
Sinds 2011 hebben Nederlandse honden een 
eigen dag met landelijke bekendheid: de Dag van 
de Hond. Organisator Paul Peeters, communica-
tiemanager van de Raad van Beheer: ‘Genieten 
met en van de hond staat centraal op deze dag, 
die door een leger van vrijwilligers door heel het 
land mogelijk wordt gemaakt. Tijdens deze dag 
zetten de deelnemende kynologenclubs, honden-
sportverenigingen en rasverenigingen gezamen-
lijk hun poorten open voor het publiek. Bezoe-
kers kunnen vervolgens genieten van 
rassenparades, demonstraties, workshops, 
sportwedstrijden met honden, spelletjes, een 
hondenquiz en heel veel informatie over (ras)
honden en hoe je lekker en gezond bezig kunt 
zijn met je trouwe viervoeter.’ 

Op zondag 26 mei aanstaande 
organiseert de Raad van Beheer 
alweer voor de negende keer de 
landelijke Dag van de Hond. Op 
zo’n dertig locaties verspreid over 
het hele land kunt u die dag genie-
ten van honden en alles wat daar-
mee te maken heeft. Een leerzaam 
en leuk dagje uit voor het hele 
gezin, zeker met het thema van dit 
jaar: ‘Hond & Ras’. 

KOM NAAR DE 
DAG VAN DE HOND

OP 26 MEI!
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Hoge waardering
Centraal staat het thema ‘Hond & Ras’. Er is een 
kleurplatenwedstrijd voor de kinderen, een 
kennisquiz voor de wat oudere jeugd en de oude-
ren, en er zijn natuurlijk verschillende honden van 
verschillende rassen! En iedere bezoeker gaat naar 
huis met een leuke draagtas met informatie en 
interessante aanbiedingen. 
Doel van de Dag van de Hond is het publiek, met 
of zonder hond, kennis laten maken met alle leuke, 
gezonde en leerzame activiteiten die er met een 
hond gedaan kunnen worden.
Dat het evenement een schot in de roos is, blijkt wel 
uit de hoge waardering die eraan wordt gegeven. 
Niet voor niets beleven we dit jaar alweer de 
negende editie. Paul Peeters: ‘Ieder jaar bezoeken 
duizenden mensen het evenement en geven een 
hoge waardering. Daar zijn we natuurlijk blij mee, 
het is een aansporing om met volle inzet door te 
gaan met de Dag van de Hond. Het evenement 
voorziet duidelijk in een behoefte, niet alleen voor 

‘MET ELK RAS KUN JE LEUKE  
DINGEN DOEN!’ 
Mariska Roosink, kynologisch instructeur en vakdocent 
Dierverzorging in het Groene Onderwijs, verzorgde samen 
met instructeurs Marjolein Assendelft en Ingrid Piek een 
instructeursavond voor alle deelnemende kynologenclubs en 
rasverenigingen. 
Mariska: ‘We gingen die avond in een theoretisch deel dieper 
in op de tien rasgroepen en de kenmerken daarvan. We lieten 
zien waar je als instructeur tegenaan loopt, wat populair is en 
wat de mogelijkheden zijn. Dat deel nam ik met name voor 
mijn rekening. Daarna namen Marjolein en Ingrid het prak-
tijkdeel voor hun rekening.’ Voor het praktijkdeel verplaatste 
het gezelschap zich naar buiten. Mariska: ‘In het praktijkge-
deelte lieten we werkelijk voor iedere rasgroep zien wat je zoal 
aan oefeningen en spelletjes kunt doen met de honden.’ Veel 
mensen denken volgens haar ten onrechte dat je met bepaalde 
rassen niet zo veel kunt doen. Aan dat verkeerde beeld wilden 
Mariska en haar collega’s wat doen die avond. ‘Met elk ras kun 
je leuke dingen doen. Met de een kun je beter rennen, met 
de ander misschien beter speuren, maar voor elk ras – groot, 
klein, lang, dun, dik – valt er iets leuks te verzinnen! Onze 
insteek is: ‘Laten zien wat je wel kunt doen, niet wat je niet 
kunt doen. We hebben diverse spellen ontwikkeld die passen 
bij de instincten en rastypische kenmerken van de verschil-
lende rasgroepen, zodat de instructeurs goed beslagen ten 
ijs komen voor de Dag van de Hond. De vruchten daarvan 
plukken de bezoekers aan de Dag van de Hond straks, want 
die krijgen ongetwijfeld de dag van hun leven – als ze hun 
hond meenemen, uiteraard!’

‘Ik heb een super leuke dogdance-workshop
gevolgd en daar veel van geleerd!’

Instructeur Marjolein Assendelft.

Instructeur Mariska Roosink.

Instructeur 
Ingrid Piek.
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het publiek, maar ook voor de organiserende clubs. Die willen 
natuurlijk heel graag laten zien wat ze in huis hebben. En dat is 
een heleboel!’

