenie

Je kunt niet alles voorkomen…
je bent ook maar een baas!
Maar… je kunt het wel proberen, honden zijn voor hun veiligheid immers afhankelijk
van hun baasjes!
Een goed idee!
Een zwemvest én borsttuig voor alle honden die in aanraking komen met water!
Lees ook welke zwemvesten en borsttuigen geschikt zijn en wanneer je juist geen zwemvest moet gebruiken in de boeken Honden
aan boord en Honden aan boord “de beste maatjes op ’t water” en informatie over dit onderwerp op www.hondenaanboord.nl

TIP
Gebruik een tuig
met handvat en
waar hij niet uit kan
glijden/ontsnappen.
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