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Laagdrempelig en ongedwongen:

Kerst Winner Show

21 en 22 december in Gorinchem

Een feestelijke en waardige afsluiting van het showseizoen 2019, dat moet de
Kerst Winner Show worden. Deze combinatie van de Kerstshow van de Kynologenclub Nijmegen Noviomagum en de Winner Show mikt op een gezellige
kerstsfeer, goede bereikbaarheid en betaalbaarheid, en een ‘Winner-waardig’
mooie aankleding. U kunt er genieten van schitterende honden die in alle tien
de FCI-rasgroepen strijden om de titels, maar ook van demonstraties,
workshops en een gezellige hondenbeurs.
De Winner Show verhuist dit jaar van Amsterdam naar Gorinchem, nadat vorig jaar werd
besloten het evenement niet meer in de RAI te
houden. Rony Doedijns, directeur Raad van
Beheer: ‘De RAI is een fantastische locatie om
de Winner te houden, maar dat werd echt te
duur. De afgelopen tijd nam de interesse van
exposanten simpelweg af. Dat heeft vooral te
maken met het grote aanbod van shows in
binnen- en buitenland en de daaraan verbonden kosten. Op zeker moment kan het niet meer
uit en moet men keuzes maken, met als gevolg
ook voor de Winner een afnemend aantal
deelnemers. Uiteindelijk wogen de baten niet
meer op tegen de kosten die we maakten bij de
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RAI. Toen zijn we gaan kijken voor een andere
locatie, liefst in december – traditioneel de
maand waarin de Winner plaatsvindt.’

Schitterende accommodatie
Het zoeken van een nieuwe locatie was niet
moeilijk. Doedijns: ‘Dé decembershow is al
sinds jaar en dag de Kerstshow van de Kynologenclub Nijmegen e.o. Noviomagum. Een show
met een mooie staat van dienst. En hij wordt
gehouden in de Evenementenhal Gorinchem,
een schitterende moderne accommodatie, goed
bereikbaar met openbaar vervoer en auto,
centraal gelegen in het land. En de mensen in
Nijmegen hebben een goed gesmeerde, gerouti-
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Gwen Huikeshoven met Frosty Snowman
tijdens de Winner Show 2018, waar Frosty
Reserve Best in Show werd.
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De sfeervolle Kerstshow van KC Nijmegen e.o. Noviomagum in 2018 in de Evenementenhal Gorinchem.

neerde organisatie die van wanten weet. Bovendien
kennen we elkaar al langer, vanuit de show- en sportwereld. Zo waren diverse mensen in het huidige
Winner Team ook voorheen al bij de organisatie van de
Winner én de Kerstshow betrokken.’

Bijzondere kerstsfeer
Dat beaamt Luut van Veldhuizen, penningmeester van
KC Nijmegen, maar ooit ook als bestuurder van Koninklijke Kennelclub Cynophilia – tot 2016 organisator –
nauw betrokken bij de Winner Show: ‘Prachtig om samen
te werken, ik heb er alle vertrouwen in. Het was natuurlijk wel even wennen, maar beide teams hebben ervaring
en kennen elkaar, dus dat komt goed. Dit is de 42e editie
van de Kerstshow, dus we zijn niet nieuw in dit vak. De
Kerstshow is al jaren succesvol, maar de Winner erbij is
heel mooi en geeft het een internationaal karakter. Wij
hadden zo’n samenwerking al eerder voorgesteld, nu
komt het er toch echt van.’ Voor KC Nijmegen was een
belangrijke voorwaarde dat de Kerstshow zijn eigen
identiteit zou behouden, vertelt Luut. De bijzondere
kerstsfeer en alles wat daar bijhoort wilde men overeind
houden: ‘Dat mocht niet veranderen, en ook mocht het
ons niet meer gaan kosten. Daar ging de Raad van
Beheer akkoord mee en nu zijn we hard bezig met de
voorbereidingen voor een prachtig evenement!’

Op rolletjes
Een van de medewerkers van het eerste uur is floor
manager Richard Lensink, in het dagelijks leven eigenaar van een evenementenbureau. Voor de Winner
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HOND EVENT
Het Hond Event zoals u dat van de afgelopen drie jaar kent, wordt voortgezet, zij het
in iets afgeslankte vorm. In de erering kunt
u dagelijks genieten van een demonstratie/
workshop-programma over het werken en
sportief bezig zijn met je hond. Dit programma loopt dagelijks door tot het begin van de
erekeuringen. Zo is er ook voor bezoekers
genoeg te zien en te doen tijdens de Kerst
Winner Show.
Raad van Beheer-medewerkster Michèle
Taffijn: ‘We weten nog niet exact wanneer,
maar de Commissie Werkhonden zal een
demonstratie met Duitse Herders verzorgen. Daarnaast komt er een demonstratie
FCI Obedience en voert Brigitte van Gestel
een demonstratie Dogdance uit. Uiteraard
is onze jeugdclub Raad van Beheer Youth
aanwezig met workshops voor kids (met
belonen, spelen, balans&coördinatie) en een
wedstrijd/demonstratie Junior Handling.’
Nieuw op Hond Event is de speurdiscipline
‘Detectie’. Michèle: ‘Bij deze discipline zoekt
de hond naar een verborgen stof of geurbron.
Hij loopt dus niet een spoor uit zoals bij het
speuren, maar gaat zelfstandig op zoek naar
een verborgen stof. Tijdens de Kerst Winner
kun je dus komen kijken hoe dat gaat!’

