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Honden en 
hondenweer

Volop actie in het jachtseizoen en 
de hondenwedstrijden!
Of het nú tijdens hondenproeven 

is of tijdens een jachtdag, iedereen 
praat vol enthousiasme over de fijne 
dagen die ze hebben gehad, en dan 
natuurlijk in het bijzijn van hun hond.
Want jacht zonder hond is onweidelijk, 
we weten het allemaal.

Het is dan ook droevig om te moeten con-
stateren, dat o.a. in bepaalde gebieden 
gejaagd wordt zonder hond. In de praktijk 
heb ik meegemaakt, dat een haas werd ziek 
geschoten en nagekeken onder het motto 
van “die redt het wel” en de jacht ging 
gewoon door. Dit kan absoluut niet!
Maar ja, het verplichten om een hond met 
de jacht het veld mee te nemen, dat is ook 
weer iets. Die verplichting is er nog steeds 
niet, terwijl er zoveel voorjagers zijn, die 
graag eens mee willen.
Maar van uw scribente zou het zeker 
mogen!
Jagen doen we het liefst met wat “ongezel-
lig” weer; beetje regen, beetje wind. Prima 
allemaal. Met dat mooie weer zijn er vaak 
teveel “pottenkijkers”, crossfietsers, wande-
laars en ga zo maar door. En de jacht beoe-
fenen met een klein clubje op een regen-
achtige dag, dat is iets wat we eigenlijk alle-
maal willen!

Verzorging van de hond 
tijdens een jachtdag
Maar met dat slechte weer gebeurt het ook 
vaak, dat de honden door- en doornat rege-
nen. De hond waadt sloot in en sloot uit, 
zwemmen, nazoeken, en vaak een lange 
tijd wachten, dat hoort er allemaal bij.
En dan ligt het gevaar op de loer, dat de 
hond onderkoeld gaat raken en ligt te klap-
pertanden.
De “moderne” jonge voorjagers die met de 
hond mee mogen, zijn daar vaak op inge-

steld, en hebben een dekje meegenomen 
en verzorgen de hond door even een hand-
doek of een Pettowel over zijn rug te halen.

Want er kan veel misgaan
Een hond, die tijdens de jacht extreem 
hard moet werken, veel zwemmen in 
KOUD water, door en door nat regent, een 
straffe noordenwind moet trotseren en/of 
oververmoeid is, kan problemen krijgen.

Een “Watertail”, 
de zogenaamde “waterstaart”!!
Bij overbelasting van de staartspieren door 
intense arbeid tijdens kou, overmatig water 
uit de vacht schudden, oververmoeid-
heid, zou de “Watertail” kunnen ontstaan. 
Helaas is het nog niet helemaal bekend hoe 
en waardoor het ontstaat, maar vaak door 
overbelasting, intensieve arbeid en een 
repeterende beweging (bv veel staartbewe-
ging).

Enkele uren na (intensieve) arbeid begint 
de hond al een gekke houding aan te 
nemen, en loopt met de staart vaak steil 
naar beneden vanwege de ontstane spier-
schade. Aanraken van de staart kan pijnlijk 
zijn en de hond loopt vaak erg voorzichtig. 
Ze kunnen soms een ijselijke gil slaken. Het 
betreft hier immers een spiertechnische 
reactie die de klachten veroorzaken.
De rug, staart en het hele achterlijf zijn 
immers heel pijnlijk. Dit kan vaak enkele 
dagen duren!
Een bezoek aan de dierenarts is niet echt 
nodig, maar rust en warmte zal de hond 
uiteraard goed doen. Maar een pijnstil-
ler is vaak wel prettig voor de hond. Deze 
geneest niet, maar de hond blijft wel wat 
soepeler en dat is comfortabeler.

Resumé
Gelukkig zie je tegenwoordig, dat honden 
tijdens de proeven bij slecht en koud weer 
goed verzorgd worden. Afdrogen en een 
dekje om is geen uitzondering.
Maar op jacht zijn het vaak de oude gilde-
broeders die dat allemaal overdreven vin-
den en de honden laten klappertanden en 
rillen, met alle gevolgen van dien.
Een goede verzorging is het behoud van de 
hond, want zij maken immers op jachtda-
gen, met hun enorme Will to Please, vaak 
de meeste kilometers en doen hun uiterste 
best om al het wild binnen te brengen.
Daar mag best een goede verzorging tegen-
over staan, en zeker een warme deken in 
de auto.
Je hoeft je zeker niet te schamen om een 
handdoek over een hondenrug te halen en 
een warm dek om te doen. Zo krijgt de 
hond “loon naar werken”: een goede ver-
zorging, en het verlengt zeker een fijne 
manier van leven van de trouwe viervoeter!

Henny M. Schoor
Soest
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Jeroen van Vliet: 
“Het is vaak heel hard werken voor de honden”


