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Van jongs af aan lopen de meeste honden aan de lijn en vaak vergeten we dat
ontspannen wandelen aan de lijn ook geleerd moet worden. Tenslotte heeft een hond
een ander wandeltempo dan wij en houdt een hond van snuffelen, soms langdurig, aan
bijvoorbeeld polletjes gras, netjes mee lopen is dus een hele kunst. 
Hieronder vind je de basis stappen voor het aanleren van ontspannen wandelen aan de
lijn.

Stap 1 
Aandacht voor jou! 
Hoe goed reageert jouw hond op de “kijk eens” en de “hand touch” ? 
Is jouw hond in de ban van de omgeving, geur of prikkels zoals spelende kinderen,
verkeer of andere honden vraag dan aandacht met een “kijk eens”. Reageert je hond
hier niet op? Oefen dan eerst thuis en in een omgeving met minder prikkels, tenslotte
oefening baart kunst.

Stap 2
Bepaal waar je je hond wil laten lopen, rechts of links, naast je of iets voor je. Dit is
namelijk de positie waarin je je hond (veel) gaat belonen. Heb je een lange lijn? houd
die iets korter vast zodat je hond niet effe snel de volledige lengte van de lijn uit kan
lopen en hij ongemerkt succes heeft met vooruitlopen en uiteindelijk trekken. Ook met
ontspannen wandelen aan de lijn start je in een omgeving met weinig afleiding zoals in
huis, de tuin, de straat voor je huis, een rustig park of bos.

Stap 3
Oefenen met ontspannen wandelen aan de lijn; Start met achteruit wandelen, gebruik
de handtouch, heb je de aandacht van je hond en loopt hij met je mee, zeg dan je
beloningswoord en beloon met een lekker voertje.
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Gebruik een beloningstasje, hierdoor kun je snel en gemakkelijk belonen voor ontspannen mee lopen
Maak onderscheid tussen “je mag snuffelen” en ontspannen wandelen aan de lijn, je kunt bijvoorbeeld
zeggen” snuffelen” als de hond de volledige lengte van de lijn mag gebruiken om zijn neus in allerlei
graspolletjes te steken en geurtjes op te snuiven.
Een wat langere riem (3 meter) wandelt vaak prettiger, wat meer ruimte verkleint de kans op trekgedrag, de
hond kan meer snuffelen en daarmee informatie over de omgeving verzamelen, dat geeft de hond meer rust
Sommige honden vinden een tuigje prettiger lopen en trekken minder dan met een halsband
Een lijn gebruik je als veiligheid, voor de hond en voor de andere verkeersgebruikers. Een lijn is geen stuur,
blijf de basis aandachtsoefeningen herhalen om de aandacht van je hond te krijgen als dat nodig is. Dat
scheelt jou en de hond een hoop getrek. 

Stap 4
Loopt je hond met aandacht met je mee dan draai je om zodat jullie beiden dezelfde kant op lopen. Beloon om
de 2 -3 stappen als je hond ontspannen mee loopt op de positie die jij graag wilt. Je zegt eerst je korte
beloningswoord en dan geef je het voertje. De beloning geef je altijd ter hoogte van je benen en aan de kant
waar je wilt dat hond loopt. 

Trekt je hond, sta dan stil, houd de lijn rustig op spanning en wacht totdat je hond jou aandacht geeft. Geef hem
een stem beloning en de hand touch en loop weer achteruit, beloon voor meelopen met aandacht, je draait om
en loopt samen rechtuit verder. Beloon om de 2-3 stappen als je hond netjes met je meeloopt. Blijf dit naar
voren en naar achter lopen herhalen en belonen. Ja je komt soms niet verder dan 50 meter van je voordeur.

NB aandacht voor jou betekent niet dat de hond je de hele tijd aankijkt, het zichtveld van honden is breder dan
van ons mensen dus als jullie samen vooruit lopen ziet hij je heus wel ook zonder zijn kop te draaien.

