
Vele hondenliefhebbers bezochten op een stralende Hemelvaartsdag de tiende Dag 
van de Hond, georganiseerd door de Raad van Beheer. Kynologenclubs door het hele 
land lieten die dag zien hoe leuk en goed het is om actief te zijn met je hond. Zo kon 
je genieten van workshops, demonstraties en clinics. Thema was Kind&Hond, zodat 
er vooral veel te doen was voor de jeugd. We namen een kijkje bij enkele deelnemers.

Impressie tiende
         Dag van de Hond 

Met een kleine twintig deelnemende locaties 
door het hele land was het evenement weer een 
succes. De officiële datum was donderdag 26 
mei, Hemelvaartsdag. De dag werd echter ook 
op een aantal afwijkende data georganiseerd. 
Bij KC Gorinchem was dat op zaterdag 14 mei 
en bij KC Kennemerland en omstreken op 

zondag 15 mei. KC Venray, KC Oss en KC Sneek organi-
seerden de dag op zondag 22 mei. Het publiek was er niet 
minder enthousiast door. Dit jaar zamelt de Raad van 
Beheer geld in voor het mooie werk van Hulphond Neder-
land. Op een aantal locaties was Hulphond aanwezig met 
een informatiestand, waar je kon doneren.
Met dank aan sponsors Royal Canin en Virbac. 
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Tekst: Jan Dobbe

Bij de Griffon 
Vendéen Rasver-
eniging Neder-
land stond de 
jeugd centraal 
in een vrolijke 
Kind-Hondshow



KC De Baronie
Directeur Rony Doedijns 
en partner waren te gast 
bij KC De Baronie: 
“Heerlijke lunch gehad 
en erg leuke ontvangst 
van zeer gepassioneerde 
bestuurders. We hebben 
genoten van een prach-
tige demonstratie van 
Hulphond Nederland, 
voor wie wij dit jaar geld 
inzamelen. Het was een 
groot succes!” 

KC Deventer
Deventer verzorgde demonstraties van onder meer 
hoopers en agility. Daarnaast was er informatie 
over vachtverzorging. Aspirant-pupkopers konden 
horen wat de KC voor hen kan betekenen. Zo 
waren er ouders met kinderen die van plan waren 
binnenkort een pup in huis te halen. De kinderen 
konden – naast alle hondenactiviteiten – ook hun 
energie kwijt op een springkussen. Voor de 
Jaaractie ten behoeve van Hulphond Nederland 
verkocht KC Deventer hondenspeeltjes en men 
deed een spel waarbij je voor een euro kon raden 
hoeveel tennisballen er in een bench zaten. De 
winnaar kreeg een gratis training en de opbrengst 
ging naar Hulphond Nederland.

Nederlandse Club voor 
Dalmatische Honden 
De Nederlandse Club voor 
Dalmatische Honden organi-
seerde de Dag op 28 mei, in 
combinatie met de viering 
van hun 75-jarige bestaan. 
Bezoekers konden kennisma-
ken met hondenmassage, een 
mini-fotoshoot, een ‘Dalma-
tiër gekken’-snuffelmarkt, 
workshops showhandling, 
mantrailen, balans & coördi-
natie, hoopers en geurdetectie 
en demonstraties dogfrisbee 
en jachttraining.
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KC Gorinchem
De club combineerde de Dag van de 
Hond op 14 mei jl. met een ‘Doedag’ ter 
ere van het honderdjarig bestaan. Voor 
dit jubileum ontving de club al op 10 
mei de Koninklijke Erepenning uit 
handen van burgemeester Reinie 
Melissant. Indrukwekkend waren de 
demonstraties speuren en manwerk 
verzorgd door Vereniging Duitse 
Herders (VDH) Kringgroep Gorin-
chem. Verder was er een demonstratie 
detectiespeuren door Reddingshonden 
Vereniging Teamwork, vachtverzorging 
door Yvonne van Maaren van Knappe 
Fitte Teckel en flyball door Flyballteam 
KC Gorinchem. Bezoekers konden 
gratis meedoen aan workshops detec-
tiespeuren, behendig bewegen, hoopers 
en flyball en konden hun hond laten 
keuren door een exterieurkeurmeester. 
Natuurlijk waren er tal van spelletjes te 
doen en kon je leuke en lekkere dingen 
voor de hond kopen.

KC Geleen
Naar schatting zo’n 150 
bezoekers genoten van 
demonstraties agility, 
hoopers en gehoorzaamheid. 
Je kon je inschrijven voor 
proeflessen agility en 
hoopers. Daar werd ook 
volop gebruik van gemaakt. 
In het ‘kinderhoekje’ konden 
kinderen zich laten schmin-
ken, kleurplaten maken, 
knutselen en van alles leren 
over honden. Oudere 
bezoekers konden bij 
vrijwilligers terecht met al 
hun vragen. Gastorganisatie 
NL-SAR gaf een demonstra-
tie met hun reddingshonden. 
Ook konden bezoekers zich 
inschrijven voor proeflessen 
en spelenderwijs ontdekken, 
met onder andere een 
snuffelmuur, hoe goed de 
neus van een hond is.
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KC Sneek
Sneek en omstreken vierde de Dag van de Hond al op 22 mei. Zo’n twintig 
vrijwilligers stonden klaar om de ruim 150 bezoekers te laten kennisma-
ken met de vereniging en het cursusaanbod. Gezien het thema namen 
bezoekers de (klein-)kinderen mee, voor wie van alles te beleven viel. Zo 
was er een mini-workshop Kind & Hond, konden kinderen zich laten 
schminken als hondje en zich uitleven op een groot springkussen. Veel 
belangstelling was er ook voor de demonstraties agility en ringtraining. 
Raad van Beheer-bestuurslid Mark Wisman was aanwezig en genoot: 
“Prachtig om te zien dat een KC dit zo goed voorbereidt en dan ook succes 
oogst. Erg leuk om te horen en zien dat de lokale kynologie hier groeit!” 

KV Nieuwegein
KV Nieuwegein organiseerde allerlei 
leuke spelletjes voor mens én hond. De 
honden deden goed hun best bij het 
speuren naar hondenkoekjes. Het opspo-
ren van de eieren met daarin honden-
koekjes was favoriet! Mens én dier hebben 
genoten van deze goed georganiseerde 
dag met prachtig weer.

Griffon Vendéen Rasvereniging Nederland
De vereniging combineerde de Dag van de Hond met haar 
Familie- en nakomelingendag in Heeten. Op zo’n dag 
worden alle nesten van het afgelopen jaar gekeurd – door 
corona nu van de afgelopen twee jaar. Hoogtepunt was een 
Kind-hondshow. Onder toeziend oog van keurmeester Jos 
Dekker traden alle kleurig geklede, geschminkte koppels 
aan. Alle deelnemers werden aan het einde van de keuring 
verrast met een grote kleurige rozet. De winnende combina-
tie was een vrolijke jongen en zijn Petit, tweede werden drie 
zusjes in prinsessenjurken en derde een vrolijke blonde dame 
met haar Grand. Vierde werd Bram, die samen met zusje 
Evelien hun Grand ‘Merci’ showden. Het jongste broertje van 
vijf maanden, gehuld in een hondenpakje, werd door moeder 
in de ring gedragen. Jong geleerd is oud gedaan. 
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