
Bezoek HOND2022 
Van 25 tot en met 27 november organiseert de Raad van Beheer in de WTC Expo te 
Leeuwarden het evenement HOND 2022, met de Fryslân Cup, de Dutch Winner 
Show en een agility-sportevenement als eyecatchers. Organisatoren Mark Wisman 
en Rony Doedijns zijn blij en trots: “HOND2022 komt geheel tegemoet aan de wensen 
en behoeften van onze leden, exposanten, fokkers, sporters en het grote publiek.”

Geniet van de mooiste honden

Als vanouds kun je tijdens HOND2022 weer 
zo’n strijdperk aantreffen. Het kan weer! 
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Fijn om weer zo’n grote show te kunnen 
organiseren?
Rony: “Het doet veel met ons dat we dit weer 
kunnen organiseren na twee jaar corona. 
HOND2022 is een belangrijk evenement, het 
is ons visitekaartje. We laten ermee zien wat 
wij als rashondenkoepel belangrijk vinden in 
de relatie tussen mens en hond.”
Mark: “Doordat we een nieuwe locatie 
moesten zoeken en we er twee jaar ‘uit’ zijn 
geweest, hadden we wat minder tijd om een 
en ander op poten te zetten. Het enthousi-
asme na twee jaar gedwongen ‘rust’ is echter 
zo groot, dat dat prima gaat lukken.”

Hoe ziet HOND2022 er globaal uit?
Mark: “Het wordt echt hét hondenevent van 
het jaar voor exposanten en fokkers: een 
spannende competitie met een scala aan 
unieke Winner-titels, dubbel CAC en CACIB, 
kwalificatie voor Crufts, enzovoort.”
Rony: “De kern van het geheel wordt 
inderdaad gevormd door de hondenkeurin-
gen in zo’n 35 ringen. Kwaliteit is het sleutel-
woord: de expositieringen zijn ingericht met 
tapijt op de vloer, met mooie ringzuilen, fraai 
gedekte ringtafels enzovoort. Daarnaast 
hebben we voor het grote publiek een mooi 
programma met demonstraties van sporten, 
dansen en werken met honden. Daarbij 
hebben we voorrang gegeven aan initiatie-
ven uit onze eigen ledenkring. Ook komt er 
weer een Rashondendorp, met stands van 

rasverenigingen die hun ras promoten, maar ook 
stands waar je allerhande accessoires voor de hond 
kunt kopen. Ook besteden we uitgebreid aandacht 
aan gezondheid en welzijn van honden.” 

Zijn er nog primeurs te melden?
Mark: “De Fryslân Cup, de eendaagse show op 
vrijdag 25 november, is een primeur. Deze nieuwe 
show hebben we een naam gegeven die past bij de 
locatie. Het ziet er immers naar uit dat we in Leeu-
warden blijven met het evenement, dan is dit een 
logische naam.”
Rony: “Niet te verwarren met de Holland Cup, die 
voorheen aan de Winner Show gekoppeld was. Die 
blijft ook bestaan, maar wordt jaarlijks wisselend 
door verschillende grote hondenshows in Nederland 
georganiseerd.”
Mark: “Een andere primeur dit jaar is dat we een 
grote internationale agilitywedstrijd aan het evene-
ment koppelen, waarbij de absolute top van deze 
hondensport aan de start verschijnt. Zeker voor het 
grote publiek een zeer aantrekkelijke competitie. 
Daarnaast bieden we rasverenigingen voor het eerst 
de mogelijkheid om tijdens HOND2022 hun kampi-
oensclubmatch te houden – de zogeheten Specialties. 
Niet iedere rasvereniging kan zo’n match voor 
honden van één ras op een eigen terrein organiseren, 
dus bieden we nu deze mogelijkheid. Hierdoor zijn 
er voor deze rassen drie tentoonstellingen, en kan 
een hond in één weekend Nederlands (Jeugd/
Veteranen) Kampioen worden.”
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JE KIJKT JE OGEN UIT 
Wie voor het eerst op een 
HOND-event komt, kijkt zijn 
ogen uit. Je ziet er een bonte 
verzameling van mensen en 
honden. Wie goed kijkt, zal 
ontdekken dat hondenshows 
uit veel meer bestaan dan 
alleen uiterlijk vertoon en het 
winnen van bekers. Erachter 
schuilt een hele wereld van 
hondenliefhebbers die hun hart 
en ziel steken in activiteiten 
met hun honden, genieten van 
de ontmoeting met gelijkge-
stemden en van alles bijleren.



bereikbaar via snelweg en openbaar vervoer, en je kunt er 
gratis parkeren. Bovendien zijn campers welkom. Daar-
naast is Leeuwarden een geweldige stad om te verblijven 
qua hotelaccommodaties, uitgaansmogelijkheden, musea 
en dergelijke. Niet voor niets was het in 2018 de culturele 
hoofdstad van Europa. En je hebt er volop ruimte om met 
je hond in de weer te zijn, ook buiten de show om. We 
durven wel te stellen dat de stad hondvriendelijker is dan 
Amsterdam.”
Rony: “En het is een stad die gewend is aan grote evene-
menten met honden. Zo was er in 2011 de European Dog 
Show, dus het is ook niet nieuw voor deze stad.”

Hoe groot gaat het evenement dit jaar worden?
Rony: “We hebben een eerste inschrijvingstermijn tegen 
een lager vroegboektarief gehad, die eind augustus al 
ruim 1.200 inschrijvingen uit circa tien landen heeft 
opgeleverd. We verwachten op basis van onze eerdere 
ervaringen uiteindelijk wel zo’n 5.000 inschrijvingen uit 
circa 25 landen. Het wordt echt wel flink omvangrijk.” 

