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HOLLAND CUP EN WINNER WORDEN

ONDERDEEL VAN ‘HOND2016’

Op 9, 10 en 11 december organiseert de Raad van Beheer in samenwerking met Academy
Bartels de 127ste editie van de Amsterdam Winner Show, voorafgegaan door de Holland
Cup. Met ingang van dit jaar worden deze shows onderdeel van HOND2016: hét evenement voor hondenminnend Nederland. Een nieuw concept? Directeur Rony Doedijns van
de Raad van Beheer licht toe.

WAT IS HOND2016?
‘HOND2016 omvat twee hondenshows, de Holland Cup en Winner
Show, en wordt gehouden op 9, 10
en 11 december aanstaande. In de
Amsterdam RAI verzamelen zich
in dat lange weekend zo’n 7.000
honden van meer dan 300 rassen,
met duizenden bezoekers uit alle
windstreken. Er is een beursge-
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deelte, waar je volop kunt shoppen en genieten in de circa honderd stands die er zullen zijn. Je
vindt er de nieuwste, leukste en
mooiste hondenproducten. En in
het Hondendorp kun je je uitstekend oriënteren op de aanschaf
van een stamboomhond.
HOND2016 is een evenement
om niet te missen!’

Is het alleen maar een tentoonstelling, of is het meer?
‘Het is veel meer dan dat, er is
superveel te zien én vooral ook te
doen samen met je hond. Er zijn
demonstraties van “honden met een
baan” bijvoorbeeld, zoals politie- en
blindengeleidehonden. Geweldig
interessant en leuk om te zien. Maar
ook komen er sportieve honden in
actie tijdens demonstraties én
wedstrijden! Honden die dansen met
hun baas, springen over hindernissen,
frisbees vangen, en slalommen…
Haha, gelukkig doen ze dat niet
allemaal tegelijkertijd. 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 je graag samen met je hond
een (nieuwe) sport zoekt.’
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De hondensporten zijn goed vertegenwoordigd.

Je had het over “zelf doen”. Kun
je daar voorbeelden van noemen?
‘Er is ongelooflijk veel te doen. Zo is
er gelegenheid om lekker te shoppen
met en voor je hond. Daar kan iedere
bezoeker van genieten, dat vergt
geen specifieke vaardigheden. En
degenen die meer willen, kunnen
samen met hun hond deelnemen
aan tal van workshops.

Je hoeft je niet vooraf in te schrijven
en deelname is gratis. De onderwerpen zijn uiteenlopend, maar plezier
voor hond en baas staat voorop.
Bekende instructeurs zoals Judith
Lissenberg, Grietje Wagenaar en
Femke Puijman zijn slechts drie van
de vele instructeurs bij wie je een
workshop kunt volgen tijdens
HOND2016.

‘HOND2016 is een
evenement om niet te missen!’

Je krijgt er info over stamboomhonden...

‘Maar we zijn er nog niet: in het
Hondendorp zijn verenigingen
vertegenwoordigd die bij de Raad
van Beheer zijn aangesloten Je kunt
er terecht voor meer informatie over
jouw favoriete hondenras. Ben je op
zoek naar een nieuwe huisgenoot of
heb je andere vragen, dan staat de
(ras)vereniging je graag te woord.’
Waarom dit nieuwe concept:
HOND2016?
‘Met dit nieuwe concept willen we een
groter publiek aanspreken. Een
publiek dat breder geïnteresseerd is in
honden. Wij willen dan ook zo veel
mogelijk activiteiten laten zien die te
maken hebben met het houden van
honden: sporten met honden, werken
met honden, spelen met honden,
showen met honden, dansen... kortom
houden van honden. De Winner Show
is ooit begonnen als een hondenkeuring sec, maar groeide uit tot veel
meer dan dat. Immers, in 2015 en de
jaren daarvoor waren er ook al tal van
demonstraties en workshops – bij dat
bredere aanbod hoort een nieuwe
naam en een nieuwe uitstraling.’
Houden de Winner Show en de
Holland Cup nog wel hun eigen
identiteit, of gaan ze helemaal
op in HOND2016?
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Dog dance.