Voorbereidingen
Bij het schrijven van dit artikel (begin maart) zijn de voorberei-
dingen voor de negende Dag van de Hond in volle gang. Na het 
grote succes van de vorige edities – gemiddeld rond de veertig 
deelnemende locaties door heel Nederland, totaal bijna 70.000 bezoekers in 
acht jaar en flink veel aandacht in landelijke en regionale media – wil de 
Raad van Beheer er samen met zijn leden en alle hondenliefhebbers weer 
een succes van maken. Paul Peeters: ‘De dag is een geweldige promotie voor 
de (ras)hond, de hondensport en voor onze verenigingen! Om de verenigin-
gen te helpen met de invulling van hun eigen activiteiten tijdens de Dag van 
de Hond, organiseren we van tevoren inspirerende informatiebijeenkom-
sten.’ Voor deze Dag van de Hond werden top-instructeurs Mariska Vijver-
Roosink, Marjolein Assendelft en Ingrid Piek ingeschakeld. Zij verzorgden 
op 2 april een instructieavond voor instructeurs van de deelnemende 
kynologenclubs en rasverenigingen (zie kadertekst, vorige pagina). 

Reacties van bezoekers
Belangrijke insteek van de Dag van de Hond is dat mensen kennismaken met 
kynologenclubs en rasverenigingen en wat daar allemaal te beleven valt. 
Bezoekers van de Dag van de Hond wordt steevast gevraagd naar hun 
waardering en die ligt de afgelopen jaren steeds zo rond het cijfer 8. Daar is 
de Raad van Beheer uiteraard trots op. Hieronder hebben we een aantal 
reacties van bezoekers voor u op een rijtje gezet: ‘Mijn hond en ik hebben 
genoten!’, ‘Heerlijke dag gehad, samen met onze kinderen van 3 en 9 en onze 

‘Erg genoten van  
de demonstraties’
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nieuwe gezichten die eens sfeer wilden proeven, deel wilden 
nemen aan onze activiteiten of kwamen informeren naar onze 
mogelijkheden. [...] Kortom, wij zijn meer dan tevreden en 
kijken uit naar volgend jaar!’ (HSV Amersfoort), ‘Een super 
geslaagde Dag van de Hond, met puzzeltocht en spel aan het 
strand, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.’ (Lhasa Apso 
Club Nederland) ‘Wij zijn super blij met het grote aantal 
bezoekers en met name natuurlijk de ‘kleine’ bezoekers! En 
alleen maar blije gezichtjes!’ (KC Sneek). ‘We hebben genoten! 
Het organiseren was veel werk, maar het was écht de moeite 
waard! Volgend jaar gaan we zeker wéér meedoen, wij houden 
wel van dergelijke feestjes!’ (KC ’s Hertogenbosch)

U komt toch ook?
U ziet het, de Raad van Beheer doet er alles aan om liefheb-
bers van honden, jong en oud, een geweldige dag te bezorgen. 
U komt toch ook? Als u wilt weten waar er bij u in de buurt 
een Dag van de Hond wordt georganiseerd, kijk dan op 
www.dagvandehond.nl. Daar vindt u alle deelnemende 
locaties, adressen en openingstijden. Kijk voor de zekerheid 
ook nog even op de website van de deelnemende locatie voor 
meer informatie over het programma of neem contact met de 
locatie op. Dit voorkomt eventuele teleurstellingen. ■

pup van 4 maanden. Wij zijn er volgend jaar 
weer bij!’ ‘Ik heb een super leuke dogdance-
workshop gevolgd en daar veel van geleerd!’ 
‘Heerlijk samenzijn met gelijkgestemde honden-
liefebbers en uiteraard met onze geliefde 
viervoeters!’ ‘Erg genoten van de demonstra-
ties.’ ‘De sfeer was fijn en ongedwongen. Leuk 
om honden van dezelfde fokker te ontmoeten 
en dat we met z’n allen op de foto konden!’ 
‘Leuke bezigheid met je hond die je soms 
versteld doet staan wat hij allemaal al kan.’ ‘Een 
uitstekend georganiseerde en gevarieerde dag! 
Heb genoten, samen met mijn hondje!’, ‘Leuke 
en interessante dag waar ik veel van heb 
geleerd. Ik wist niet dat honden zoveel kennis 
hebben en zo gehoorzaam konden zijn. Super 
leuk om te zien.’ ‘Een erg leuke dag gehad, nog 
méér zin om vervolgcursussen te gaan doen!’

Reacties van deelnemende clubs
Ook de deelnemende clubs zijn over het 
algemeen erg tevreden over het verloop van de 
Dag van de Hond. Enkele quotes uit voorgaan-
de edities: ‘Ondanks het warme weer was er 
veel aanloop. Niet alleen van leden maar ook 
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