
Waterwerk

Trekhondenverbod
Om deel te nemen aan officiële proeven dien 
je een ontheffing van het trekhondenverbod te 
hebben. Alle honden komen voor een ontheffing in 
aanmerking, mits ze een gezondheidsverklaring  
van de dierenarts hebben.

Droog blijven
         zit er niet in!
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Indien waterwerk als sport op zich wordt beoefend dan worden de honden 
doorgaans getraind om verschillende voorwerpen vanuit het water naar de 
kant te brengen. Met als uiteindelijk doel een kleine boot en een drenkeling 
te redden.

Verschillende waterwerk-disciplines
Waterwerk bestaat er in verschillende vormen en varianten. Van oudsher 
werden er bepaalde rassen voor reddingswerk in en op het water ingezet. 
Dit waren de grote rassen zoals de New Foundlander, de Landseer ECT en 
de Leonberger. De training van deze honden is er op gericht om drenkelin-
gen te redden waarbij de drenkeling door de hond vanuit het water naar de 
kant wordt getrokken. Maar andersom kan ook: vanaf de kant brengt de 
hond een reddingsboei naar de drenkeling die te water is geraakt.

Binnen de al vele jaren bestaande internationale reddingshondensport (IRO) 
vormt waterwerk, naast zoeken naar slachtoffers op land en in puin, een 
specifiek onderdeel waarvoor een apart certificaat kan worden behaald. Ook 
hier worden honden getraind om drenkelingen te redden, waarbij de honden 
niet alleen vanuit een boot, maar ook vanuit helikopters worden ingezet.
 
Binnen de jachthondentraining is waterwerk een onderdeel van de hele training.
Bij deze trainingen wordt de honden geleerd om wild of dummy’s uit het 
water te halen, in moeilijkheid variërend van zichtbare meervoudige appor-
ten tot zogeheten ‘blinde’ apporten waarbij de hond op zoek moet gaan naar 
een apport dat in het water ligt welke hij niet heeft zien vallen. Ook worden 
jachtenhonden over (breed) water gestuurd, waarna ze aan de overkant van 
het water op land zelfstandig op zoek gaan naar wild of een dummy. 

Een andere vorm van waterwerk betreft specifiek de waterhonden, zoals de 
Spaanse en Portugese waterhonden. Deze vorm van waterwerk is er op gericht 
om vissers te assisteren. De honden moeten vanaf de boot kunnen werken om 
allerlei voorwerpen uit het water te halen en aan boord te brengen. De water-
honden helpen tevens bij het uitzetten en binnenhalen van de vissersnetten. 
Deze honden kunnen vaak ook duiken en onder water zwemmen!

Officiële proeven of recreatief
In Nederland is waterwerk als aparte hondensport sinds 2013 erkend door 
de Raad van Beheer. Met deze officiële erkenning is de mogelijkheid gecre-
eerd om officiële brevetten te behalen. Voor het behalen van deze brevetten 
komen alle rassen of rasloze honden in aanmerking, mits de eigenaar 
beschikt over een hondenlogboek.
De verschillende proeven zijn met name op het drenkelingenwerk gericht. 
Uiteraard is er een uitgebreide regelgeving van toepassing, die te vinden is 
op de website van de Raad van Beheer.

Er zijn in ons land verschillende trainingsgroepen actief die voor een 
bepaald ras zijn opgericht, meestal voor New Foundlanders. Een handvol 
groepen hebben hun trainingen ook voor andere rassen opengesteld. 

Sommige honden doe je geen groter plezier dan met 
een flinke zwempartij. Sinds enkele jaren komt 

waterwerk voor honden, als hondensport, meer in de 
belangstelling. Wat is waterwerk nu eigenlijk?

