
 

World Dog Show 2018 media coverage 
 
Artikelen 

 
Woensdag 8 augustus 
 

- De Volkskrant: 33.650 honden, hun baasjes én een groep activisten maken zich op voor ’s 
werelds grootste hondenshow in de RAI: https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/33-650-honden-hun-baasjes-en-een-groep-activisten-maken-zich-op-voor-s-
werelds-grootste-hondenshow-in-de-rai~bc213cef/  

- Haarlems Dagblad: Spionnen naar grootste hondenshow ter wereld: 
https://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/spionnen-naar-grootste-hondenshow-ter-wereld  

- BNR: ‘Fairfokbeleid voor honden moet landelijke norm worden’: 
https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10350600/fairfok-beleid-voor-honden-moet-
landelijke-norm-worden  

 
Donderdag 9 augustus 
 

- Hart van Nederland: Amsterdamse RAI maakt zich op voor grootste hondenshow ter 
wereld: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/amsterdamse-rai-maakt-zich-op-
voor-grootste-hondenshow-ter-wereld/  

- AT5: Baasjes hondenshow: ‘Onze honden zijn niet doorgefokt’: 
https://www.at5.nl/artikelen/185226/baasjes-hondenshow-onze-honden-zijn-niet-
doorgefokt  

- AT5: Protest voor deur Rai tegen ’s werelds grootste hondenshow: ‘Fokking ziek’: 
https://www.at5.nl/artikelen/185221/protest-voor-deur-van-grootste-hondenshow-fokking-
ziek  

- NU.nl: World Dog Show van start in Amsterdam RAI: 
https://www.nu.nl/amsterdam/5406050/world-dog-show-van-start-in-amsterdam-rai.html  

- Het Parool: Een hondenshow, kan dat nog? https://www.parool.nl/amsterdam/een-
hondenshow-kan-dat-nog~a4602709/  

- LindaNieuws.nl: In Amsterdam is nu de grootste hondenshow: Is het dierenleed of 
dierenplezier?: https://www.lindanieuws.nl/nieuws/world-dog-show-dierenactivisten-
hondenliefhebbers/  

- De Telegraaf: Piet Hellemans woest om uitbuiting showhonden: 
https://www.telegraaf.nl/vrij/2413130/piet-hellemans-woest-om-uitbuiting-showhonden  

- Eenvandaag: Amsterdam zou hondenshow het liefst verbieden: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/amsterdam-zou-hondenshow-het-liefst-verbieden/  

- RTL Nieuws: ‘WK voor honden’: grootste hondenshow ter wereld strijkt neer in 
Amsterdam: https://www.rtlnieuws.nl/nederland/wk-voor-honden-grootste-hondenshow-
ter-wereld-strijkt-neer-in-amsterdam  

- Kidsweek: Ronja over hondenshows: https://www.kidsweek.nl/nieuws/ronja-over-
hondenshows  

- Hart van Nederland: Wat vindt Nederland: moeten hondenshows verdwijnen?: 
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/dieren-van-nl/2018/demonstratie-bij-grootste-
hondenfestijn-ter-wereld/  
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Vrijdag 10 augustus 
 

- NRC: De beste ter wereld: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/10/honden-de-beste-ter-
wereld-a1612691  

- Metronieuws: Politie bevrijdt honden uit auto’s bij hondenshow: 
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/08/politie-bevrijdt-honden-uit-autos-bij-
hondenshow  

- LindaNieuws.nl: Martin Gaus legt – op zijn eigen wijze – uit waarom hij geen bezwaar heeft 
tegen hondenshows: https://www.lindanieuws.nl/nieuws/fragmentgemist/martin-gaus-
geen-bezwaar-hondenshows/  

- AT5: Zes oververhitte honden uit auto’s gered bij World Dog Show: 
https://www.at5.nl/artikelen/185256/zes-oververhitte-honden-uit-autos-gered-bij-rai  

- AD: Politie bevrijdt zes oververhitte dieren bij hondenshow Amsterdam: 
https://www.ad.nl/binnenland/politie-bevrijdt-zes-oververhitte-dieren-bij-hondenshow-
amsterdam~a2acd1f9/  

- NOS: Waarom je wel of niet naar hondenshows moet gaan: https://nos.nl/artikel/2245541-
waarom-je-wel-of-niet-naar-hondenshows-moet-gaan.html  

- NH Radio: Zero tolerance-beleid voor mensen die honden achterlaten in auto: 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/229512/Zero-tolerance-beleid-voor-mensen-die-honden-
achterlaten-in-auto + https://www.nhnieuws.nl/nieuws/229474/Honden-in-hete-auto-s-
achtergelaten-bij-hondenshow-zes-viervoeters-bevrijd  

- Noordhollands Dagblad: Oververhitte honden in auto’s bij hondenshow Amsterdam: 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/amsterdam/oververhitte-honden-autos-bij-
hondenshow-amsterdam  

- Dagblad010: Politie slaat ruiten in en bevrijdt honden: https://dagblad010.nl/politie-slaat-
ruiten-in-om-honden-te-bevrijden/  

