
Op 14, 15 en 16 december verzamelen zich in de RAI Amsterdam duizenden honden 
en ruim tienduizend baasjes en bezoekers uit alle windstreken voor hét honden-
evenement van Nederland: Hond2018. Behalve de hondenshows Holland Cup en 

Amsterdam Winner Show omvat het evenement een uitgebreide beurs en een educatief 
programma met workshops, demonstraties en wedstrijden. Dit mag u niet missen!

Kom naar Amsterdam en 
geniet van Hond2018!
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gen van de Raad van Beheer voorlichting geven over het 
meerjarige Fairfok-programma. Zo willen we het (interna-
tionale) publiek laten zien wat we de afgelopen jaren met 
Fairfok hebben bereikt, onder meer op het gebied van 
inteeltbeperking met behulp van onder andere outcross, en 
het tegengaan van erfelijke gebreken. 
De keurmeesters keuren nadrukkelijk op fit for function 
(geschiktheid om het werk te verrichten waarvoor de 
honden oorspronkelijk gefokt zijn), gezondheid en welzijn. 
Om toe te zien op het dierenwelzijn is het Honden Welzijn 
Team (HWT) aanwezig, bestaande uit ervaren mensen uit 
de kynologie. Zij wijzen exposanten er zo nodig op dat ze 
hun honden ook op tentoonstellingen op een verantwoor-
de, hondvriendelijke manier moeten behandelen. Daarvoor 
zijn duidelijke gedragsregels gemaakt, waar iedere expo-
sant en bezoeker zich aan dient te houden. 

Hondendorp
In het Hondendorp vindt u de gezellige marktkramen van 
uiteenlopende rasverenigingen, aangesloten bij de Raad van 

De showkern van Hond2018 wordt gevormd door 
twee vermaarde internationale hondenshows: de 
Holland Cup en de Winner Show. De Winner Show 
is de grootste en oudste hondenkeuring van Neder-
land, met het grootste aantal inschrijvingen, rassen 
en deelnemende honden. Het is dit jaar alweer de 
129e editie. Deze grote internationale keuring vindt 
gedurende Hond2018 plaats in meerdere keurings-
ringen, verdeeld over de diverse RAI-hallen. Voor 
de keuringen, waar circa 300 hondenrassen aan 
deelnemen, is een internationaal team van de beste 
keurmeesters aangetrokken. 

Fairfok: welzijn en gezondheid
Welzijn en gezondheid van honden staan centraal bij 
deze en alle andere hondenshows die onder auspi-
ciën van de Raad van Beheer worden georganiseerd. 
Om dat te onderstrepen vindt u op Hond2018 een 
speciale Fairfok-stand, waar inhoudelijk deskundi-

DANK AAN ONZE PARTNERS!
Hond2018 wordt mede mogelijk gemaakt door main 
partners Eukanuba, Prins Petfoods en Royal Canin. 
Zonder hun geweldige steun zou een evenement 
van deze omvang niet mogelijk zijn. Hartelijk dank 
ook aan de overige sponsoren!

De keurmeesters 
keuren nadrukkelijk 
op fit for function, 
gezondheid en welzijn
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Beheer. Zij presenteren er hun favoriete ras en geven voorlichting 
over aankoop, rastypisch gedrag en verzorging. Dit jaar is er 
bijzondere aandacht voor de negen Nederlandse hondenrassen, 
die een gezamenlijke stand delen. (Voor wie het nog niet wist: de 
Nederlandse rassen zijn de Wetterhoun, Stabijhoun, Saarloos-
wolfhond, Markiesje, Kooikerhondje, Hollandse Herder, Schapen-
does, Smoushond en de Drentse Patrijshond.) Net als vorig jaar 
wijst een deskundige jury de titel ‘Mooiste Stand’ toe aan een van 
de deelnemende rasverenigingen. Daarnaast is er dagelijks een 
rassendefilé waarin de leukste wetenswaardigheden over 
stamboomhonden worden gepresenteerd.

Sporten
Er is heel veel te zien en te doen op Hond2018, vooral ook samen 
met uw hond.  Ook komen er sportieve honden in actie tijdens 
demonstraties én wedstrijden! Honden die dansen met hun baas, 
springen over hindernissen, frisbees vangen, en slalommen … 
Verder komen er tal van hondensporten aan bod: FCI Obedience, 
Flyball, Agility, Dog Dance, Hoopers - te veel om op te noemen! 
Leuk om dus te komen kijken als u graag samen met uw hond 
een (nieuwe) sport zoekt. 

