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Trainen op de balancebal!

een nieuwe rage?

Tekst: Yvette van Veldhuijsen. www.alerthondentraining.nl. Foto’s: ruerdtsje douma. www.maiai.nl

Amper gewend aan de enorme ballen van treibball, is er al weer een nieuw ballenfeest: 

balancebal. ‘Pak de bal’, daar trapt inmiddels geen hond meer in! Naast ballen om te 

apporteren en drijven zijn er nu ook ballen om op te staan, liggen, wiebelen. Niet alleen 

voor de fun, maar ook functioneel.
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T rainen op de balancebal is hot. Overgewaaid uit Amerika en 
afkomstig uit de humane oefentherapie. Deze oefeningen zijn 
ontwikkelend door Dr. Debbie Gross Saunders. De oefenin-

gen op zich zijn niet moeilijk, een pup kan ze doen, maar de moei-
lijkheid is het vinden van de balans op de bal om de oefeningen 
uit te voeren. 
Dit maakt de oefeningen ook verraderlijk inspannend waardoor over-
belasting en blessures kunnen ontstaan. Slechts een paar minuutjes 
op de balancebal vergen al enorm veel van een hondenlichaam.

S t e r k e  S P i e r e N
Oefenen op de balancebal zorgt voor een betere coördinatie, ster-
kere spieren, concentratie, vertrouwen in de baas, en kan het zelf-
vertrouwen van uw hond vergroten. - Let op: het kan ook het 
zelfvertrouwen verminderen als u de hond niet ondersteund. - 
Daarnaast kan de balancebal gebruikt worden als ontspanningsoe-
fening. Alleen al bij het staan op de bal moeten veel meer spieren 
aangespannen en ontspannen worden dan bij staan op een vlakke 
stabiele ondergrond. 
Door gericht oefeningen te doen kun je de hond laten ontspannen 
of een work-out geven. Als je kijkt naar het verschil tussen honden 
en wolvenpups op een leeftijd van acht weken valt vooral het ver-
schil in balans, spierkracht en behendigheid op. Misschien slaan we 
te ver door in het beschermen van het skelet van de pups. We zijn 
tegenwoordig alert op zaken als elleboog- en heupdysplasie maar 
als we de spieren van onze pups niet trainen dan is het risico op 
blessures alleen maar groter. Goed getrainde spieren kunnen veel 
opvangen. Een hond met slappe bespiering krijgt de klappen recht-
streeks op zijn gewrichten. 
We leren de oefeningen met veel koekjes aan waardoor de pups 
enorm graag op de bal willen. Zolang je ze niet overbelast en het 
leuk houd is het een geweldig feestje wat nog gezond is ook!  Dat 
pups, maar ook oudere honden het in het begin spannend vinden 
is heel begrijpelijk. Als ze er toch op durven, is het een boost voor 
hun zelfvertrouwen. 

V e r S c h i l l e N d e  S o o r t e N
De oefeningen kunnen op verschillende soorten balanceballen 
worden gedaan. De gewone grote oefenballen (zoals ook bij treib-
ball/drijfbal worden gebruikt), de pindavormige ballen, donut-
vormige ballen, de eivormige ballen en trainingskussens. Er kan 
ook op een trampoline begonnen worden. Welke bal geschikt is, 
hangt af van de grootte van de hond. Hij moet er goed op kunnen 
staan met zijn poten recht onder de schouders en heupen. Maar 
de diverse ballen zijn ook bedoeld voor diverse moeilijkheidsfac-
toren. Een plat kussen zoals het trainingskussen of de donut rolt 
niet weg. Dat scheelt natuurlijk veel in stabiliteit. Deze zijn dus 
uitstekend geschikt voor pups, jonge honden of honden met bles-
sures. De pindavormige bal heeft als groot voordeel dat de hond 
er overdwars op kan liggen en dan links en rechts steun heeft en 
er die kanten niet af kan rollen. De eivormige bal en de ronde 
bal zijn het meest wiebelig en vergen dus de meeste coördinatie, 
behendigheid, durf en concentratie. 
Neem ook je eigen lichaam mee in het uitkiezen van je balance-
bal. Als je zelf krom staat om je hond zijn spieren te trainen, ga je 
het doel een beetje voorbij. Je kunt er bij gaan zitten, op een stoel 

Gedrag en training

Alleen al bij het staan op de bal moeten veel meer spieren aangespannen en ont-
spannen worden dan bij het staan op een vlakke stabiele ondergrond.

We leren de oefeningen met veel lekkers aan waardoor de 
pups enorm graag op de bal willen.

Als ze er toch op durven, is het een boost voor hun zelfvertrouwen.
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Gedrag en training

of op een grote oefenbal. Hoe harder je de balancebal oppompt 
hoe moeilijker het wordt. Pomp hem in het begin dus zeker niet 
volledig op. Daarnaast kun je de bal natuurlijk ook klem zetten 
voor meer stabiliteit. Zeker in het begin is het fijn om met zijn 
tweeën de hond en de bal in de gaten te houden. 

o e f e N i N g e N
Als ontspanningsoefening is lekker hangen, bijvoorkeur op de 
pindabal heerlijk. Hierbij kun je met je handen de bal zacht 
laten deinen. Het is niet de bedoeling dat de hond er zeeziek van 
wordt, denk meer aan het wiegen van een baby op de arm. Dit 
deinen kun je ook via de hond door de hond met twee handen 
om zijn romp te pakken (ruggengraat vrij laten) en zachtjes in de 
bal te drukken.
Ook het zitten, liggen en staan op de bal is al een pittige work-
out. Dit kun je moeilijker maken door de hond naar links, rechts, 
boven of onder te laten kijken. Op de bal springen of er op klau-
teren is al een hele onderneming in het begin. Een rondje draaien 
op de bal is een gevorderden oefening. Let hierbij op dat dit van-
uit staan gebeurd en niet vanuit zit. En natuurlijk beide kanten op 
voor een evenredige bespiering. Ook het optillen van een of twee 
poten ( bij twee poten doe je dit diagonaal dus linkervoorpoot 
plus rechterachterpoot en omgekeerd ) vanuit zit of staan is een 
gevorderden oefening. 

Een dierenfysiotherapeut of een hondenschool die ervaring heeft 
met balancebal kan u verder helpen. Er is ook een DVD met oefe-
ningen op de markt. Heeft u een hond met een blessure dan is het 
raadzaam deze oefeningen onder begeleiding van een deskundige 
doen. Op internet staan een paar filmpjes, maar net als dit artikel 
is het slechts een kennismaking en geen handleiding om de oefe-
ningen veilig en op maat te doen. Begin met twee a drie minuten 
per dag en bouw op naar een minuut of vijf. Een kookwekker of 
stopwatch erbij houden is geen overbodige luxe. Als baas en hond 
een leuke tijd hebben, is het ongemerkt zo een kwartier later. Dan 
komt hij de dag erna zijn mand niet meer uit van de spierpijn. 
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Na een week of zes wordt het 
verschil in bespiering goed zichtbaar.  n

Voor meer informatie: http://wizofpaws.net

Hij moet er goed op kunnen staan met zijn poten recht onder de schouders en 
heupen. Deze bal is te klein. 

Uiteindelijk is het lekker genieten en ontspannen…

Als ontspanningsoefening is lekker hangen, bijvoorkeur 
op de pindabal heerlijk. 

Een rondje draaien en daarna een buiging op de bal is een gevorderden oefening.


