
Onmisbaar voor werkende honden 

W A T E R 

Van onze werkende jachthonden worden vaak zeer intensieve prestaties verwacht: sleepsporen, 

verre markeerapporten en lange lijnen. De honden doen het allemaal, maar het is soms toch wel 

een hele droeve constatering dat als de hond na het verre apport terugkomt, zijn baasje daar heel 

trots over gaat staan praten met mede-voorjagers en… de hond staat te smachten om een bak 

water. 

Ook gebeurt het regelmatig dat voorjagers in een droog bos of heide-terrein trainen of 

wedstrijden lopen en geen druppel water voor de hond meenemen. De grote rugtas is gevuld met 

koffie, broodjes en andere lekker hapjes en een flesje drinkwater voor de hond zit er niet bij. 

Een zeer kwalijke zaak. Men onderschat vaak  hoe slecht een hardwerkende hond er aan toe is, die 

onvoldoende water krijgt en oververhit is:  

een hond die  zijn tong ver uit de bek heeft, de punt van de tong krult om zijn neus!!! 

Een situatie die men niet mag onderschatten, de hond verkeert op dat moment immers in een 

levensbedreigende situatie. Men spreekt in dit geval dan ook van OVERVERHITTING!!,  en menige 

hond is aan oververhitting in het veld 

gestorven!  

Wat te doen bij oververhitting 

Een hond die oververhit is, kan men het 

beste afkoelen door koud water over de 

vacht te sprenkelen, op die manier is er 

altijd koud water dat in contact komt met 

de huid.  

Maar als je een hond die oververhit is, in 

het water zou laten gaan, blijft het water 

als het ware gevangen in de vacht en zal 

de hond nog meer opwarmen. Zwemmen 

is in deze situatie uit den boze. Het beste 

is ijskoud water op de vacht te sprenkelen en onbehaarde delen koelen met ijsblokjes. IJskoude 

handdoeken zijn ook prima. 



Maar in alle gevallen is het noodzaak de hond in een koel(ere) omgeving te brengen. Is men buiten 

dan meteen in de schaduw of in een auto met airconditioning. Ga desnoods rijden met de auto om 

zoveel mogelijke koelte door middel van de airco aan de hond te kunnen geven.  

Ook de zogenaamde “cooling-pads” die men gebruikt bij b.v. een gekneusde enkel kunnen 

wonderen doen. Maar wat echt de voorkeur verdient is een goed draaiende ventilator. Zo een 

ouderwetse ventilator is voor een oververhitte hond een wondermiddel, koelte en zuurstof. 

Met dichtgeknepen ogen liggen ze te genieten van de frisse wind, die hun temperatuur weer tot 

normaal zal brengen. 

Lichaams temperatuur  opnemen  van de hond 

Bij oververhitting is het een “must” de temperatuur strak in de gaten te houden. Boven de 

40graden C. is een levensbedreigende situatie. Een ouderwetse glazen thermometer is verreweg 

het beste en men neemt dan om de 3 minuten rectaal de temperatuur op.  

Maar let op: gaat de temperatuur zakken, dan meteen stoppen met afkoelen. Droog de hond af, 

blijf de temperatuur controleren maar er kan niet nadrukkelijk genoeg gezegd worden: 

STOP meteen met alle pogingen de hond af te koelen. 

De temperatuur van de hond moet nu terug naar 38.5 graden C. maar mag niet verder zakken! 

Drinkwater verstrekken aan honden met oververhitting 

Een hond die oververhit is en zwaar hijgt, mag op dat moment geen water drinken. Maak alleen de 

mondhoeken en de buik goed nat. Water in de maag koelt de hond immers niet af. Een natte bek 

maakt het hijgen gemakkelijker. Men hoeft er op dat moment niet over in te zitten dat 

uitdrogingsverschijnselen zullen plaats vinden, wacht rustig tot de temperatuur weer gezakt is. Een 

hond die zwaar hijgt en water in grote hoeveelheden naar binnen krijgt loopt het risico op een 

“koliek”, en zijn maag zwelt op. Zodra de temperatuur zakt en het hijgen minder wordt, mag de 

hond weer kleine slokjes water drinken.  

Voorkomen is beter dan genezen 

Let op je hond, kijk naar de veranderingen van zijn tong. Houdt rekening met plotselinge 

temperatuur verschillen. In ons eigen grillige klimaat kan het temperatuur verschil al de ene en de 

andere dag wel eens meer dan 10 graden bedragen. 



Het is ook heel kwalijk een hond die een natte vacht heeft,  hijgt en warm is, in een warme auto op 

te sluiten. Op die manier wordt een huisdier “gekookt”, het water ín de vacht zal hier graag aan 

meewerken! 

Uit ervaring weet men zelf ook wel, dat als je zomers onder de douche gaat, het dan even lekker 

koel aanvoelt. Maar zodra men de kraan dicht draait en zich afdroogt, voel je de warmte sterker 

dan tevoren. 

U.S.A. en zijn werkhonden. 

Weinig landen door mij bezocht, waren zo ongelooflijk efficiënt met het verstrekken van water aan 

hun honden als in Amerika. Zodra de hond de test uitkomt, staat er een grote pan drinkwater klaar.  

 De “Handlers”verzorgen zelf hun hond met water en 

koelte en willen dan niet lastiggevallen worden met vragen. 

 

Eerst hun hond!  

 

Vele “trucks” zijn zelfs uitgerust met een ingebouwde 

watertank, die vaak meer dan 100 liter water bevat. De 

ongeschreven wet is, eerst de hond water en zijn 

verzorging en dan pas koffiedrinken en babbelen. 

En de beste verzorging is toch alleen maar goed genoeg 

voor onze hardwerkende hond. 
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