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Duizenden hondenliefhebbers genieten van landelijke Dag van de Hond 2015

Succesvolle

DAG VAN DE HOND

De Dag van de Hond 2015 was met meer dan 30 deelnemende locaties verspreid over heel
Nederland een groot succes. Meer dan 6.000 bezoekers namen zondag 17 mei deel aan
de inmiddels al weer vijfde landelijke Dag van de Hond...

K.C. Tilburg
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K.C. Voorne-Putten

Tijdens deze dag kon iedereen, met
of zonder hond, op meer dan dertig
plaatsen in het land terecht voor
informatie, demonstraties en
activiteiten op het gebied van
honden en allerlei vormen van
hondensport. De deelnemende
kynologenclubs, hondensportverenigingen en rasverenigingen

hadden deze dag gezamenlijk hun
poorten voor het publiek geopend.

VOLOP GENIETEN
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 een hond gedaan kun-

nen worden. Uit de vele positieve
reacties van de bezoekers blijkt dat
dit doel ruimschoots gerealiseerd
is. Het was volop genieten.
Talloze bezoekers schreven zich
alvast in voor een cursus met hun
hond bij een plaatselijke kynologenclub of bij een hondensportvereniging.
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K.C. de Hofstad

SPORT & SPEL

KIND & HOND-KWIS

Het thema van dit jaar: ‘Sport &
Spel’ bleek een groot succes bij het
talrijk aanwezige publiek op de
diverse locaties. Iedereen kon daar
ook zelf verschillende spelvormen
ervaren en proberen met de hond.

Veel ouders waren aanwezig met
hun kinderen om meer te leren over
de omgang tussen kinderen en
honden. Op de speciale website
www.dagvandehond.nl konden de
kinderen daarna thuis een ‘Kind &

Hond-Kwis’ maken en een persoonlijke oorkonde winnen.
Ook de kleurplatenwedstrijd voor
kinderen en de Kennis Quiz voor
volwassenen waren een succes.
Hiermee waren ter plaatse prijzen
te winnen. Iedere bezoeker ontving
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aan het einde gratis de speciale Dag
van de Hond-informatie draagtas.

OOK VOLGEND JAAR
De Raad van Beheer, de overkoepelende organisatie op het gebied van
(ras)honden en hondensport in

Nederland, is initiatiefnemer van de
landelijke ‘Dag van de Hond’. Gezien
het grote succes in de afgelopen vijf
jaren blijkt duidelijk dat er behoefte
is aan een dergelijk evenement.
De Raad van Beheer heeft daarom
meteen na afloop besloten om ook
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volgend jaar de Dag van de Hond te
gaan organiseren, en wel op zondag
22 mei 2016 met dan als thema
‘Hond & Ras’. Waarbij ook op die dag
alle liefhebbers van honden uiteraard weer op diverse locaties in het
hele land hartelijk welkom zijn!

