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‘Hond als trekkracht’
Standpunt Koninklijke Hondenbescherming met betrekking
tot de inzet van honden als trekkracht
Een hond is van oorsprong niet geschikt of gebouwd voor het trekken van lasten. Bij het
voorttrekken van een last gebruikt een hond zijn voorhand om grip te krijgen en zijn
achterhand om voorwaartse kracht te genereren.
De Koninklijke Hondenbescherming vindt haar oorsprong in het stoppen van het leed dat
trekhonden begin vorige eeuw is aangedaan. Zware lasten, ondeugdelijk tuig, slechte
werkomstandigheden hebben toen de situatie van de gemiddelde trekhond gekenmerkt.
Vandaag de dag wordt het inzetten van de hond als trekkracht weer populair. Het gaat
daarbij niet om inzet bij de arbeid van de eigenaar, maar om inzet bij sport en vermaak.
Voorbeelden van sporten waarbij de hond als trekkracht wordt ingezet:
- carting, waarbij meestal één hond een karretje met personen (kinderen) of
materialen voorttrekt
- mushing in zijn oorspronkelijke vorm, waarbij de hond een slee door sneeuw of bij
gebrek aan sneeuw een kar over de weg trekt die meestal door meerdere honden
wordt voortbewogen
- joring waarbij een hond andere vervoermiddelen voorttrekt, bijvoorbeeld
bikejoring en skijoring
- waterwerk (redden van drenkelingen, voortbewegen van vaartuigen)
- ‘weight pulling’ waarbij het doel is de hond gewicht in beweging te laten krijgen en
over een vastgestelde afstand voort te laten bewegen
NB. Bij canicross is het doel niet de eigenaar voort te trekken, maar samen zo snel
mogelijk een parcours af te leggen.
Voordelen van het beoefenen van bovenstaande trekkrachtactiviteiten met de hond
kunnen zijn:
- Het bieden van geestelijke en lichamelijke beweging aan de hond, iets waaraan
elke hond behoefte heeft en een waarvan een gemiddelde hond te weinig
aangeboden krijgt.
- Het verbeteren van de band tussen eigenaar en hond wanneer de activiteit
opbouwende samenwerking vraagt en geen (foutieve) correcties worden toegepast.
- Plezier voor de eigenaar van de hond.
Nadelen van het beoefenen van deze activiteiten kunnen zijn:
- Foutieve belasting van de hond, wat leidt tot acute bedreiging van het welzijn van
de hond. Denk aan het ontstaan van blessures of oververhitting.
- Foutieve belasting van de hond, wat leidt tot bedreiging van het welzijn van de
hond op langere termijn. Veel honden zijn gevoelig voor het ontwikkelen van
gewrichts/skeletproblemen. Het belasten van de hond door het trekken van (zwaar)
gewicht zal deze problemen eerder en verergerd naar voren brengen. Dit zal de
mogelijkheid om (pijnvrij) te bewegen aanzienlijk verminderen.

Vier factoren vragen hierbij extra aandacht:
- De gemiddelde hondenbezitter/hondensportbeoefenaar is nog onvoldoende in staat
om de lichaamstaal van zijn hond waar te nemen en te interpreteren. Als gevolg
mist hij of zij signalen van pijn, stress, vermoeidheid. Dat leidt tot een
onvoldoende goede begeleiding van de hond.
- De gemiddelde hondenbezitter/hondensportbeoefenaar of –begeleider heeft
onvoldoende kennis van anatomie, fysiologie en trainingsopbouw, waardoor
activiteiten onverantwoord kunnen worden uitgevoerd en opgebouwd.
- Een hond toont over het algemeen slecht pijn. Dit verhoogt het risico dat een hond
acute of chronische pijn heeft, zonder dat zijn eigenaar of een begeleider van een
activiteit dit waarneemt. Juist als een hond gemotiveerd is voor het uitvoeren van
de activiteit, zullen signalen van pijn of vermoeidheid onvoldoende worden
getoond.
- Wanneer er een competitief/wedstrijd element in het spel is, is de kans groot dat
niet alleen de grenzen van de hondenbezitter, maar ook die van de hond worden
overschreden.
De Koninklijke Hondenbescherming heeft daarom als standpunt dat de huidige wetgeving
op het gebied van het inzetten van de hond als trekkracht van kracht moet blijven. De
hond inzetten als trekkracht zou in principe verboden moeten zijn. Bestaand
ontheffingsbeleid zou daarbij van kracht moeten blijven.
Vanwege de gebleken geringe belasting van trekkracht door de hond in het water bij het
voortslepen van boei, boot, drenkeling, dummy, vlot, is het te overwegen voor deze
activiteit een generieke ontheffing te verlenen, mits dit ‘waterwerk’ uitgevoerd wordt als
onderdeel van training, wedstrijden of diplomadagen georganiseerd door vereniging die is
aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Deze
verenigingen dragen dan de verantwoordelijkheid en zorg voor het weren van dieren in
slechte fysieke conditie en voor het naleven van regels en reglementen die onjuiste fysieke
of mentale belasting voorkomen. Aan de te verlenen ontheffing moet als voorwaarde
worden verbonden dat een dierenarts bij de activiteiten aanwezig is. De activiteiten
moeten gecontroleerd kunnen worden door BOA’s van bijvoorbeeld de IDG en LID.

