TUIGJES
ONTSNAPPINGSPROEF
Helaas gebeurt het maar al te vaak dat angstige honden ontsnappen uit hun
tuigje met alle vreselijke gevolgen van dien.
Een hond die schrikt kan zeer snel reageren. In één beweging kan hij los zijn.
Door zich klein te maken, gecombineerd met een achterwaartse beweging, is
een gemiddeld tuigje niet veilig genoeg en kan de hond ontsnappen. Als
stichting hebben wij veel ervaring met angstige honden en niet goed werkende
tuigjes. Wij zijn al geruime tijd op zoek naar alternatieven en met ons meerdere
stichtingen. De al bestaande tuigen zijn vaak duur en mensen zijn naar
alternatieven gaan zoeken en zijn zelf aan het werk gegaan.
Door de dubbele bevestigingen om het lichaam (2 stuks) waarbij de achterste
achter de ribben valt, is het (nagenoeg) onmogelijk voor de hond om zich uit
het tuigje te wurmen. In combinatie met een lijn van ijzeren schakels die de
hond niet kan doorbijten of door twee lijnen te bevestigen aan de dubbele
ringen, is het tuigje “ontsnappingsproef”.
Wij zien dit tuig als een goede investering en kunnen het van harte aanbevelen.
Waar moet u op letten bij het aanschaffen van een tuig
1. het een driepunts tuigje is, hals,borst,buik(zie foto’s)
2. de maat goed is

1. meet omvang hals
2. meet lengte rug, hals tot net na
borstkas
2a. meet lengte borst, hals tot net na
borstkas(buik)
3. meet borstomvang, breedste deel
borst(niet gelijk achter voorpoten)
4. meet tailleomvang, smalste
gedeelte taille

Heef u al een 2 punts tuig deze kunt u makkelijk ontsnappingsproef
maken, tailleband te bestellen via info@sphoek.com

Wilt u een nieuw tuig aanschaffen volg dan de stappen 1 en 2
bovenaan dit document en let goed op de maat, meten is weten.
Website voor het bestellen van betaalbare ontsnappingsproof
tuigjes.
Anti ontsnappingstuigjes voor honden. super stoer te bestellen via
info@sphoek.com
Ze worden volledig op maat geleverd. Kunnen ook geleverd worden
met bijpassende halsband en/of riem. Voor 38,= wordt zo'n tuig

gemaakt voor jouw hond. De volledige opbrengst komt ten goede
aan de asielhonden van La Nucía, Spanje.

