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www.houdenvanhonden.nl

Special
World Dog
Show
2018

GROOTSTE HONDENSHOW TER
WERELD TREKT 40.000 BEZOEKERS

FOTOGRAFIE: KYNOWEB/RON BALTUS

Van 9 t/m 12 augustus genoten meer dan 40.000 hondenliefhebbers van de World Dog Show, de grootste
hondenshow ter wereld. Onder het motto “Show the world your talent” werden meer dan 33.500 honden uit 74
landen aan het publiek getoond. Vier dagen lang draaide alles om het houden van - én genieten met - honden.
Dit officiële wereldkampioenschap voor honden telde méér deelnemende honden dan de afgelopen World Dog
Shows in Milaan, Parijs en Leipzig, en brak daarmee alle records. Ruim 200 keurmeesters uit de hele wereld keurden
per dag gemiddeld 8.500 honden van 350 verschillende rassen.
Houden van honden

1

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 11 | augustus 2018

Raadar

Trotse winnares Gwen Huikeshoven poseert met Frosty
Snowman

Nederlands succes
De beste honden van elk ras mogen zich
‘wereldkampioen’ noemen. Op zondag werd de overall
kampioen van alle wereldkampioenen gekozen tot ‘Best
In Show’. Deze felbegeerde titel ging naar een
Nederlandse exposant: allround keurmeester Rony
Doedijns wees in de finale onder een daverend applaus
de Grand Basset Griffon Vendéen ‘Frosty Snowman’ van
Nederlandse Gwen Huikeshoven als winnaar aan.
En er was meer Nederlands succes. Ook de titel
“Wereldkampioen Junior Handling”, een sport waarin
jongeren actief zijn met hun hond en deze leren showen,
ging naar Nederland. Priscilla van Oosten versloeg ruim
honderd deelnemers uit veertig landen en nam deze
mooie titel mee naar huis.
Voor alle uitslagen van de World Dog Show en de Benelux
Winner kunt u terecht op de website van de World Dog
Show 2018

Een dolblije Priscilla van Oosten omhelst Raad van Beheerdirecteur Rony Doedijns

Winnaar Frosty Snowman in actie

FOTO: CAROLINA BIBILONI

Gwen omhelst haar Frosty Snowman: We zijn wereldkampioen!

Houden van honden

Keurmeester Rony Doedijns feliciteert
Frosty met een kus

2

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 11 | augustus 2018

Raadar

TEKENING
VOOR BESTUUR
RAAD VAN
BEHEER
Op zaterdagavond 11
augustus vond in de
Amsterdamse Beurs van
Berlage een bijzondere
bijeenkomst plaats voor
betrokkenen bij de World
Dog Show. Sprekers waren
Gerard Jipping (voorzitter
stichting WDS2018), Jack
Alberts (voorzitter Raad van
Beheer), Rafael de Santiago
(voorzitter van de FCI) en
Rony Doedijns (Best in
Show-keurmeester). Bij deze
gelegenheid kreeg het
bestuur van de Raad van
Beheer een speciaal
getekende collage van de
negen Nederlandse
Hondenrassen, in opdracht
van de stichting World Dog
Show 2018 gemaakt door
kunstenares Monique van
Wijk.

Marjolein Snip en Rony Doedijns van de Raad van Beheer showen de zojuist in ontvangst
genomen getekende collage

Best in Show-keurmeester Rony Doedijns houdt zijn lezing in de Beurs van Berlage

Toezicht op
gezondheid en
welzijn

Uitlaatstroken genoeg bij de RAI

De Raad van Beheer vindt de gezondheid en het
welzijn van honden zeer belangrijk, ook tijdens
de show. De organisator stelde daarom een
Hondenwelzijnsteam (HWT) samen, dat het
welzijn van alle honden streng in de gaten hield.
HWT-coördinator Aad van ’t Hof: ‘Er liepen
dagelijks zeven teams rond, waarin een vast lid
van het HWT, geassisteerd door vrijwilligers die
veel kynologische kennis hebben en goed met
mensen om kunnen gaan.’ Zaken als het niet
beschikken over vers drinkwater, het gebruik van
verboden hulpmiddelen, het te lang op de (trim)
tafel staan en te lang in een bench zitten waren
aandachtspunten voor het team.
Houden van honden
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‘Zero tolerance’
Voor het achterlaten van honden in voertuigen werd zelfs
een Zero Tolerance Beleid gehanteerd. Aad: ‘In
samenwerking met dierenartsen en de Amsterdamse
(dieren)politie handhaven we zeer streng. Helaas moest
meerdere malen worden ingegrepen en moesten
mensen door middel van snelrecht worden geschorst. Je
kijkt er toch iedere keer weer van op, dat er zelfs uit een
hondenminnend land als Engeland overtreders bij waren.’
De uitsluitend uit het buitenland afkomstige eigenaren
zijn direct gestraft: hun uitslagen van de wedstrijden zijn
geschrapt en ze werden voor de rest van de show
uitgesloten van deelname. Naast het ingrijpen bij honden
in auto’s heeft het HWT ook een tiental verboden
prikbanden laten verwijderen.

