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Zo zag de erering van de World Dog Show 2017 in Leipzig eruit. De erering van de WDS2018 wordt volgens projectmanager
Gijs Bartels zeker net zo mooi ...

Organisatoren over World Dog Show 2018:

‘Een volstrekt uniek
evenement dat je niet
mag missen’
Van 9 tot en met 12 augustus staat de Amsterdam RAI in het teken van de World Dog
Show 2018. Onder het motto ‘Show the world your talent’ draait vier dagen lang alles
om houden van honden. Met tienduizenden bezoekers en tienduizenden honden van
300 rassen wordt dit het grootste hondenevenement van Nederland ooit. Achter de
schermen werken projectmanager Gijs Bartels en vrijwilliger van het eerste uur
Richard Lensink met hun teams koortsachtig om het allemaal mogelijk te maken.
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Academy Bartels werkt vaker samen met de Raad van
Beheer als het gaat om evenementen. Welke evenementen zijn dat?
Gijs: ‘Met de Raad van Beheer werken we al zo’n tien jaar
samen. Dat begon met Animal Event, dat wij al vele jaren in
de Beekse Bergen organiseren. Samen geven we invulling
aan het Hondendorp, waar rasverenigingen zich presenteren.
Omdat veel paardenliefhebbers ook hondenliefhebbers zijn,
is de Raad van Beheer sinds enkele jaren ook betrokken bij
Horse Event, waar we eveneens een hondendorp inrichten.
Vier jaar geleden vroeg de Raad onze hulp bij de marketing
en sales voor de Amsterdam Winner Show. En als kers op de
taart zijn we nu ook betrokken bij de World Dog Show, waar
we sinds de zomer van 2017 druk mee bezig zijn.’

Foto’s: Kynoweb/Ron Baltus

Welke rol heeft Academy Bartels?
Gijs: ‘Wij tekenen voor het algehele projectmanagement.
Met vijf medewerkers sturen we de totale organisatie aan
in opdracht van en in overleg met het bestuur van de
stichting World Dog Show 2018. Denk aan het beheer van
het draaiboek, het maken van tussentijdse rapportages,
facilitair management en het werven van sponsors en
standhouders. Speciaal voor de World Dog Show hebben

wij een nieuwe collega aangetrokken met specifieke kennis
van hondenshows: Elke Merks. Zij deed bij Royal Canin
veel ervaring op met de organisatie van diverse grote
honden- en kattenshows.’
Hoe is de samenwerking met de vrijwilligers?
Gijs: ‘Dat gaat prima, wij kunnen bij diverse vrijwilligers
terugvallen op hun jarenlange ervaring. Richard Lensink (zie
pagina 45, red.) is bijvoorbeeld al jaren facilitair manager voor
Hond en heeft in die hoedanigheid heel veel ervaring
opgedaan in de samenwerking met de RAI. Daarnaast is
Richard zelf ook actief in de kynologie en ondersteunt hij ons
met die specifieke kennis. Dat geld overigens ook voor Arja
Noordhoek, Maikel Koot en Mieke Dekker. Zonder de kennis
en toewijding mensen zoals zij is de organisatie van zo’n
groot project onmogelijk!’
Waarin verschilt de organisatie van dit evenement met die
van bijvoorbeeld de Winner Show?
‘Een belangrijk verschil zit hem in het internationale
aspect. Bij de standhouders komt bijvoorbeeld zo’n 90
procent uit het buitenland. En het is veel groter: bijna
alles is vier keer zo groot! We gebruiken het volledige

Sporten, showen en acrobatiek met je
hond, het gebeurt allemaal en in het
groot op de WDS2018.
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Gelukt:

een plek vinden voor
drie- tot vierhonderd

campers

ten plaats, zoals de openingsceremonie en de overdracht
van de vlag. Zoals het er nu uitziet hebben we tussen de 70
en 80 keuringsringen, verdeeld over het gehele complex.
De grote Europahal, met het gebogen dak, waar vroeger
ook de Winner Show gebruik van maakte, wordt het
kloppende hart van het evenement. Naast vele stands,
wordt hier ook een special events-ring ingericht, waar de
Nederlandse kynologie zich in de breedste zin kan presenteren, met shows en demonstraties. Denk daarbij aan
thema’s als sporten, hulphonden, hondengedrag.’

Gijs Bartels: ‘We willen het streefaantal van 20.000
deelnemende honden halen, een aantal dat gezien de
voorgaande World Dog Shows haalbaar moet zijn’