Deze honden 
kunnen vaak ook 
duiken en onder 
water zwemmen

Droog blijven
         zit er niet in!
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lichamelijke klachten kan zwemmen wel degelijk te 
belastend zijn, denk aan nekklachten zoals hernia, maar 
ook aan sommige rugklachten zoals spondylose. Ook voor 
honden die onder behandeling van een therapeut staan is 
het raadzaam om vooraf met de therapeut te overleggen of 
waterwerk wel geschikt is voor je hond. 
Net als bij andere sporten is tijdens een dagje waterwerk 
de warming up en de cooling down van je hond belangrijk 
om spierpijn en blessures te voorkomen. Laat je hond 
voor- en nadat hij aan de beurt is, altijd een paar rondjes 
lopen en een paar rek- en strekoefeningen doen. Na het 
zwemmen is een hondenbadjes beslist geen overbodige 
luxe, zeker wanneer het koel weer is en je hond langs de 
kant een tijdje op de volgende beurt moet wachten.

Sommige honden zijn gevoelig voor een cold water tail, 
ofwel een koud waterstaart. Dit is een spierverkramping 
van de staart. Het ontstaat door een mix van factoren. 
Onder andere vanwege meer dan normaal gebruik van de 
staart tijdens een paar uur zwemmen, door koud water, 
door een reeds bestaande lichamelijke klacht of door een 
combinatie van deze factoren. Je kunt het vaak voorkomen 
door een goede warming up en cooling down en door je 
hond na elke zwembeurt goed af te droegen en warm te 
houden. Sommige honden zijn gevoeliger voor een cold 
water tail dan andere. 

Voor wie
Waterwerk is geschikt voor alle honden die met veel 
plezier het water in gaan en goed kunnen zwemmen. De 
honden moeten gemotiveerd zijn om een speeltje uit het 
water te halen, meer is voor een beginnende hond niet 
nodig. Daarnaast is het belangrijk dat je hond gezond is en 
een goede conditie heeft. 
Met pups kun je al wat licht waterwerk doen en ook 
seniorenhonden kunnen vaak nog goed mee. Als de 
oefeningen goed stapsgewijs worden opgebouwd, is 
waterwerk ook voor onzekere honden een heel mooie 
manier om hun zelfvertrouwen te vergroten. 

Houd er rekening mee dat niet elke hond kan zwemmen of 
zwemmen leuk vindt. Bovendien zijn er rassen die vanwege 
hun lichaamsbouw niet of moeilijk zwemmen, dat geldt met 
name voor de kortsnuitige en de zware rassen met korte 
poten (denk bijvoorbeeld aan de Bulldog of de Basset).

Naast het officiële werk kun je op enkele 
locaties in Nederland gewoon recreatief met 
waterwerk bezig zijn. Hier staat plezier en 
ontspanning voorop. Er worden wel doelen 
nagestreefd, maar niets hoeft en alles wordt 
aangepast op wat de individuele hond en 
handler aan kan. 
Aan honden die dat durven, wordt geleerd om 
naar de boot te zwemmen waar de eigenaar in 
zit en aan boord te komen. Ze springen vervol-
gens vanaf de boot het water in om een apport 
op te halen en terug te brengen aan boord. 
Daarnaast wordt de honden geleerd om de 
meest uiteenlopende soorten van apporten uit 
het water te halen. Met oefeningen uit de 
jachthondentraining wordt de moeilijkheids-
graad daarvan opgevoerd. 
Ook worden er elementen van reddingshon-
den werk aangeboden, uiteraard binnen de 
grenzen van wat mogelijk en toegestaan is. 

Seizoenssport
Doorgaans vindt waterwerk plaats in de vorm 
van workshops die een hele dag of een 
dagdeel duren. Over het algemeen is water-
werk in Nederland een seizoenssport welke 
plaats vindt in de maanden april/mei tot en 
met september/oktober. Buiten deze periode is 
het voor honden te koud om de hele dag in het 
water aan het werk te zijn. Van jachthonden 
wordt overigens verwacht dat zij het hele jaar 
door zwemmen. Eerlijk gezegd wordt dat 
laatste in de wintermaanden niet door alle 
honden op prijs gesteld. 
Het is belangrijk om aan het begin van het 
seizoen de zwemconditie van je hond op te 
bouwen (vergelijkbaar met het naast de fiets 
meelopen van je hond). Dat doe je zeker met 
een jonge hond. Maar ook met een volwassen 
hond die in de winter niet heeft gezwommen, 
is het verstandig om in het voorjaar de 
opbouw van de zwemconditie te starten, zodat 
je hond tegen de tijd dat het waterwerkseizoen 
start over een goede conditie beschikt.