Fairfok
Raad van Beheer-medewerkers Laura Roest en Dieuwke
Dokkum bemensten de Fairfok-stand. Waarom deze
stand? Laura: ‘We willen het internationale publiek laten
zien wat we de afgelopen jaren met Fairfok hebben
bereikt. De mensen vinden het prachtig, met name wat
we doen op het gebied van outcross en met de Engelse
Bulldog.’ Dieuwke: ‘We hebben goede gesprekken met
de bezoekers, ook over het aankeuren van look-alikes,
onze samenwerking met de wetenschappelijke
instituten enzovoort.’ Laura: ‘Mensen geven aan dat ze

dit ook in hun land willen.’ Dieuwke: ‘En dat is precies
waarom we deze stand hebben.’
Verderop beheert Marjolein Rheingans de eigen stand
van de Raad van Beheer: ‘We hebben het hier heel erg
naar onze zin. Mensen komen hier met vragen over
stamboomhonden en hoe dat administratief allemaal in
elkaar zit. En natuurlijk komen er mensen met vragen
over stands of locaties die ze niet kunnen vinden. Dan
helpen wij ze steevast verder!’

Voorzitter: ‘Dank aan
iedereen!’
Gerard Jipping, voorzitter van de organiserende stichting
World Dog Show 2018 is zeer tevreden: ‘Dit geweldige
evenement dat alle records heeft gebroken, hebben we
mede voor elkaar gekregen met de hulp van bijna 500
vrijwilligers. Dank aan hen! De Nederlandse kynologie kan
trots zijn, want samen hebben we de hele wereld dubbel en
dwars ons talent getoond! We kregen dan ook veel
complimenten van over de hele wereld - hartelijk dank
daarvoor! Behalve het tonen van talent is het een goede
zaak om vooral ook liefde voor onze honden te laten zien. Ik
zou zeggen: “Show the world your LOVE for dogs!” Het was
mij een eer en genoegen om voorzitter van de stichting
World Dog Show 2018 te zijn!’

Houden van honden
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Even knuffelen na een druk showprogramma

Oud en jong kwam in actie

De volle RAI-hallen boden een energieke en kleurrijke aanblik

Houden van honden
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ICT-ondersteuning
Barbera Hollmann van de Raad van Beheer deed veel voorbereidend ICT-werk en is op de WDS2018 vooral bezig met
troubleshooting op het showsecretariaat: ‘Het is heel hard werken en bij vlagen geweldig druk. Mensen die van alles
willen weten, op zoek zijn naar hun ring, formulieren, certificaten en andere zaken. Meestal hebben ze haast omdat ze
naar hun keuring moeten. Dus is men nogal eens chagrijnig - daar moet je tegen kunnen. Maar we hebben ons er
goed doorheen geslagen en ik denk dat de gemiddelde exposant heel tevreden is. Dus ik ben dat ook.’
ICT’er van het eerste uur is Mieke Dekker, secretaris van het stichtingsbestuur van de World Dog Show. ‘In 2015 zijn
we al begonnen met de voorbereidingen. Anderhalf jaar geleden zijn we aan de slag gegaan met de website en het
ICT-systeem dat hier draait. Tijdens de show ben ik constant bezig informatie door te sluizen die belangrijk is voor
de exposanten. En natuurlijk moet er volop aan troubleshooting worden gedaan. Het is een enorme klus, maar al
met al lukt het wel hoor. Ik ben blij met mijn geweldige collega’s – wat er ook gebeurt, de sfeer blijft uitstekend!’

Facilitaire ondersteuning
Assistent Event Manager Elke Merks en Facilitair Medewerker Sam van Dijk van Academy Bartels Event Management
zijn dik tevreden met het logistieke verloop van het evenement. Elke: ‘Bartels is vele maanden bezig geweest met de
voorbereidingen en nu zien we of we ons werk goed gedaan hebben. We maken elke dag een rondje langs de stands
om te kijken of iedereen tevreden is en of er nog verbeterpunten zijn. Er is veel reuring in de hallen, veel
inschrijvingen, veel handel.’ Sam: ‘Het loopt zoals we willen, zonder grote tegenslagen. En de reacties van
bezoekers en standhouders zijn door de bank genomen heel positief.’ Elke: ‘Het loopt op rolletjes, ook
verkeerstechnisch. Alleen de eerste dag hadden we files op de A10, daarna was het snel onder controle. Gelukkig
zijn de meeste bezoekers met openbaar vervoer gekomen!’