Show is hij al acht jaar als vrijwilliger in touw: ‘Voor de Kerst
Winner zijn we met het Winner Team al vóór de zomer
begonnen met de voorbereidingen. Naarmate het evenement
nadert, wordt het steeds fijnmaziger en zijn we er steeds
intensiever mee bezig.’ De samenwerking met KC Nijmegen
gaat volgens hem prima, ieder met zijn eigen taak en aandachtsgebied. Richard is met een team van twintig vrijwilligers vooral in touw voor de erering, waar voor de erekeuringen een programma met demonstraties en workshops wordt
gebracht en waar de showhonden ’s middags uiteindelijk in
het strijdperk treden. ‘We maken een ontwerp waarin de
kerstsfeer voorop staat, maar dat ook gericht is op de glamoureuze en chique uitstraling die hoort bij een internationaal
vermaarde hondenshow als de Winner. Het wordt echt heel
mooi, ik ben een tevreden man!’

Voorbeeld
Rony Doedijns heeft er ook alle vertrouwen in dat het een
mooi evenement gaat worden: ‘Het is een pilot voor 2019 en
2020, dus moeten we achteraf goed evalueren. Maar ik heb
er vertrouwen in. Deze show heeft in de basis alles wat hem
tot een succes kan maken: een geoliede organisatie met
ervaren medewerkers, een prima locatie en een goede
promotie. En hij kan misschien dienen als voorbeeld voor
andere shows: de handen ineenslaan en samenwerken, en
zo het aantal exposanten weer omhoog brengen. Tien tot
twaalf per jaar, mooi verdeeld over het land. Dan verwacht
ik dat het aantal deelnemers per show weer zal stijgen. Dat
zou ideaal zijn.’

De deelnemers aan Junior
Handling tijdens Hond2018.
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ENTHOUSIASTE PARTNERS
Het evenement wordt als vanouds gesteund door een aantal vaste partners, te weten Purina
Proplan, Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia, internationaal mediapartner
Our Dogs, magazine Onze Hond en Kynoweb. Hoofdsponsor is Royal Canin. Marketing
coördinator Esther Boy van Royal Canin is enthousiast: ‘Deze nieuwe samenwerking is een
pilot die Royal Canin als hoofdsponsor omarmt en waarin we het volste vertrouwen hebben. De Evenementenhal Gorinchem ligt centraal en is zeer toegankelijk. De fijne kerstsfeer waar de Kerstshow om bekend staat,
blijft behouden en de Winner Show biedt een aantrekkelijke toegevoegde waarde voor zowel exposanten als
bezoekers. We kijken uit naar een succesvolle tweedaagse show waar we iedereen van harte uitnodigen een
kijkje te komen nemen in onze compleet vernieuwde stand!’

Betaalbaar

Vóór
10 december
inschrijven als
je nog mee
wilt doen

Inschrijvingen op koers
De organisatie is enthousiast over de
inschrijvingen tot nu toe. Rony Doedijns:
‘We stevenen af op ruim 3.000 deelnemende honden, waarvan veel uit het
buitenland. We hebben de show volop
gepromoot in binnen- en buitenland,
geholpen door zusterorganisaties in
Duitsland en Zwitserland en door onze
mediapartner Our Dogs in Engeland en
Kynoweb en Onze Hond in Nederland.
Dat heeft prima gewerkt.’ Ook de inschrijvingen voor de Kerst Winner Show
lopen boven verwachting goed, aldus
Luut van Veldhuizen: ‘We zitten eind
oktober al boven de 600 inschrijvingen,
terwijl de prognose voor dat tijdstip zo
rond de 450-500 lag.’ Inschrijven kan nog
tot 10 december, maar als het maximumaantal van 3.300 honden is bereikt, sluit
de inschrijving eerder. Doedijns: ‘Het is
dus zaak snel in te schrijven als je nog
mee wilt doen! Na 10 december kan het
absoluut niet meer! De sluitingsdatum is
dit jaar echt definitief.’
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Voor de Kerst Winner Show zijn de tarieven betaalbaar gehouden
en is het showtarief voor de hele inschrijfperiode gelijk. De
deelname aan de koppel- en fokkersklasse is gratis.
• Jongste Puppy/Puppy-klasse: € 40,• Alle overige individuele klassen: € 55,De inschrijving van exposanten verloopt uitsluitend via
www.onlinedogshows.eu/nl en sluit absoluut op 10 december!
De toegangsprijs voor bezoekers is € 10,00 per persoon. Voor
kinderen/studenten/65+ is de toegangsprijs € 7,50.
Parkeren kan al voor € 5,-/dag. ■
Meer informatie, zoals de keurmeesterlijst en veelgestelde
vragen, vindt u op www.winnershow.nl.