Gezondheidsaspecten
Zwemmen is in principe gezond voor honden 
die goed van lijf en leden zijn. Het is een 
onbelaste beweging die het spierkorset mooi 
versterkt. Al is de beweging onbelast, vergis je 
niet hoeveel spierkracht zwemmen vraagt. 
Vaak wordt gedacht dat zwemmen altijd 
gezond is voor je hond, juist vanwege de 
onbelastheid van de beweging. Maar dat 
‘altijd’ is niet helemaal waar. Bij bepaalde 

niets hoeft en alles 
wordt aangepast op wat 
de individuele hond en 
handler aan kan
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Gevarieerde oefeningen bij Agua Fiesta
Hierbij zijn elementen van jacht, reddingshondenwerk en proeven van 
Portugese waterhonden wedstrijden verenigd in een uniek concept. 
Niet de prestatie op zich of het einddoel staat centraal, maar het plezier 
van de hond en diens eigenaar in het waterwerk zelf.

Een greep uit de oefeningen:
-  De honden leren om vanaf de kant de meest uiteenlopende voorwer-

pen vanuit het water naar hun eigenaar terug te brengen. Het gaat 
om lichte voorwerpen die in vorm, kleur en grootte variëren. De 
gevorderde honden doen dit apporteerwerk ook vanuit de boot. 

-  De honden leren om met verleidingen in het water te werken, waarbij 
ze eerst het ene apport en dan pas het andere apport op mogen halen. 
Dit gaat om tweevoudige of om meervoudige apporten en bij begin-
ners is de volgorde vrij. Voor de gevorderde honden is de volgorde 
niet vrij, de handler geeft de hond aanwijzingen welk apport als 
eerste en welk als laatste moet worden teruggebracht. Dit vraagt om 
een nauwe samenwerking tussen hond en handler. 

-  Bij het bootwerk leren de honden vanaf de kant naar de boot te 
zwemmen en via een speciaal daarvoor gemaakt plateau op de boot te 
komen waarop de handler zit. De honden die dat durven mogen van 
boord springen. Zij halen dan een apport op dat zij aan hun begeleider 
aan boord terug brengen. 
Honden die niet van boord durven te springen, kunnen vanaf het plateau 
dat aan de boot vast zit werken en vanaf die plek alle apporten ophalen. 
De gevorderden werken soms met twee boten, waarbij de honden leren 
om van de ene boot naar de andere boot over te stappen en vanaf de ene 
of de andere boot bepaalde apporteer opdrachten uit te voeren.

Alle oefeningen worden stapsgewijs opgebouwd en er wordt alleen 
een volgende stap gezet als de hond daar aan toe is. 
Plezier en ontspanning staan voorop!

gevorderden 
werken 
soms met 
twee boten

Voor handlers geldt dat zij tegen een stootje 
moeten kunnen en zij kunnen het best van 
het sportieve soort zijn. Droog blijven tijdens 
een dagje waterwerk zit er niet in, en tijdens 
regenachtige dagen kan het wel eens een 
flinke modderboel worden.  

Waterwerk is samenwerken
In het algemeen is waterwerk voor honden 
die van zwemmen houden en achter een 
speeltje in het water aan willen, gaan een 
heel leuke en uitdagende activiteit. Het is bij 
uitstek een sport waarbij geleider en hond 
samen werken en op elkaar leren te vertrou-
wen en daarom een activiteit die de band 
tussen hond en geleider enorm versterkt. 

Het is een genot om te zien hoe de honden 
tijdens waterwerk hun natuurlijke passie 
kunnen uitleven en daar van genieten. Na 
een dag waterwerk gaan niet alleen de 
honden moe maar tevreden naar huis, maar 
ook hun begeleiders, en vaak zijn zij bovenal 
trots op de prestaties van hun hond! ■

Nieuwsgierig geworden? 
Voor meer informatie: 
Agua fiesta: http://waterdogs.eu 
Raad van Beheer: www.houdenvanhonden.nl/
actief-met-je-hond/sporten-met-je-hond/
waterwerk/
De waterwerk-activiteiten vinden vanaf mei 
elke maand plaats. 
Zie http://waterdogs.eu/agenda
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