Winterse wijsheden
De honden die dagelijks veel buiten zijn en een vacht hebben die mee verandert met de
seizoenen, dat zijn de stoere meiden en kerels onder de honden. Zij maken zich niet druk om
een sneeuwbui of een temperatuur van min 5. Maar deze “honden van staal” zijn meestal
niet de honden die wij kennen en hebben.
Binnen is het lekker warm
Wij mensen houden van een behaaglijke kamertemperatuur. De verwarming staat aan, de
open haard of houtkachel brandt gezellig. En onze honden raken steeds meer gewend aan
onze behoefte aan warmte. Ze liggen in warme manden op heerlijke kussens of dekens en
vaak trekken wij hun plaats nog eens extra dicht bij de warmtebron. Hoe liefdevol we het
ook bedoelen, te veel warmte is niet altijd goed voor honden. Mijn advies is om de vaste
plaats van de hond niet bij een warmtebron te plaatsen. Laat hem zelf kiezen of hij bij de
verwarming of open haard wil liggen.
Winterkou
Als je gaat wandelen, laat hem dan even acclimatiseren in de koele gang voor je naar buiten
stapt. Realiseer je dat het hondenlijf een hoop te verduren krijgt als hij opeens van die
warme plek de kou in gaat naar buiten. Wij kleden ons
dik aan, jas, muts, sjaal, laarzen of schoenen en de hond
staat met zijn ‘binnenjas’ zomaar op de straat. Honden
die oud en/of mager zijn, kun je het beste beschermen
met een dekje en ook de honden met een minimale
vacht hebben hier baat bij. Voor degenen die denken
dat ze dan voor schut lopen: Er is een ruim assortiment
aan stoere hondenjassen in zeer acceptabele kleuren
die je hond effectief beschermen tegen barre weersomstandigheden! Wees een wijze baas.
Laat je hond lopen, spelen en rennen in de sneeuw of vorst, maar niet te lang stilstaan of
liggen. Zorg dat hij zich warm kan houden.
Vorst
Op hard gevroren paden kunnen scherpe randjes ontstaan die wondjes aan de voetzolen
kunnen veroorzaken. Kies een vlakke weg of zorg dat de hond op het gras kan lopen.
Smeer voetzolen in met speciale potenbalsem, wapenolie of vaseline als het erg koud is en je
een lange buitenactiviteit op de agenda hebt staan.
Ga je echt een tocht maken op ruwe bevroren ondergrond, overweeg dan speciale
hondenschoentjes te gebruiken.
Controleer regelmatig de voetzolen op wondjes.

IJs
Hilarisch zijn de glibberende en glijdende honden op het ijs, maar bedenk goed dat de pezen
en spieren het zwaar te verduren krijgen. Blessures kunnen het gevolg zijn. Onstuimige
honden kun je beter niet meenemen op het ijs. Of aangelijnd meenemen, maar zorg dan wel
dat je zèlf in ieder geval stevig staat! Smeltend of zwak ijs is een enorm risico. Zeker als de
hond al een paar keer mee geweest is op het ijs, ziet hij de gevaren niet. Als een hond door
het ijs zakt, kan hij onder het ijs schuiven. Als hij in het wak blijft, raakt hij vaak in paniek. In
beide gevallen wordt een reddingsactie bijna onmogelijk.
Sneeuw
Sneeuw is heerlijk en honden genieten er zichtbaar van. Sneeuw eten is prima, maar te veel
sneeuw kan maagirritatie geven. De hond kan gaan braken en diarree krijgen. Sneeuw
klontert aan lange haren rondom de voeten. Honden hebben er last van en gaan vaak heel
heftig aan hun poten kauwen. Controleer de poten regelmatig tijdens de wandeling, als het
eenmaal ijs is geworden is het lastig te verwijderen. Probeer het ijs te smelten met je
vingers. Lostrekken is zeer pijnlijk! Knip de haren preventief kort en smeer vaseline,
potenbalsem of wapenolie op en tussen de voetzolen. Droog je hond goed af na de
wandeling en controleer dan gelijk de voetzolen weer op wondjes.
Pekel
Pekel is zout en kan de voetzolen aantasten. Als er wondjes zijn op de voetzolen doet het
ook nog eens heel erg pijn. Honden likken zich vaak schoon na het wandelen en krijgen
daarmee een grote hoeveelheid zout binnen. Zeer ongezond! Maak na het wandelen de
poten droog en als jullie veel pekel zijn tegengekomen, is het afspoelen van de poten geen
overbodige luxe!
Anti-vries
Je zult het regelmatig nodig hebben voor je auto, maar zorg dat de hond er niet bij kan.
Wegens de zoetige geur (en smaak?) schijnen sommige honden het heerlijk te vinden, maar
het is natuurlijk puur vergif!

Voeding
Is jouw hond die heerlijk relaxte huishond die lekker binnenligt en tevreden is met een paar
keer per dag een leuke wandeling? Verander dan niets aan zijn voer. Hij heeft het wel wat
kouder buiten, maar verbrandt niet veel meer dan op een andere dag in het jaar. “Honden
van staal” die veel buiten zijn en alle seizoenen van dichtbij meemaken (buitenhonden,
werkhonden en honden die veel aan sport doen) hebben extra voeding nodig. Zij verbruiken
veel meer energie en hebben extra brandstof nodig om goed te blijven functioneren. Het
soort voer en de mate van bijvoeren is per hond verschillend. Laat je goed informeren
voordat je extra gaat voeren.
Vachtverzorging
Ook in de winter is de vacht gebaat bij een regelmatige borstelbeurt. Met het verwijderen
van losse haren en klitten, komt er lucht tussen de haren waardoor de temperatuur beter
kan worden geregeld. Heeft je hond een vacht die professionele verzorging nodig heeft, sla
dat dan in de wintermaanden niet over. Een goed verzorgde vacht is effectiever tegen de
kou dan een geklitte of te lange vacht. In overleg met de trimmer kun je kiezen voor een wat
langere “coup” tijdens de echte koude periode.
Binnen in beweging
Slecht weer nodigt niet echt uit tot lange wandelingen. Maar onze honden moeten hun
energie wel kwijt! Met spelletjes binnenshuis kun je je hond ook lekker moe maken. Denk
niet gelijk aan een indoor trainingsbaan, maar bijvoorbeeld aan zoekspelletjes, nieuwe
kunstjes aanleren of Hersenwerk. Wees creatief en je hond zal je dankbaar zijn!