RAI-complex met twaalf hallen, dat is
logistiek een hele klus.’
Wat is de grootste uitdaging?
‘Financiën vormen natuurlijk altijd een eerste
hobbel. Maar dat gaat uitstekend, op het gebied
van zowel sponsoring als standverhuur hebben
we de begroting overtroffen. Een andere
uitdaging was het zorgen voor een plek voor de
drie- tot vierhonderd campers van buitenlandse
exposanten. Daar zitten veel exposanten bij met
meerdere honden, dus een belangrijke doelgroep. Maar het is gelukt, we hebben een plek
gevonden bij Expo Haarlemmermeer, waar
Camperpark 205 ligt. Daar kunnen we de
meeste campers kwijt, een hele zorg minder! En
uiteraard willen we het streefaantal van 20.000
deelnemende honden halen, een aantal dat
gezien de voorgaande World Dog Shows
haalbaar moet zijn!’
Kun je al een tipje van de sluier oplichten
van wat er allemaal gaat gebeuren tijdens de
WDS2018?
‘Er komt een prachtige erering in een aparte hal,
dat wordt echt een eyecatcher. Naast de erekeuringen vindt hier ook een aantal officiële momen-
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Gijs en Imke Bartels. Familiebedrijf Academy Bartels is van oudsher
een hippisch trainingscentrum. Dressuurruiters worden er begeleid
tot aan Olympisch niveau. Zo’n 20 jaar geleden startten zij met het
organiseren van evenementen met aandacht voor paarden, honden
en andere dieren zoals het Animal Event in Beekse Bergen.
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Waarom zouden mensen naar de WDS2018 moeten
komen?
‘Omdat het een volstrekt uniek evenement is dat je de eerste
tien jaar niet meer zult meemaken in ons land. Vier dagen
lang alles draait om houden van honden, er zijn naar
verwachting zo’n 20.000 honden van meer dan 300 rassen te
bewonderen. Maar dat niet alleen, er zijn ook tal van andere
activiteiten met en voor honden. En dat alles in de prachtige
stad Amsterdam, met al zijn bezienswaardigheden. Een
absolute trekker voor buitenlandse bezoekers.’

Meer informatie?
Meer actuele informatie over de World Dog
Show 2018 vindt u op www.wds2018.com.
Daar vindt u onder andere ook het programmaboekje. U kunt de voorbereidingen natuurlijk ook volgen via de Facebook-pagina van de
World Dog Show 2018:
www.facebook.com/worlddogshow2018.

Vrijwilliger van het eerste uur:

Richard Lensink, eersteklas
troubleshooter
Ondernemer Richard
Lensink heeft een
professionele
achtergrond in de
organisatie van
evenementen en is al
sinds 2012 betrokken
bij diverse grote
evenementen die de
Raad van Beheer
organiseert. Voor de
WDS2018 is hij
operationeel manager.

Richard Lensink fokt Schotse
Herders en showt met succes.
Op de Kerstshow van kynologenclub Nijmegen, december
2017, won zijn Schotse Herdershond Langhaar, Moonriver
Collie’s Dream. (Foto: Kynoweb)

45

RAADAR XL

Richard: ‘In het dagelijks leven run ik
een evenementenbureau, een dansschool
en een bootverhuurbedrijf. Voor de
WDS2018 werk ik als vrijwilliger en doe
dat met een enthousiast team van circa
dertig man.’ Adviseren, inspringen waar
nodig, personele bezetting in de keuringsringen regelen, zorgen dat alles
loopt zoals het moet – dat is in grote
lijnen wat hij doet. ‘Het wordt enorm.
We gebruiken voor de WDS2018 alle
twaalf hallen van de RAI, dagelijks zijn
er voor de operationele groep 200 man
per dag in de weer, 165 keurmeesters,
zo’n 80 ringen met steeds minimaal twee
mensen per ring, die moeten allemaal
worden aangestuurd.’

Spin in het web
Richard werd een jaar of zes geleden
door Cynophilia gevraagd hen te helpen
met de organisatie van evenementen. ‘Zij

Richard:

‘ik vind het

heerlijk
om te

troubleshooten’
kenden mijn achtergrond in de evenementenorganisatie en deden graag een
beroep op mijn expertise. Ik vond het
leuk om mijn passie voor honden te
kunnen combineren met mijn deskundigheid op het gebied van organiseren,
dus zei ik ja. Zo ben ik erin gerold.’ Van
het een kwam het ander en inmiddels is
Richard al zes jaar betrokken bij de organisatie van de Winner Show, Holland
Cup en het Hond-evenement die nu door
de Raad van Beheer worden georganiseerd. Richard: ‘Dat gebeurt ieder jaar in
de RAI, dus ik ben inmiddels heel
vertrouwd met deze locatie en ken alle
mogelijkheden. Daarnaast ben ik voor-
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Richard Lensink (rechts) in werkoverleg met de halhoofden van de WDS2018.
‘In de loop van de komende maanden loopt het aantal uren op tot ver boven de
100 per maand’

zitter van de Schotse Collieclub, zodat ik de kynologie ook van
binnenuit ken. Dat maakt dat ik als een spin in het web kan
functioneren.’
Samenspel
Richard werkt in deze fase van de voorbereidingen zo’n honderd
uur per maand aan de World Dog Show. De grootste lol heeft hij
in het samenbrengen van de belangen en behoeften van alle
betrokkenen: exposanten, keurmeesters, standhouders en
bezoekers: ‘Het is een samenspel van alle betrokkenen en al die
lijntjes kan ik samenbrengen. Ik vind het heerlijk om te troubleshooten, en de mensen in mijn team hebben dat ook. Het zijn
zeker niet allemaal kynologen. Er zitten mensen bij die niet per
se iets hebben met de kynologie, maar het gewoon heerlijk
vinden om ingewikkelde logistieke problemen op te lossen. Die
kan ik heel goed gebruiken bij de WDS2018.’ ■

Vrijwilligers gezocht
De organisatie kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Zo zijn er handen nodig
voor op- en afbouw, onder andere bij de
rasgroepshows (specialties), die na 14.00
uur beginnen. Opgeven kan onder vermelding van ‘vrijwilliger biedt zich aan’,
via e-mail: floormanager@wds2018.com

