
Halsbanden, tuigen en riemen 

Het eerste halsbandje en riempje krijg je in het puppy pakket mee naar huis. Meestal is deze dezelfde kleur als het 
bandje dat je pup in het nest om had. 

Daar hoef je je dus niet druk over te maken. Wat je wel eventueel nodig hebt is een tuigje om in de auto vast te 
kunnen zitten. De meeste mensen nemen maat M en zetten hem op de kleinste maat. In het begin groeien ze zo 
hard dat aan deze maat uiteindelijk het meest hebt.  

Wij kopen voor onze volwassen honden de meeste halsbanden en riemen van het merk Rogz for dogz of Karli. Ook 
kopen we halsbanden met de naam erop gestikt bij https://erpaki.de/ 

 

Onze tuigen zijn van het merk Julius K9.  

Uiteindelijk raden we met klem aan om een tuig voor je hond te gebruiken. Tuigen zijn minder belastend voor de nek 
en vaak trekken honden minder.  

 

https://erpaki.de/


Als je hond toch trekt kan een halti een uitkomst bieden. Ik gebruik dit zelf ook om ongewenst gedrag resoluut af te 
kappen. Hoe sneller je hiermee begint, hoe fijner de wandelingen zullen verlopen. Als de hond ongewenst gedrag 
initieert geef je een korte ferme ruk, recht omhoog. Waardoor het hoofd een klein beetje scheef getrokken wordt. 
Het geeft een schrikreactie waardoor ze uit de initiatie schieten. Kunst is dan om de aandacht direct op iets anders, 
bij voorkeur jouzelf te krijgen. 

 

 

Ook slipkettingen kunnen helpen bij trekken. Het nadeel hiermee is dat mensen vaak te laat zijn met reageren en dat 
de hond zich er enkel mee op hangt, terwijl de bedoeling is dat je er een correctie in de nek mee nabootst. 
Ongewenst gedrag; een korte maar ferme ruk aan de riem. Van linkerheup, naar rechter schouder. De ketting moet 
dat vlak achter de oren liggen en als je voor de hond staat, in een P vorm zijn omgedaan.  

Slipkettingen gebruik je enkel als je weet hoe, en nooit bij een pup! 

 

  



Je hebt verschillende riemen. Een flexi lijn is aan te raden als je ergens bent waar je hond los zou mogen maar 
wanneer je dat nog niet aan durft. Als hij bijvoorbeeld nog niet zo goed terugkomt als je hem roept. Op die manier 
heeft hij wel vrijheid maar zit hij toch nog vast. Je kunt zo het “hier” commando goed oefenen. 

Deze riemen zijn NIET geschikt voor in de stad of op plekken waar je vaak en veel honden tegen komt.

 

Een 5 meter lijn is net zoals de flexi lijn geschikt als je hond nog niet zo braaf terug komt als hij geroepen wordt. Deze 
is voor veel mensen makkelijker te hanteren. 

 

  



Wat we aanraden als “gewone” lijn is een lange lijn met aan elke kant een musketon. Je kunt deze heel gemakkelijk 
in lengte aanpassen waardoor je ze voor heel veel dingen kunt gebruiken. Rogz for Dogz heeft deze lijnen ook. 

Bespaar niet in centen op een lijn. Sommige zijn wat duurder, maar deze zijn vaak ook steviger. Als je hond eens 
goed schrikt en flink aan de riem trekt moet deze natuurlijk betrouwbaar zijn. 

 

 


