
 

INFORMATIE INZAKE HALSBANDEN EN TUIGEN  

De hals van een windhond is net zo breed als de kop en een halsband kan daardoor makkelijk over de oren schieten indien de 

hond bijvoorbeeld (onverwachts) achteruitloopt. Een passende band is van groot belang. Schaf een brede band aan, aangezien 

de windhond een lange nek heeft. Let er altijd op dat het goed materiaal is en dat de ringen die gebruikt worden “gelast” zijn en 

daardoor niet open kunnen buigen. Onderstaand lichten we een en ander toe. Alle artikelen zijn via GINN verkrijgbaar. GINN en 

SalukiHope werken samen en daarom verwijzen wij graag naar hun site https://greyhoundsinnood.nl/winkel/. Hier vindt u de 

hieronder beschreven halsbanden, tuigjes etc. 

Martingale banden:  

Deze band moet los om de hals zitten maar strak achter de oren zodra er spanning van de aangetrokken riem op komt. De 2 

ringen mogen elkaar niet raken als er spanning op de band komt te staan door het normaal aantrekken van de riem (zie het 5e 

plaatje). Koop nooit een te ruime band en zorg dat je altijd kunt passen.  

Verkrijgbaar in leer (deze zijn niet verstelbaar, hebben vaste maten en zullen bij aankomst bij de hond worden aangemeten) of 

stof (deze zijn in onze webshop in 2 maten verkrijgbaar en ruim verstelbaar)  
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Veiligheidstuigen:  

https://greyhoundsinnood.nl/winkel/


 
Er zijn diverse uitvoeringen en prijsklassen, wij adviseren onze veiligheidstuigen; geheel verstelbaar d.m.v. schuifgespen, 

clipsluitingen met veiligheidspin, driepunts-sluiting: om de nek, achter de voorpoten en achter de ribben zodat de hond op geen 

enkele manier uit het tuig kan ontsnappen bij onverwachte bewegingen, verkrijgbaar in onze webshop.  

   

  
   

Politieriem:  

Deze worden gebruikt voor dubbele aanlijning aan halsband en tuig maar kunnen ook om middel of kruislings over de schouder 

gedragen worden. Ze hebben een lengte van 3 meter, dubbel gestikt nylon, 2 RVS musketonhaken met sterke veer en passen 

perfect bij onze tuigen, ook verkrijgbaar in onze webshop.  
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Korte riem:  

In combinatie met politieriem voor dubbel aanlijnen, te bevestigen aan halsband, hebben een lengte van 130 cm, dubbel gestikt 

nylon met stevige musketon.  



 

  
  

Polsbandje:  

Het polsbandje is gemaakt van gevlochten tunnelkoord, is zeer sterk en ideaal te gebruiken met ons tuig en riem.  

Handig als je tijdens een wandeling toch even je sleutels wilt pakken of op je mobiel wilt kijken, een geruststellende gedachte, je 

hond is ten alle tijde veilig!  

  

  
  

Voor veilig en juist gebruik, bekijk ons instructiefilmpje op Youtube met zoekfunctie “GINN veilig aanlijnen”  
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 Gps tracker:  



 
Een halsband met een tracker kan een hulpstuk zijn om uw hond extra in de gaten te houden maar biedt nooit 100% 

zekerheid! Deze zijn te verkrijgen bij aankomst.  

  

  
  

  

Nog enkele tips:  

• Geef uw bestelling door aan uw consulent, zij zorgt ervoor dat deze aanwezig zal zijn bij aankomst, u kunt 

terplekke betalen.  

• Heeft u nog spullen van uw vorige hond(en)? Neem ze zeker mee en wij kijken of deze passen en veilig zijn.  

• Heeft u toch al op voorhand iets aangeschaft dan bewaar het bonnetje, het zou zonde zijn als het niet past.  
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