
 
Steppen met je hond op de Footfighter steps voor volwassenen.  
Ideale draafsnelheid 
De snelheid op een step is de ideale draafsnelheid voor een hond. ( Fietsen gaat te 
snel en lopen is te langzaam ). Hierdoor bouwt hij spieren op en vermindert de kans 
op gewrichtsproblemen. Steppen met je hond!  Jij, samen met je trouwe 
viervoeter en de grote Footfighter step. 
  
!!!! STEPTIPS VOOR JOU EN JE HOND !!!! 

• Water in de bidon voor hond en baas. 
• Beloning voor de hond meenemen. 
• Goede schoenen aantrekken. 
• Makkelijk dragende kleding. 
Steppen met je hond? Hier moet je op letten 
INSTRUCTIES VOOR STEPPEN MET JE HOND OP DE 
FOOTFIGHTER HONDENSTEP 
Niet elke hond heeft een goede conditie en het is zaak om net als bij mensen de 
intensiteit op te bouwen. Ook honden kunnen spierpijn hebben.Wilt u ( weer ) 
beginnen met de conditieopbouw dan kan deze schema van pas komen.  
  
 Enthousiast 

Sommige honden vinden het steppen vanaf het begin af aan al leuk en willen alleen 
nog maar aan de step. Andere honden aarzelen aanvankelijk maar we moeten de 
hond nog tegenkomen die er niet van houdt. Als deze aarzelende honden met geduld 
worden begeleid wennen ze gewoonlijk snel aan de step en zijn ze uiteindelijk net zo 
enthousiast. 

 Veiligheid voorop tijdens het steppen !! 

• Zorg dat je hond goed luistert. Een hond die niet goed luistert, is een gevaar voor 



zichzelf, zijn baas en medeweggebruikers. Leer je hond eerst alle 
commando’s aan die je nodig denkt te hebben met steppen. Met name ‘rechts’ 
en ‘links’ zijn van groot belang. De hond loopt iets voor je uit en kan dus niet 
altijd inschatten wat je van plan bent. 

• Zorg dat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers.  ( Lichtgevend hesje, 
kledingreflectie, verlichting o.i.d. ) 

• Kies voor rustige paden en verken deze voordat je er met de hond gaat steppen. 
Vermijd drukke wegen met autoverkeer en/of smalle paden met obstakels. 
Vermijd, als je net op pad bent met de hond, situaties waarbij de hond erg kan 
worden afgeleid, zoals loslopende honden. 

• Wij raden het kinderen zeer af om met de hond te gaan steppen omdat honden 
kinderen vaak niet zien als hun leidinggevende. Hiermee voldoet de 
combinatie niet aan het 1e advies van veiligheid, dat de hond goed moet 
luisteren. 

• Wil je samen met je hond lange afstanden gaan afleggen op de Footfighter 
hondenstep en/of het tempo willen opvoeren , zorg er dan voor dat jij en de 
hond goed getraind zijn.  De eerste keer steppen met je hond 

• Neem de Footfighter hondenstep mee naar binnen, zodat de hond alvast aan de 
step kan wennen. Loop af en toe wat met de step rond zonder iets van de 
hond te verwachten. 

• Om vertrouwd op je Footfighter hondenstep te staan dan raden we je aan om eerst 
zelf te oefenen zonder hond. Een van de onderdelen die je onder de knie 
moet krijgen is het wisselen van je standbeen. De beste manier om dat te 
doen is om je voet via de hak naar buiten te draaien. Op de vrijgekomen 
ruimte kun je dan je tenen van je stepbeen zetten en je voet dan over de bal 
van je voet naar binnen draaien. We adviseren om in het begin na 5 keer van 
been te wisselen. Het footboard van de Footfighter hondenstep is zo breed dat 
je jezelf ook kunt laten uitrollen met 2 voeten naast elkaar op het footboard. 
Kijk maar eens onder de rubriek 'steppen op de grote Footfighter step doe je 
zo' 

• Pas als je het steppen, sturen en remmen op de grote Footfighter hondenstep 
goed beheerst en hierdoor rust uitstraalt kun je met de hond aan de slag. 

• Schaf een goedpassend tuig aan voor de hond. Goede dierenspeciaalzaken 
kunnen je hierover adviseren en vaak kun je ter plekke tuigjes proberen. Zorg 
voor een vingerbreedte ruimte tussen de riempjes en de huid. De uitrusting 
moet de hond passen en niet zijn vacht. 