Hoe verlopen de voorbereidingen voor het evenement?
Mark: “Die draaien op volle toeren. Om zo’n show neer te 
zetten heb je veel mensen nodig. We werken dan ook met 
een leger aan vrijwilligers. We hebben een kernteam 
bestaande uit vijf personen, waaronder Rony en ik, die de 
belangrijke beslissingen nemen. Daar omheen een vast 
team van circa vijftien mensen die hun sporen in de 
organisatie van dit soort evenementen hebben verdiend 
en enthousiaste vrijwilligers aansturen. We hebben zeker 
zo’n honderdvijftig actieve vrijwilligers, sowieso circa 
honderd ringmedewerkers, die dagelijks hun werk in de 
ringen doen.”

Klopt het dat Rony de voorzittershamer heeft overge-
dragen aan Mark?
Rony: “Dat klopt. Als voorzitter ben je kapitein op een 
schip: jij hebt het overzicht, hakt knopen door en neemt 
moeilijke beslissingen. Ik heb het gedaan van 2009 tot en 
met 2021. Ruim tien jaar, tijd voor nieuwe ideeën. Mark 
heeft ervaring met het organiseren van grote shows, zoals 
die van Zwolle. Niet voor niets heeft hij als Raad van 
Beheer-bestuurder de portefeuille tentoonstellingen. Hij 
kent het klappen van de zweep, maar kijkt ook net even 
anders tegen dingen aan. Dat is leuk om te ervaren.”

Jullie spelen sterk in op de wensen en behoeften 
vanuit de kynologie…
Rony: “We hebben heel goed geluisterd naar de 
feedback die we in de loop der jaren op de Winner 
Show kregen. We hebben nu een solide basis voor 
een geslaagd evenement: een toplocatie, gratis 
parkeren met volop ruimte voor campers – veel 
buitenlandse exposanten en bezoekers komen per 
camper –, lagere inschrijfgelden, facilitair alles 
goed op orde.” 
Mark: “We hebben alle ruimte gecreëerd om een 
geweldig evenement neer te zetten. We zijn er 
trots op dat ons dat is gelukt en dat laten we zien 
met een nieuw elan en een nieuwe uitstraling. En 
we gaan het de komende jaren verder uitbouwen 
tot een groots kynologisch, maar óók een groots 
publieksevent.”

In 2018 namen jullie afscheid van de Amsterdam 
RAI als locatie. Hoe zijn jullie in Leeuwarden 
terechtgekomen?  
Rony: “Er komen in ons land niet zo veel locaties 
in aanmerking voor zo’n groot event. We zijn ze 
allemaal langsgelopen, kijkend naar parkeerfacili-
teiten, bereikbaarheid en sowieso de kosten. Met 
enkele kandidaten zijn we gaan onderhandelen en 
daar rolde de WTC Expo uit met de beste prijs-
kwaliteitverhouding.”
Mark: “De WTC Expo is bij uitstek geschikt voor 
shows want het is niet alleen een ruim en modern 
tentoonstellingscomplex, maar ook zeer goed 

Organisatoren Rony Doedijns (links) en Mark Wis-
man: “Het doet iets met ons dat we dit na twee jaar 
corona weer kunnen organiseren.” 
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DANK AAN DE PARTNERS
HOND2022 wordt mede mogelijk gemaakt 
door partners en diverse sponsoren. 
Rony: “Zonder hun geweldige steun zou 
een evenement van deze omvang niet 
mogelijk zijn.”
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Dat belooft een mooi spektakel te worden. 
Waar kun je tickets boeken?
Mark: “Exposanten kunnen nog online via 
www.onlinedogshows.eu inschrijven tot uiterlijk 
11 november of wanneer het maximumaantal 
honden is bereikt. Bezoekers kunnen op deze 
website ook hun entreeticket kopen. Leuk om 
te weten: op deze website publiceren we 
minimaal een week van tevoren statistieken en 
tijdschema’s, zodat het publiek precies kan zien 
welke rassen waar gekeurd worden. Zeker 
voor mensen die honden van hun favoriete ras 
willen zien, of aspirant-pupkopers die zich 
willen oriënteren, is dat natuurlijk erg handig 
en prettig.” 
Rony: “Die oproep doen we sowieso: ben je op 
zoek naar een hond en wil je de allermooiste 
rashonden in actie zien en met onze fokkers in 
gesprek, breng dan zeker een bezoek aan 
HOND2022. Daar vind je praktisch alle 
rashonden die er momenteel te vinden zijn!” 

Mark: “We wilden ook graag dat Rony, als gerenom-
meerd internationaal allround keurmeester, weer 
raskeuringen op de Winner Show zou kunnen gaan 
doen. Dat was in dertien jaar niet gebeurd, omdat hij dat 
als voorzitter niet kon doen.”
Rony: Dat klopt, als keurmeester heb je volledige focus 
op de honden die je keurt en kun je niet tegelijkertijd 
leiding geven aan zo’n groot evenement. Dus de raskeu-
ringen op de Winner Show heb ik vanaf 2010 aan ande-
ren overgelaten.”
Mark: “Op HOND2022 keurt Rony alle drie de dagen, 
doet de Beste van de Nederlandse rassen en de Best In 
Show-keuring – de finale, zeg maar. Rony was zelf het 
meest verrast door deze eervolle benoeming, want hij 
wist van niets. Anders dan voorgaande jaren was hij 
immers niet meer betrokken bij de samenstelling van de 
keurmeesterlijst. Dat was nu de verantwoordelijkheid 
van het Raad van Beheer-bestuur, waarbij we onze 
rasverenigingen hebben uitgenodigd om keurmeesters 
voor te dragen. En Rony – met veel plezier – terug 
hebben gekregen in de rol van ras- en BIS-keurmeester.”
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