
 

Honden en trimmers 

 

In het februari nummer werd mijn aandacht gevestigd op een spuitbus, die de voortsnellende 

trimmer uit de nood moet helpen, wanneer zijn benen doelwit worden van achtervolgende 

honden. Dit beeld van hollende hond achter hollende trimmer komt me bekend voor. 

Al zo’n slordige tien jaar behoor ik tot het volk, dat zich zo in het zweet loopt. Ik had maar 

weinig last van honden, wat ook afhankelijk van het parkoers blijkt te zijn. De problemen 

begonnen met de aanschaf van onze Schnauzer. 

 

Terwijl het me altijd prachtig had geleken om met mijn hond te kunnen hollen, viel me dat in 

het begin  nogal tegen. Dat ik zelf tot de trimmers behoorde, maakte me gemakkelijk tot 

slachtoffer. Het voordeel was, dat dat me de ergernis en kritiek van andere hardlopers 

bespaarde. Bovendien kon ik zo zelf met het probleem afrekenen. Door mijn blaffende 

en happende Schnauzer werd ik vaak tot stoppen “gedwongen”. Herhaalde correcties in 

duidelijke taal hadden na enige tijd effect. Wat wel het meeste hielp, was het omdraaien van 

de rollen, waarbij ik dus achter mijn hond aanging: een mooie manier voor mijn 

hond te ervaren, hoe irritant zoiets was. We lopen nu ongeveer drie jaar samen, ongeveer 30-

40 km. Per week. Het is leuk om te doen en levert ons een goede conditie op. 

Sommige van onze ideeën bij het hardlopen wisselen wat. Het tempo bijvoorbeeld is wat mij 

betreft vrij constant. De hond wil op de heenweg snel en op de weg terug wat kalmpjes. Juist 

bij deze neiging tot achterblijven, is hij moeilijk te corrigeren tot wat netjes naast lopen. 

Wat betreft schapen en hazen, hebben we een duidelijke afspraak, die bij een confrontatie 

hiermee soms duidelijk in herinnering gebracht moet worden: 

mag niet! Overigens, de ware Schnauzer wordt pas goed zichtbaar in de achtervolging van een 

haas. Een schitterend schouwspel , maar hij is zo gauw uit beeld. 

Genoeg momenten voor wat oefeningen dus in het kader van gedrag en gehoorzaamheid. Een 

argument misschien om ook met uw hond te trimmen. 

Trimmende honden bijten niet, en dat scheelt spuitbussen. 
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