• Je kunt additioneel een Walky Dog aan de Footfighter hondenstep bevestigen. Dit 
is een stang die aan de step bevestigd wordt ( snelsluiting ) en waaraan de 
hondenriem bevestigd kan worden. Met deze oplossing heb je beide handen 
vrij. 

• Laat de hond eerst zijn behoefte doen voordat je begint te steppen met je hond. 
• Om zijn energie wat af te laten nemen kun je eerst wat spelletjes doen. Doe hierna 

wat aandachtsoefeningen om hem helemaal op jou te richten. 
• Zorg dat je beloningsbrokjes bij de hand hebt! Positieve beloning is de beste 

manier om te trainen. Zodra de hond vertrouwd is met het steppen zijn de 
beloningen minder vereist. Als je klaar bent met het steppen met je hond dan 
mag de hond natuurlijk best nog een keer getrakteerd worden natuurlijk. 

• Roep je hond en vraag hem om naast de step te gaan zitten of staan. Neem je tijd, 
het is een nieuwe situatie voor de hond en voor jou. Je zult er verbaasd over 
zijn hoe snel de hond het woord step associeert met iets heel leuks. 



• Loop eerst in een rechte lijn rustig naast de step en laat de hond eraan wennen om 
in die rechte lijn mee te lopen. Je kunt iemand vragen om de hond vast te 
houden terwijl jij de hond vasthoudt. Probeer ervoor te zorgen dat de hond de 
step niet aanraakt. 

• Vermijd in dit 1e stadium scherpe bochten. 
• Verhoog het tempo en jog met de hond naast de step gedurende een aantal 

minuten. 
• Als de hond zonder onzekerheid met je meeloopt, is het nu tijd om het tuig aan de 

Walky Dog vast te maken. Loop nu eerst weer met de step aan de hand in 
een rechte lijn en verwissel van stepzijde zodat jij eerst naast de hond loopt en 
dan vervolgens de step tussen jullie beiden in staat. Eventueel kun je, als 
extra beveiliging, iemand vragen om mee te lopen en de hond aan een extra 
lijn te houden voor het geval de hond toch weg wil. Dit zou nog eens 5 tot 10 
minuten kunnen duren. 

• Ga harder lopen, dan joggen en verplaats je dan op de Footfighter hondenstep. 
• Ga nu rustig de stepbewegingen maken, wissel van voet en verhoog langzaam het 

tempo.  
• Neem je tijd! Het hoeft niet persé in één keer te lukken, maar de meest 

zelfverzekerde honden krijgen het in 1 enkele stepsessie onder de knie. 
• Als de hond bang wordt of gaat tegenstribbelen, stop dan en ga op een later 

moment terug naar een stadium waarin het nog zonder problemen ging. Of 
begin op een later moment helemaal opnieuw.  

• Zaak is dat jij en je hond plezier beleven aan het steppen met je hond. 
Veiligheid in gebruik 

• Als je met de hond stept, adviseren we je om de hond aan de rechterkant te laten 
lopen. Op deze manier heeft hij het minste last van het tegemoetkomende 
verkeer. 

• Bouw het steppen met je hond rustig op. Het is ook niet verantwoord om zonder 
training een marathon te lopen. 

• Stap niet langer dan een half uur achter elkaar. Las daarna dan een pauze in 
waarin de hond zijn gang kan gaan. 

• Controleer regelmatig de voetkussentjes van de hond op schaaf- en snijwondjes. 
• Wees extra alert bij warm weer. Wij adviseren om bij warme dagen alleen ‘s 

morgens of ’s avonds te steppen. Vermijd hete bestrating, de hond kan hierop 
makkelijk blaren oplopen. 

• Laat de hond nooit onbeheerd aan de step maar koppel hem los en maak de riem 
vast op een veilige plek. 

• Wees alert op situaties waarin de hond kan worden afgeleid ( honden, paarden , 
opwaaiend blad, harde geluiden ) 

• Wees extra voorzichtig op gevaarlijke oppervlakten zoals grind, zand, glas, richels, 
hobbels etc. 

• Check voordat je met de hond gaat steppen op de Footfighter hondenstep de 
werking van de remmen en controleer de bandenspanning.  

• Het belangrijkste is dat jij en je hond er veel plezier aan beleven. Bewegen en 
steppen met je hond is leuk, met maar ook zonder je hond. Wij hebben je tips 
gegeven om het steppen met de hond zo leuk mogelijk te maken maar kunnen 
geen verantwoordelijkheid nemen voor jouw gezondheid, veiligheid of die van 
je hond. Bij twijfels of vragen adviseren we je met klem om een arts en/of 
dierenarts te raadplegen.  