‘Ze behouden zeker hun eigen identiteit. Daar verandert in de basis niets
aan. De naam HOND2016 is als
overkoepelende naam gekozen om
duidelijk te laten zien aan alle
hondenliefhebbers in het land dat
het gehele evenement te maken
heeft met het houden van honden.
Er is veel te doen, te zien en te
beleven samen met en voor je hond.’
Het thema is dit jaar ‘Beleef
houden van honden’. Wat

moet je je daarbij voorstellen?
‘Er zijn zo veel manieren om met je
hond om te gaan. We houden
allemaal van onze honden. Een
knuffel, een aai is makkelijk gegeven… Maar welke activiteiten ga je
vervolgens samen ondernemen?
Daar vallen nogal wat keuzes te
maken. De één houdt van showen,
de ander van werken met de hond –
denk aan jacht- en waterwerk. Weer
een ander vindt het heerlijk om te
sporten met zijn hond. Ga zo maar
door, het is een wisselwerking tussen
jou en je trouwe viervoeter. Om
mensen te helpen zich te oriënteren
op alles wat er te doen valt met de
hond, is dit ‘Beleef houden van
honden’-thema bedacht.’
Waar ligt de nadruk op: genieten, gezelligheid of educatie?
‘Haha, dat is het mooie van zo’n groot
evenement: alles komt aan bod. Dus
eigenlijk kun je niet spreken van een
specifiek accent. Maar natuurlijk
komt het uiteindelijk allemaal neer
op genieten samen met je hond.’

Wat is jullie ambitie met HOND
2016, bijvoorbeeld als het gaat
om bezoekersaantallen?
‘Het eerste jaar 10-20 procent meer
bezoekers zou mooi zijn. We stoppen
er veel energie in en hopen dat terug
te zien in het aantal bezoekers, maar
ook natuurlijk in de bezoekerstevredenheid. We gaan dat uiteraard heel
goed monitoren en meten.’
Is het een groeimodel, dus kan
het evenement nog groter

Het evenement is in december.
In hoeverre hebben jullie

‘Een knuffel is makkelijk
gegeven… Maar welke
activiteiten ga je vervolgens
samen ondernemen?
Daar vallen nogal wat
		keuzes te maken’
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nog ideeën of hulp nodig bij de
organisatie?
‘Alle suggesties zijn van harte
welkom! Natuurlijk kunnen we geen
show organiseren zonder de hulp
van heel veel vrijwilligers, zoals
ringmedewerkers en “poep-opruimdiensten”. Gelukkig hebben we een
trouwe groep van medewerkers en
een enthousiast team. Heb je een
leuk idee dan kun je ons mailen op
info@winnershow.nl’

Raad van Beheer-directeur Rony
Doedijns: ‘Op HOND2016 staat
uiteindelijk genieten met je hond
voorop.’
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Showen en prijzen winnen...

			‘Het eerste jaar
10-20 procent meer
bezoekers zou mooi zijn’
worden? Wat zijn toekomstplannen?
‘Het is inderdaad een groeimodel.
Voor de toekomst hebben we veel
ideeën. Zo organiseert de Raad van
Beheer in de zomer van 2018 de
World Dog Show, die drie prestigieuze hondenshows omvat, maar
ook tal van demonstraties en
workshops. Zeg maar Hond2016 in
het kwadraat! Wat we daarvan
leren, kunnen we ook weer goed
gebruiken in het concept van
HOND2016 in de toekomst.’
Over toekomst gesproken: heet
het evenement volgend jaar
HOND2017?

‘Goed om te weten. We nemen het
jaartal waarin het evenement
plaatsvindt steeds op in de titel,

MEER INFORMATIE
Informatie over HOND2016 vindt
u op www.houdenvanhonden.nl
of op de Facebook-pagina van
de Raad van Beheer:
www.facebook.com/hond.event

dus die wisselt per jaar. Volgend
jaar heet het evenement inderdaad HOND2017.’

Onderscheidingen genoeg te verdienen...
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