Rechtdoor lopen met aandacht is vaak lastig voor honden dus varieer van richting, loop een rondje, een achtje
of zig zag. Heeft de hond aandacht voor jou dan volgt hij jouw bewegingen en het houdt de wandeling
“spannend”. 

Tip: Beloon genereus, gebruik hiervoor een deel van de dagelijkse hoeveelheid voer, of gebruik goede kwaliteit
beloningsvoertjes zoals Best Buddy of worst en geef minder dagelijks voer. Begin met belonen om de 2-3
passen, gaat dat goed dan om de 2-4 passen dan 2-6 etc etc. Onregelmatige beloningen houden de aandacht
erbij net zoals afwisseling in de beloningsvoertjes. 

Heb jij wel eens in huis geoefend met wandelen aan een ontspannen lijn?

Enkele tips:

  
Heb je een hond die erg trekt aan de lijn en je wilt begeleiding? Neem dan contact op met Dogtalk, we geven
ook privé lessen en, bij voldoende belangstelling, de workshop ontspannen wandelen met je hond.

De wilde voorouders van onze honden hadden geen eigenaar of verzorgers. Betekent dit dan ook dat zij geen
behoefte hadden aan vachtverzorging?
Bij de wilde dieren is de vacht voornamelijk op de poten en de snuit heel kort. Op hun lichaam is de vacht dicht
en niet lang. De wilde dieren verzorgen hun vacht door deze te schuren langs bomen en struiken. Er groeien
geen lange haren in de oren en de tanden en nagels worden verzorgd door natuurlijke omstandigheden;
voeding en beweging.
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Van onze huishonden hebben nog maar weinig deze natuurlijke vachtstructuur en onderhouden ze hun
vacht ook niet in het struikgewas. Nagels slijten soms niet door bijvoorbeeld te weinig gewicht of beweging
en er zijn heel weinig huishonden die een heel prooidier krijgen om hun gebit te verzorgen.

Bij veel rassen zien we erg veel beharing op de snuit; snor en baard. Deze klitten snel omdat er van alles in
blijft hangen; water, aarde, etensresten. Bij hele langharige rassen sleept de vacht soms over de grond.
Dat zorgt ook voor klitten. In combinatie met vocht en vuil kan dit voor irritatie gaan zorgen. Als de hond
overmatig gaat krabben en bijten kan de vacht en ook de huid ernstig beschadigd worden.

Wij mensen zijn verantwoordelijk voor de grote variatie in vachten en leefomstandigheden. Dit maakt ons
ook verantwoordelijk voor de verzorging van de vacht die de hond nodig heeft.

Door het fokken van veel verschillende soorten vachten, zij ook verschillende soorten vachtverzorging
nodig. Die verzorging is voor een deel afhankelijk van de manier waarop de hond verhaard. Alle honden
die haren hebben, verharen. Dit gaat op verschillende manieren. Sommige honden verliezen af en toe een
losse haar. Andere honden hebben een periode van intensieve rui. 

Ongeacht de vachtsoort van de hond zal je de vacht regelmatig moeten onderhouden. Hoe vaak en
waarmee hangt af van de vachtsoort. Tussen de 3 keer per week en eens in de 3 weken borstelen en/of
kammen is normaal.

Er zijn een aantal redenen om je hond te borstelen of te kammen
1: verwijderen van dood haar (los haar) en vuil
2: massage van de huid, betere doorbloeding.
3: verdeling van talg over de hele vacht.
4: controle op wondjes, vlooien, teken enz.
5: de band met je hond versterken, kan vanaf een week of 4.

Deze regelmatige vachtverzorging doe je met materiaal dat afgestemd is op de vacht van jouw hond. Koop
dus niet zomaar een borstel of een kam, maar laat je goed informeren door bijvoorbeeld de fokker, een
trimsalon of de hondenschool!

Wil je meer informatie over de vachtverzorging van jouw hond? Neem vooral contact met ons op! 
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