- AT5: Organisatie hondenshow woedend: ‘Baasjes die hond in auto achterlaten zijn geen 
dierenliefhebbers’: https://www.at5.nl/artikelen/185272/organisatie-hondenshow-
woedend-baasjes-die-hond-in-auto-achterlaten-zijn-geen-dierenliefhebbers  

- BNN VARA, Joop: Hondenshows zijn een horror voor honden: 
https://joop.bnnvara.nl/opinies/hondenshows-zijn-een-horror-voor-honden  

- NU.nl: Honden uit hete auto bevrijd tijdens hondententoonstelling RAI: 
https://www.nu.nl/dieren/5407523/honden-hete-auto-bevrijd-tijdens-
hondententoonstelling-rai.html  

- LindaNieuws.nl: Politie slaat ruiten van auto’s in om oververhitte honden te bevrijden bij 
World Dog Show: https://www.lindanieuws.nl/nieuws/politie-slaat-ruiten-autos-
oververhitte-honden-world-dog-show/  

- Het Parool: Politie bevrijdt honden uit auto’s bij hondenshow: 
https://www.parool.nl/amsterdam/politie-bevrijdt-honden-uit-auto-s-bij-
hondenshow~a4602751/  

- NOS: Politie redt oververhitte honden bij internationale hondenshow: 
https://nos.nl/artikel/2245455-politie-redt-oververhitte-honden-bij-internationale-
hondenshow.html  

- POWNed: Politie bevrijdt 6 honden uit snikhete auto’s bij hondenshow: 
https://www.powned.tv/artikel/politie-bevrijdt-6-honden-uit-snikhete-autos  

- Hart van Nederland: Politie slaat bij zes auto’s ruiten in voor oververhitte honden bij 
hondenshow: https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/politie-slaat-bij-zes-autos-
ruiten-in-voor-oververhitte-honden-bij-hondenshow/  
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Radio 
 
Donderdag 2 augustus 
 

- NPO Radio 1: Spraakmakers: 
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/467020-stand-nl-hondenshows-
moeten-verboden-worden 
 

Woensdag 8 augustus 
 

- NOS Met het Oog op Morgen: Wat heeft fokken ons gebracht? 
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/467649-wat-heeft-
fokken-ons-gebracht 

- BNR: ‘Fairfokbeleid voor honden moet landelijke norm worden’: 
https://www.bnr.nl/player/audio/10088870/10350600  

-  
Donderdag 9 augustus 
 

- Langs de Lijn en Omstreken: Reinout op de World Dog Show: 
https://www.nporadio1.nl/langs-de-lijn-en-omstreken/onderwerpen/467808-reinout-op-de-
world-dog-show  

 
 
Videofragment 
 
Donderdag 9 augustus 
 

- RTL Nieuws: Grootste hondenshow ter wereld in Amsterdam, de gemeente is het er niet 
mee eens: https://www.youtube.com/watch?v=xoItbqJouoo 

- AT5: Angstaanjagende chihuahua’s protesteren tegen hondenshow: 
https://www.youtube.com/watch?v=2uvOi9UVkc4  

- AD: Allergrootste hondenshow ter wereld in Amsterdam: 
https://www.ad.nl/video/production/allergrootste-hondenshow-ter-wereld-in-
amsterdam~vp46527  
 

Vrijdag 10 augustus 
 

- De Telegraaf: Grootste hondenshow ter wereld in Nederland: 
https://www.youtube.com/watch?v=RxznGpRxiM0  

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/467020-stand-nl-hondenshows-moeten-verboden-worden
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/467020-stand-nl-hondenshows-moeten-verboden-worden
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/467649-wat-heeft-fokken-ons-gebracht
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/467649-wat-heeft-fokken-ons-gebracht
https://www.bnr.nl/player/audio/10088870/10350600
https://www.nporadio1.nl/langs-de-lijn-en-omstreken/onderwerpen/467808-reinout-op-de-world-dog-show
https://www.nporadio1.nl/langs-de-lijn-en-omstreken/onderwerpen/467808-reinout-op-de-world-dog-show
https://www.youtube.com/watch?v=xoItbqJouoo
https://www.youtube.com/watch?v=2uvOi9UVkc4
https://www.ad.nl/video/production/allergrootste-hondenshow-ter-wereld-in-amsterdam~vp46527
https://www.ad.nl/video/production/allergrootste-hondenshow-ter-wereld-in-amsterdam~vp46527
https://www.youtube.com/watch?v=RxznGpRxiM0


 

- AT5: ‘Baasjes die hond in auto achterlaten zijn geen dierenliefhebbers’: 
https://www.youtube.com/watch?v=IBgE64Ot6js  

- Laat op één: rond 35.28: https://www.kro-ncrv.nl/laatopeen/seizoenen/seizoen-2018/laat-
op-een  

 
Zondag 12 augustus 
 

- NOS Jeugdjournaal: Baasje Kim doet met hond Zoë mee aan een hondenshow: 
https://www.youtube.com/watch?v=swFKHkVJ5DI  
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