Promotieteam: ‘heel tevreden’
Kantoormedewerksters Daphne Buskens en Amanda van Erp van de Raad van Beheer maakten deel uit van het
energieke promotieteam van de WDS2018. Daphne: ‘We zijn met onze promotiestand op stap gegaan en waren op grote
internationale shows in Brussel, Kiev, Birmingham, Leipzig en Dortmund om reclame te maken. Dat we ons gezicht
hebben laten zien op die grote shows heeft prima gewerkt. Steevast hadden we enorm veel bekijks en stond de stand
vol met mensen die informatie wilden, maar ook met mensen die meteen wilden inschrijven. Ik ben heel tevreden: we
hebben een recordaantal deelnemers binnengehaald, en nu hebben we een prima lopende show. Wat wil je nog meer?’

Even rust na al het showwerk

Houden van honden

6

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 11 | augustus 2018

Raadar

Communicatieteam: ‘alles valt op z’n plek’
Paul Peeters van de Raad van Beheer en Eline de Groot
van Academy Bartels Event Management waren
verantwoordelijk voor alle communicatie zoals sociale
media, het officiële WDS Magazine, alle informatieborden
op de locatie van het evenement en voor de coördinatie
van alle Nederlandse perscontacten. Eline: ‘de dynamiek
tijdens het event en het snel moeten inspelen op ad-hoc
gebeurtenissen geven veel energie. Je bent maanden
bezig met voorbereiden maar uiteindelijk zie je alles pas
op het evenement zelf samenkomen. Dan heb je ‘ineens’

het magazine in je handen, zie je de informatieborden op
hun plaats staan en zie je al je collega’s 200 procent
geven. Alles valt dan op zijn plek. Maar wat het mooiste is
zijn de kleine dingen waarmee je exposanten of
bezoekers kunt helpen. Even meelopen naar een stand,
het beantwoorden van vragen die ook buiten jouw
takenpakket vallen of het verlenen van je klantenservice/
helpdesk via sociale media. Daar krijg je dan vaak hele
leuke persoonlijke reacties en bedankjes op terug. Daar
doen we het voor.’

Blije fotograaf
Ernst von Scheven, eigenaar van Kynoweb
Hondenfotografie stond met maar liefst vijf studio’s op
het evenement: ‘Het gaat verbazingwekkend soepel, de
mensen zijn heel blij met de foto’s die ze per omgaande
van ons doorgemaild krijgen. Als ze de studio uit
wandelen, hebben ze de foto al op hun telefoon. Ik ben
trots op het team. We werken hier met 27 mensen die
affiniteit hebben met honden en fotografie. Met hen kan

ik heerlijk werken, zij zorgen ervoor dat de honden op
hun gemak zijn en dat de foto’s snel en accuraat
gemaakt kunnen worden. Dat wordt vooral door
buitenlandse bezoekers en deelnemers zeer op prijs
gesteld. En we maken internationaal naam: we mogen
ook de Euro Dog Show in Polen doen, de Euro Dog
Show in Oostenrijk en in 2020 de World Dog Show in
Madrid. Heerlijk!’

Wat een mooie line-up in de erering

Houden van honden
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Nederlandse
cultuur
Het programma van de World Dog Show
bestond niet alleen maar uit het keuren van
33.500 honden. Voor bezoekers en
deelnemers was er een afwisselend
programma samengesteld. In de zogeheten
“Special Events Ring” lieten honden hun
werk- en sportkwaliteiten zien. “Honden met
een baan”, zoals hulphonden en
reddingshonden, zetten daarin hun beste
pootje voor. Uiteraard kon er ook naar
hartenlust worden gewinkeld. De ruim 150
stands boden een breed assortiment aan
hondenvoeding en snacks, en diverse
soorten accessoires als hondenbeeldjes,
voerbakken en riemen.
Ook het Nederlands cultureel erfgoed werd
niet vergeten. In de aankleding van de hallen
en de openingsceremonie kwamen
Hollandse symbolen als klederdracht, tulpen
en de Nederlandse DJ’s voorbij.

Demonstratie dog frisbee

Hollandpromotie was er natuurlijk ook

Houden van honden
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Nederlandse hondenrassen
Natuurlijk was er bijzondere aandacht voor de negen
Nederlandse hondenrassen. Samen met de in totaal 350
aanwezige hondenrassen zorgde dit ervoor dat
bezoekers van over de hele wereld zich vier dagen lang
waanden in een tot leven gekomen hondenencyclopedie.
In de gezamenlijke stand van de Nederlandse
hondenrassen spreken we met Cees van der Geer van de
Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden. ‘Op de
WDS2018 staan we voor het eerst met

vertegenwoordigers van alle Nederlandse hondenrassen
samen in één stand. We willen laten zien dat we samen
sterk staan en willen ook in de toekomst vaker samen
naar buiten treden. Met dank aan de Raad van Beheer
ziet de stand er prachtig uit. De belangstelling is prima,
en we verkopen ook heel wat exemplaren van het boek
Verrassende Nederlandse Hondenrassen. Het is dan ook
een prachtig boek, dat heel goed werkt voor de promotie
van onze rassen!’

