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Even googlelen geeft de volgende - niet 
eens uitputtende - lijst van zorg, diensten 
en accessoires voor dieren: hondenreis-
verzekering, -annuleringsverzekering, 
-schoenen met antislipzool, -reddings-
vesten, -draagtassen, -rugzakken, -parfum, 
-tandenborstels,-paraplu, -helm, -auto-
gordel, -zonnebril, opvouwbare voer/
drinkbakken, zorg voor het geestelijk 
welzijn... Toegegeven, als kat, konijn of 
papegaai kom je er bekaaid vanaf. Maar 
een beetje creatief baasje of vrouwtje 
past die hondenartikelen gewoon voor 
jou aan. 
Behalve die lijst benodigdheden geeft 
Google je ook iets om over na te denken. 
Is je hond bijvoorbeeld een reislustige 
opstapper of is hij snel zenuwachtig of 

zeeziek. Voor de laatste twee situaties 
kun je - homeopathische - middelen 
krijgen. Het is verstandig om met de 
dierenarts te overleggen voor je ze geeft. 
Zonodig kun je dan gelijk overleggen 
hoe je tijdens het reizen met ziekte of 
andere lichamelijke beperkingen van je 
hond om moet gaan. 
Een volgend aandachtspunt blijkt de 
reisverzekering. Zoveel reisverzekeringen, 
zoveel voorwaarden, maar meestal zijn 
ziektekosten van je hond in het buitenland 
niet gedekt. Daarnaast is het verstandig 
om de polis van de WA-verzekering goed 
door te lezen of ongelukken met je hond 
meeverzekerd zijn. Stel je voor dat hij per 
ongeluk iets beschadigt. Tegenwoordig 
zijn er gelukkig ook reis- en annulerings-
verzekeringen voor de hond zelf.
Dieren kun je niet zomaar naar het 
buitenland meenemen. En voor je het 
weet, steek je toch over naar Engeland, 
zak je wat zuidelijker dan bedoeld af 
naar België of hop je een wadden-

Dieren aan dek
Natuurlijk is het hebben van dieren aan boord niet nieuw. Denk maar 
aan de heen en weer rennende keffertjes op binnenvaartschepen of 
de Ark van Noach, het klassieke voorbeeld uit de oudheid. Toch is 

er vergeleken bij vroeger veel veranderd. Een inventarisatie.
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Ervaringen van zeilers met de regelgeving
‘In de praktijk controleren ze niet zo vaak. We varen nu anderhalf jaar met ons 
zeiljacht op de Middellandse Zee, maar ze hebben ons nog nooit naar papieren 
gevraagd.’ 

‘Ondanks de papieren mochten we met onze hond aan boord Engeland niet in. Ze 
lieten alleen dieren die via de kanaaltunnel of met de veerboot komen toe. Op last 
van de EU is dat dit jaar anders. Dieren met geldige papieren moeten ze toestaan 
om het even hoe ze het land binnenkomen.’

‘We hebben afgelopen zomer zonder problemen met onze hond langs de Franse 
kust gezeild. Samen met de dierenarts bepaalden we de benodigde inentingen.’

Tips voor op reis
• EU Hondenpaspoort met chip- of tatoeage nummer meenemen. Voor niet-EU-landen  
 gezondheidsverklaringen en inentingsbewijzen. 
• Bevestig de naam van de haven en mobiele telefoonnummer als identifi catie aan   
 de halsband van je hond of kat. Bijvoorbeeld een gekleurd plastic sleutellabel.   
 Plak die goed dicht als je hond graag zwemt. 
• Neem een riem mee. Bijvoorbeeld een goedkope extra lange (trainings)riem als je  
 hond ruimte nodig heeft.
• Een oude deken voor als je op bezoek gaat bij andere yachties. 
• Eten. Voor een makkelijke eter is in Europa wel hondenvoer te vinden. Maar voor  
 kieskeurige honden kun je beter voldoende voer meenemen. Ook kun je voer van  
 thuis eerst mengen met het lokale merk. Daarna overstappen op de buitenlandse   
 hondenkeuken.
• Gebruik je blikvoer? Vergeet de blikopener niet!
• Eigen eet- en drinkbak meenemen als je hond daar aan gehecht is. Anders kun je  
 afsluitbare plastic koelkastdoosjes gebruiken.

Dieren aan dek
Aangelijnd
In Duitsland moet je hond offi cieel 
vast aan een veiligheidsriem als je 
hem in de auto meeneemt. Daarvoor 
zijn autogordels te koop. Deze zijn 
ook handig om je hond aan te lijnen 
bij slecht weer. 

Drinkbot
Van hijgen krijgt je hond dorst. Koop 
een speciaal vriesbot. Voor vertrek met 
water vullen en in de vriezer leggen. 
Door de minigaatjes in dit hondenijsje 
krijgt je hond vocht binnen. Wij vinden 
dit echt een super uitvinding en doen 
er soms ook bouillon of appelsap in. 

Koele Cooler
Als het warm in de boot is kan je hond 
zijn warmte alleen kwijt door te hijgen 
of een beetje via zijn voetzolen. Dat 
kan in een warme boot niet genoeg 
zijn. Gebruik de airco als je die hebt. 
Denk anders aan een Body Cooler. 
Die mat kun je voor vertrek natmaken. 
Als hij is opgedroogd, houdt hij de 
koelte nog twee dagen vast. 

Uitlaatplek aan boord
Moet je hond tijdens een lange over-
steek even nodigt? Leg een stuk groen 
kunstgras op het dek of in de kuip. 
Hond erop. Later spoel je de drol er af 
door het kunstgras aan de zwemtrap 
achter de boot aan te slepen. 

eilandje verder en ben je in Duitsland. 
Daarom een paar van de belangrijkste 
regels. Een EU-paspoort met informatie 
over identiteit en gezondheid van je 
hond en een vaccinatiebewijs voor rabiës 
zijn verplicht. Die kun je bij de dieren-
arts halen. Ook het aanbrengen van een 
identifi catie is verplicht. Dat mag zowel 
een chip als een tatoeage zijn.  
Als je naar Zweden, Ierland of Engeland 
wilt, moet je verplicht enkele maanden 
voor vertrek een bloedtest laten afne-

men, waaruit blijkt dat je hond tegen 
rabiës is gevaccineerd. Dat is ook nodig 
als je buiten de EU zou gaan zeilen. In 
Zweden verplichten ze je daarnaast nog 
je hond een bepaalde tijd voor vertrek 
een ontwormingskuur en tekenbehan-
deling te laten ondergaan. Ook landen 
buiten de EU stellen soms aanvullende 
eisen. Uitgebreide informatie en de 
volledige regelgeving vind je bij het 
ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Behouden vaart!
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