
Sporten met je hond 

 
Sporten met je hond is LEUK. 

Ook je viervoeter zal blij zijn met de beweging.  

8 tips op een rij. 

 

1) Heb je nog een jonge pup? Maak dan geen tochten 

van enkele uren op een hindernissenparcours. Ook 

voor zware honden is dat niet aan te raden. Het is 

sowieso beter om de afstanden op te bouwen. Geldt 

ook voor jezelf! 

 

2) Laat je hond niet eten vlak voor je gaat joggen. 

Zorg er wel voor dat er voldoende water is als je 

lang van huis bent. Al moet je opletten met veel 

koud water na de inspanning. Dat kan ernstige 

krampen veroorzaken bij je hond. 

 

3) Als je gaat lopen, doe dat dan op onverharde 

paden. Laat je hond in hetzelfde tempo meelopen. 

Laat je viervoeter niet aan de straatkant lopen, want 

jij bent nog altijd meer zichtbaar voor een auto dan 

je hond. 

 
4) Ben jij een taaie en kan je alle temperaturen aan? 

Sterk! Maar als je je hond meeneemt, houd je beter 

rekening met de temperatuur. Uren lopen in de hitte 

is niet de bedoeling. De hond moet zijn warmte 

voldoende kwijtraken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Honden houden ook van spelletjes. Van een gewone 

wandeling kan je iets leuks maken. Neem een 

bal mee of leer je hond wat oefeningen. Hou wel 

rekening met de conditie van je hond. In zijn enthousiasme 

gaat je hond wellicht gewoon door tot 

het einde, terwijl hij eigenlijk best wel uitgeput is. 

 

 
 

6) Helemaal leuk wordt het als er ook andere honden 

meespelen. Het is niet alleen goed voor de 

conditie, maar het maakt je hond ook socialer. En 

zelf kom je misschien een leuk baasje/bazinnetje 

tegen. Let er wel op dat de honden niet te ruw met 

elkaar omgaan. Een grote loebas kan een kleine pup 

gemakkelijk omver lopen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Ook fietsen met de hond is een geweldige manier 

om een hond te laten bewegen. Het vereist natuurlijk 

wel even wat voorbereiding om je hond te leren 

naast de fiets te lopen zonder te trekken of plotseling 

stil te blijven staan. Race niet. Zelfs voor snelle 

honden is 15 km per uur al genoeg of zelfs te veel. 

 
 

8) Honden duiken graag in het water. Zeker als er 

een bal mee het water in gaat. In de zomer is het ook 

een geschikte manier om je hond te laten afkoelen. 

 
 

Bron: hart voor dieren 