Veel belangstelling voor de Nederlandse Hondenrassen

Mediaaandacht

We doen het samen en dat vieren we!

Er was een overvloed aan
media-aandacht zowel in
de week voorafgaand als
tijdens het event. Op de
WDS-pagina op onze
website hebben we een
overzicht staan met links
naar de diverse items. Mist
er nog iets, meld het ons
via prm@wds2018.com.

Houden van honden
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Reacties van
deelnemers
We liepen op de zaterdag over het showterrein en
tekenden zo willekeurig wat reacties op van het
internationale deelnemerspubliek. Leest u mee?
Isabelle van Vaerenbergh uit Lokeren, België, neemt
deel met haar Bassets Artésien Normand en komt net
van de keuring: ‘Het evenement is prima georganiseerd,
chapeau! En we zijn heel blij: één van onze honden is
Junior Wereldkampioen geworden en een ander kreeg
het predikaat ‘Excellent’. Straks de papieren nog even
ophalen en dan zit het er voor ons op.’
Matthias Bandner uit Karlsruhe, Duitsland, showt
met zijn Rhodesian Ridgeback Asari: ‘De show zit
erop voor ons. Asari heeft een ‘Zeer Goed’ gehaald
en dat is fijn. Geen kampioen, maar dat geeft niet.
Het is leuk in Amsterdam, we hebben er een paar
dagen vakantie aan gekoppeld, en hebben de
omgeving verkend. We zijn onder andere in Haarlem
geweest en aan het strand van Zandvoort.’

Waar blijft de baas?

Presentatrices Marina Scott (links) en Linda Voláriková poseren
bij de trofeeën voor winnaars, ontworpen door Hugo Stempher

Martine Colon uit Quaregnon, België, showt met
haar Heidewachtel: ‘We hebben een ‘Zeer Goed’
gehaald. Geen kampioenstitel, maar ik ben heel
tevreden. En het is genieten hier, het evenement is
prima georganiseerd. Ik ben hier samen met mijn zus,
vanavond rijden we weer terug naar huis.’
Karin Blok, kennelhoudster en fokker in
Schoonhoven, showt met Stabijhoun Lumi: ‘Lumi is
een Finse naam. Dat komt doordat zij in Finland is
gefokt in een lijn die oorspronkelijk bij ons vandaan
komt. Het gaat goed, donderdag en vrijdag vielen we
al in de prijzen met haar. En vandaag staan we wéér
in de erering!’

Schilderijenveiling van Marijke Gunneweg

Jan van den Bergen uit Balen (Antwerpen, België)
showt met twee Weimaraners. ‘We zijn blij. De
jongste heeft gisteren en vandaag gewonnen als
beste pup. We vinden het hier super: veel ruimte,
goede ventilatie. Er is enorm veel volk, maar het voelt
niet zo. We slapen in het dorpje De Rijp vlakbij
Alkmaar. Mooie, rustige omgeving! We blijven hier
nog een nachtje, morgen terug naar huis.’
Ongebreideld enthousiasme

Houden van honden
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Gianluigi Spinelli uit Rome, Italië, showt met zijn
Mechelse Herder Winalmik’s The Sentinel: ‘De
organisatie van de show is perfect! En we hebben
succes: hij kreeg als oordeel Excellent en behaalde
reserve CACIB en reserve CAC, en krijgt de titel
Nederlands kampioen. Mooi! Amsterdam is geweldig,
ik ben hier nu voor de vierde of vijfde keer en het
verveelt nooit!’
Ines Meermans uit het Belgische Zoersel showt met
Lex, een Viszla Korthaar. ‘Hij is Belgisch en
Nederlands kampioen, maar helaas valt hij vandaag
niet in de prijzen. Een beetje teleurstellend, maar
volgende keer beter. Ik ben heel blij met de
hoeveelheid ruimte die je hier hebt om met je hond te
lopen. Rondom de ringen is het wat krap, maar ook
dat gaat prima!’

Wie is hier de baas?

Even je hond een trimbeurtje laten geven

Vriendschap met je hond staat voorop

Een selfie met z’n allen

Houden van honden
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Bedankkaart
Jack Alberts, voorzitter van de Raad van Beheer, bedankte na afloop iedereen voor zijn bijdrage met een
'You showed the world your talent'- kaart. Een waardige afsluiting van een onvergetelijk hondenfestijn!

Houden van honden
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