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Slipkettingen? Wurgkettingen!

Elian Hattinga van ‘t Sant

Hij lijkt weer in opmars te zijn: de slipketting. Het zilverkleurige kettinkje dat zo mooi als een 
sieraad om de hals van je hond heen valt. Zou het daarom zijn dat ik weer steeds meer honden  
in het bos zie loslopen met zo’n ding om? Omdat het mooi staat? Of omdat het lekker stoer 
staat?

Wanhoop

Of zou het komen omdat het ‘corrigeren’ van je hond weer helemaal in is? Ik kan het me 
soms wel voorstellen dat je uit wanhoop een slipketting koopt als je een beresterke Labrador-
reu van 45 kilo hebt die vol enthousiasme alle mensen en honden die hij ziet gedag wil
zeggen. Want dan blijf je niet zomaar staan. Dat een slipketting bij zo’n hond helemaal niet 
helpt, dat is een ander verhaal. En dat het rukken aan een slipketting fysieke schade aan kan 
richten bij je hond en bij jezelf, daar wil ik het hier ook niet over hebben. Dat mag zo 
langzamerhand wel bekend worden verondersteld. Nee, het gaat mij hier om het gevaar dat 
honden kunnen lopen als ze loslopen met een slipketting om. Levensgevaar!

IJzerzaag

De meeste mensen denken het met zo’n vaart niet zal lopen. En misschien hebben ze gelijk, 
want ik heb geen statistisch bewijs. Ik heb maar één keer gehoord van een geval met dodelijke 
afloop. Maar ik heb al een paar keer een situatie meegemaakt waarbij een hond nu dood zou 
zijn – gewurgd – als hij een slipketting om had gehad. Het probleem met een slipketting is 
namelijk dat je hem niet snel los kunt maken of over een kop kunt trekken als hij vast komt te 
zitten. Je hebt dan eerst een ijzerzaag nodig. Nu zijn er, denk ik, weinig mensen die met een 
ijzerzaag op zak lopen. Maar zelfs al zou dat wel zo zijn, dan kan de tijd die je nodig hebt om 
het ding door te zagen je hond al fataal geworden zijn.

Blijven haken.

Als je mensen vertelt dat het gevaarlijk is om een slipketting om te laten bij een wandeling, 
dan denken ze meestal dat je bang bent dat de hond blijft haken achter een tak of struik. Als 
dat gebeurt is er echter niet zo veel aan de hand, zeker niet als de hond niet hard loopt. Als hij 
blijft haken heeft dat hetzelfde effect als wanneer hij bij de ketting wordt vastgepakt of aan de 
riem loopt. De hond blijkt dan gewoon stilstaan en als hij niet trekt, gebeurt er niets. Alleen 
als de hond over de kop slaat of gaat draaien om zich te bevrijden, kan het mis gaan. Want als 
de ketting om iets heen een kwartslag wordt gedraaid, waarbij de ketting strakker komt te 
zitten dan de ruimte tussen nek en ketting toelaat, wordt de hond gewurgd.

Stoeispelletje

Bizar genoeg komt het grootste gevaar echter niet van takken struiken of bomen, maar van 
andere (bevriende) honden. Wanneer honden een stoeispelletje spelen, proberen ze met hun 
lijf de andere hond om te duwen. Daarvoor pakken vaak de andere hond hoog in de nek vast 
en duwen met hun achterhand. En het is daarbij dat het mis kan gaan. Wanneer de hoektanden 
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van de hond achter de slipketting blijft haken, draaien beide honden vaak tegengesteld om los 
te komen. Daarbij komt de ketting als een lus om de onderkaak van de ene hond muurvast te 
zitten en wordt de andere hond gewurgd. De hond die met zijn onderkaak vast zit, raakt vaak 
in paniek en gaat trekken om lost te komen, waarbij de ketting om de nek van de kokhalzende, 
naar adem snakkende andere hond nog strakker komt te zitten. Bij een goed aansluitende 
slipketting kan het binnen een paar minuten bekeken zijn. Je staat erbij en kijkt ernaar, want 
het is onmogelijk om de honden lost te krijgen. Je moet de ene hond daarvoor helemaal 
draaien en dat lukt je gewoon niet.

Worstelen

Dramatisch verhaal? Onwaarschijnlijk? Broodje aap? Nee. Ik heb al een paar keer 
meegemaakt dat dit gebeurde. Gelukkig hadden die honden een stoffen halsband met een 
kliksluiting om. En zelfs daarbij was het nog helemaal niet zo eenvoudig om de honden snel 
los te krijgen. Meestal zijn ze in paniek aan het worstelen om los te komen. Ze staan niet 
rustig stil totdat jij de plek waar de sluiting zit tussen haren en hondenlijven hebt gevonden. 
En zelfs als je de sluiting los hebt geklikt, blijft de sluiting vaak nog achter de ring hangen, 
waar hij bij veel halsbanden doorheen is gehaald. Het kost dan ook nog flink wat kracht om 
de sluiting los te trekken, want aan beide kanten oefent een hond er aan de andere kant 
tegenkracht op uit met heel zijn lichaamsgewicht. 

Wees u bewust van het gevaar! 

Gebruikt u een slipketting? Vindt u het onhandig of onnodig om die helemaal af te doen als u 
uw hond loslaat? Denkt u: wat een gezeur, mijn hond rent niet, mijn hond speelt niet, er zijn 
geen bomen in het park, er kan niets gebeuren? Wees u dan bewust dat een ongeluk in een 
klein hoekje kan zitten. Er is maar een andere hond voor nodig die graag wil spelen of 
misschien in de aanval gaat. Wilt u toch dat u uw hond tijdens de wandeling gemakkelijk even 
vast kunt pakken of aanlijnen? Doe hem dan een stoffen of leren halsband om met een klik- of 
gespsluiting.

Gebruikt u zelf nooit een slipketting, maar komt u regelmatig loslopende honden met 
een slipketting tegen? Laat uw hond dan niet spelen met die hond of vraag of de eigenaar eerst 
de slipketting afdoet. Ook als niet het ergste gebeurt, kan uw hond gemakkelijk met een 
hoektand in een schakel van een slipketting blijven hangen, waardoor die kan afbreken. Help 
mee om andere hondeneigenaren (vriendelijk) te attenderen op het gevaar voor onze honden.