Demonstraties en levende hondenencyclopedie
Het uitgebreide demonstratieprogramma vormt samen met de 
exterieurkeuringen van de Holland Cup op vrijdag en de Amster-
dam Winner Show op zaterdag en zondag een leuke dag uit voor 
het hele gezin. Voor hondenliefhebbers vormen de exterieurkeu-
ringen, ook wel tentoonstellingen genoemd, een graadmeter om 
te zien hoe het met de kwaliteit van een bepaald ras is gesteld. Je 
wandelt als het ware door een tot leven gekomen hondenencyclo-
pedie. Van Affenpinscher tot Zwitserse Witte Herdershond, er 
zijn echt ongelooflijk veel rassen aanwezig. 
In de special event-ringen van Royal Canin en Prins zijn demon-
straties van ‘honden met een baan’, zoals politie- en blindenge-
leidehonden. Geweldig interessant en leuk om te zien. Speciale 
aandacht vragen we voor de stand en demo van Dutch Assistance 
Dogs, een stichting die mensen met eetstoornissen, autisme en/of 
(complexe) posttraumatische stress door middel van teamtrainin-
gen helpt bij het opleiden van hun eigen assistentiehond. Daar-
naast worden er diverse sporten gedemonstreerd. 

Workshops
Wie meer wil dan alleen maar kijken en genieten, kan samen 
met zijn hond deelnemen aan tal van workshops. U kunt er 
snuffelen aan de nieuwste sporten en meedoen aan leuke 
activiteiten. Vooraf inschrijven is niet nodig en deelname is 
gratis. De onderwerpen zijn uiteenlopend, maar plezier voor 

Dit jaar bijzondere aandacht 
voor de negen Nederlandse 
hondenrassen
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Hond mee?
Neemt u uw eigen hond mee? Kijk dan eerst goed of hij wel 
stressbestendig genoeg is, want op de grootste hondenshow 
van Nederland krijgt hij natuurlijk heel veel indrukken te 
verwerken. Lees hierover het informatieve artikel ‘Hoeveel 
stress showt de hond?’ van Hondenbeschermingsdirecteur 
Ineke van Herwijnen op www.doggo.nl.  

Bestel tickets met voorverkoop-korting 
Bestel tickets in de online voorverkoop en profiteer van € 2,50 
voorverkoop-korting per ticket en tot € 5,- korting op parkeer-
kaarten. Komt u met het hele gezin, dan is er het familieticket 
van € 32,50 (twee volwassenen en 1-4 kinderen). Hond2018 is 
dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.hond-event.nl. Like ook onze Facebook-
pagina: www.facebook.com/hond.event, en blijf op de hoogte 
van de nieuwste weetjes! ■

hond en baas staat voorop. Ook zonder eigen viervoeter 
valt er genoeg te zien en te beleven: u kunt natuurlijk als 
toeschouwer bij de workshops komen kijken om nieuwe 
ideeën en inspiratie voor thuis op te doen. 
Benieuwd welke leuke activiteiten we op 14, 15 en 16 
december voor u in petto hebben? Kijk dan op  
www.hond-event.nl!

Youth
De jeugdclub Raad van Beheer Youth is er ook dit jaar weer 
bij met een stand. Daarnaast presenteren de kids gedu-
rende het event een leuk programma van demonstraties en 
workshops. Daarbij komen diverse sporten en activiteiten 
aan bod. In de stand kunnen de jongsten zich laten 
schminken en een hondenspeeltje maken. De demon-
straties worden ook gegeven door jongeren met hun 
honden, en in de workshops mogen ook bezoekende 
jongeren meedoen. Als ze geen eigen hond mee hebben, 
kunnen ze soms het geluk hebben een hond te mogen 
lenen van het demoteam om zo toch van een sport te 
kunnen proeven.

Shoppen
Het beursgedeelte, waar u volop kunt shoppen en genieten 
bij meer dan honderd stands, is verder uitgebreid ten 
opzichte van vorig jaar. U vindt er de nieuwste, leukste en 
mooiste hondenproducten. 

JE KIJKT JE OGEN UIT
Wie voor het eerst op een hondententoonstelling als de 
Amsterdam Winner Show komt, kijkt zijn ogen uit. Je 
treft er een bonte verzameling van mensen en honden 
aan. Wie goed kijkt, zal ontdekken dat hondenshows 
uit veel meer bestaan dan alleen uiterlijk vertoon en 
het winnen van bekers. Er schuilt een hele wereld ach-
ter van hondenliefhebbers die hun hart en ziel steken 
in activiteiten met hun honden en het leuk vinden 
gelijkgestemden te ontmoeten en van alles bij te leren. 
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