De Algemene
Begeleidingscommissie van de
NLV krijgt veel vragen over
opvoeding, puppytests en gedrag.
Daarom is de ABC begonnen met een
reeks artikelen van van Crista Torn Broers.
* Hebt u vragen op deze terreinen? Dan
kunt u contact met haar opnemen. Haar
email-adres is: labrador.gedrag@hetnet.nl

Fietsen met je hond
Een hond moet volledig volgroeid zijn om
naast de fiets te mogen lopen. De meeste
mensen beginnen hiermee als de hond een
jaar is. Prof. Drs. F.J. Meutstege heeft de
ABC in het verleden al eens hierover
geadviseerd. Het kwam erop nee, dat het
geen kwaad kan om met een Labrador van
een maand of 8-9 rustig korte stukjes te
fietsen. Dat is beter dan het ‘laten ravotten’
met andere honden waarbij de opgroeiende
hond steeds maar moet wenden. Hij
waarschuwde toen ook voor het
overgewicht dat het nog onvolgroeide
skelet ernstig en blijvend kan schaden.
Ook als u pas met fietsen wil beginnen als
de hond een jaar is, kunt u echter al eerder
beginnen om uw hond te laten wennen aan
de fiets.
Het aanleren
Loop met uw hond naar de fiets toe,
beweeg de fiets iets. Reageert uw hond
rustig op de fiets, dan kunt u beginnen met
het aanleren. Begin op een rustige plaats,
zodat er weinig afleiding is.

U loopt met uw fiets aan uw linkerhand,
uw hond loopt aan uw rechterhand. U loopt
zo tussen uw hond en de fiets. Uw hond
loopt nu al aan de rechterzijde van de fiets,
dit is de meest veilige positie voor uw
hond. U gaat nu gewoon wandelen, beloon
uw hond als hij netjes meeloopt. In deze
fase kunt u ook al een Springer*
gebruiken, u heeft dan een hand vrij om
eventueel uw hond met iets lekkers te
belonen.
Als dit goed gaat kunt u nu aan de
linkerkant van de fiets lopen en uw hond
aan de rechterkant. De fiets staat nu tussen
u beide in. Begin nu eerst weer te
wandelen. Als dit goed gaat kunt u nu op
de fiets gaan zitten, probeer al zittend een
klein stukje vooruit te komen. Gaat dit
goed dan kunt u een stukje gaan fietsen,
bouw dit langzaam op.
Als uw hond niet rustig mee wilt lopen
In dit geval kunt u het beste de springer
gebruiken. U gaat met de fiets aan uw hand
lopen, uw hond loopt rechts van de fiets.
Op het moment dat uw hond aan de lijn
trekt gaat u stil staan, gaat de spanning van
de lijn af dan beloond u uw hond en loopt
u weer verder. Uw hond leert dan dat hij
door te trekken niet verder komt.
Het fietsen
Bouw de afstand en de tijd langzaam op.
Zorg ervoor dat uw hond in draf loopt, u
kunt dit herkennen aan een “niet
bewegende rug”.
Fietsschema
U kunt dit vinden op
www.nederlandselabradorvereniging.nl en
in het boek ‘De Labrador Retriever’.

Aandachtspunten
• Ga niet fietsen als de temperatuur
hoger dan 20 graden is en ook niet
op heet asfalt
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Zorg dat uw hond goed onder appél
staat voordat u gaat fietsen
Laat uw hond na het fietsen schoon
water drinken, niet te koud. Gaat u
langere stukken fietsen laat uw
hond dan tussendoor ook water
drinken.
Laat uw hond altijd aan de
rechterkant van de fiets lopen, dit is
de veiligste plaats.
Voorkom dat uw hond in de berm
loopt, hier ligt vaak afval wat
pootletsel kan veroorzaken
Controleer de voetzolen en nagels
van uw hond tijdens en na elke
fietstocht
Stop met het fietsen als uw hond
onregelmatig gaat lopen
Laat uw hond na het fietsen lekker
uitrusten
Gebruik bij voorkeur een tuigje
zodat de hond niet in ‘de riem kan
gaan hangen’ (kan leiden tot letsel
aan nek/keel)

*Een Springer is een stang die aan de fiets
kan worden bevestigd en waarmee het zeer
veilig fietsen is omdat u dan beide handen
aan het stuur kunt houden en de hond niet
onder de fiets kan komen
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Gedragstherapeut, Lid van Alpha (1279)

