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Het thema van de vierde landelijke Dag van de Hond

Kind en Hond
Op zondag 18 mei wordt het startsein gegeven voor de vierde landelijke Dag van de Hond.
De eerdere edities van de Dag van de Hond waren een groot succes met in totaal zo’n
20.000 bezoekers. De Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van
(ras)honden en hondensport in ons land, is de initiatiefnemer van de ‘Dag van de Hond’.
Tijdens de Dag van de Hond op
zondag 18 mei kan iedereen, met of
zonder hond, op meer dan vijftig
plaatsen in ons land terecht voor
informatie, demonstraties en
activiteiten op het gebied van (ras)
honden en allerlei vormen van
hondensport. Tijdens deze dag
zetten de deelnemende kynologen
clubs, hondensportverenigingen en
rasverenigingen gezamenlijk hun
poorten open voor het publiek.

ACTIVITEITEN
Doel van de Dag van de Hond is het
publiek, met of zonder hond, kennis
laten maken met alle leuke, gezonde
en leerzame activiteiten die er met
honden kunnen worden gedaan.
Uit de vele positieve reacties van de

bezoekers van vorige jaren blijkt dat
dit doel ruimschoots gerealiseerd
wordt. Veel bezoekers schreven zich
alvast in voor een cursus met hun
hond bij de plaatselijke kynologen
club of vereniging.

THEMA ‘KIND & HOND’
Het thema van de vierde Dag van de
Hond is ‘Kind & Hond‘, een thema
dat ook in 2011 voor een zeer groot
succes bij het publiek zorgde. Veel
ouders waren toen aanwezig met
hun kinderen om meer te leren over
de omgang tussen kinderen en
honden. En dat kan ook dit jaar.
Op de site www.dagvandehond.nl
kunnen kinderen thuis een kwis
maken en persoonlijke oorkonde
winnen. En uiteraard is er in deze
Onze Hond ook veel aandacht voor
het thema ‘Kind en Hond’.

PROGRAMMA & LOCATIES
Het programma voor bezoekers
is op iedere locatie anders. Er
zijn demonstraties gehoorzaamheid en hondensporten, zoals
behendigheid of speuren. Er zijn
parades van hondenrassen, er
kunnen vragen gesteld worden
aan een gedragsdeskundige,
voedingsdeskundige of aan een
hondentrimmer. Een overzicht
van alle locaties en activiteiten
vindt u op www.dagvandehond.nl

