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www.houdenvanhonden.nl

Winner
Special
2015!

GENIET VAN HET grootste hondenevenement
van Nederland!

Hou je van honden? Kom dan op 12 en 13 december naar de 126ste editie van de Amsterdam Winner show 2015 in
de RAI te Amsterdam. Voorafgaand, op vrijdag 11 december, organiseren wij ook nog eens de Holland Cup, een
eendaagse CACIB-tentoonstelling voor alle rassen. Met in totaal zo’n 7.000 honden van 294 verschillende rassen
(uniek!) en 20.000 baasjes en bezoekers uit alle windstreken is dit het grootste hondenevenement van Nederland.
Het hele evenement kan wereldwijd via live streaming beelden worden gevolgd. Dat mag je niet missen!
Drie dagen lang maak je kennis met een ongelooflijk
aantal rassen. In het educatieve
hondenprogramma zie je daarnaast
honden op allerlei manieren in
actie. Het uitgebreide hondendorp
– met volop informatie over alles
wat met honden te maken heeft
en natuurlijk de nieuwste, leukste
en mooiste hondenproducten –
zorgt samen met het uitgebreide
programma voor het leukste dagje uit
voor iedere hondenliefhebber. Vanaf dit
jaar is er een doorlopend demonstratieen workshopprogramma aan de
tentoonstelling toegevoegd. Natuurlijk
hebben we weer de prachtige erering
onder leiding van internationale
keurmeesters. Zie www.winnershow.nl
Daarnaast zijn er twee grote demonstratie
ringen ingericht. Daar kunt u de hele dag
genieten van de prachtigste honden.

Kynologische graadmeter
Voor kynologen is de Winnershow een graadmeter om te
zien hoe het met de kwaliteit van een bepaald ras is
gesteld. Het is ook dé plek waar hondenliefhebbers
naartoe gaan om zich te oriënteren op een bepaald
ras: van de populaire Labrador tot de
veel minder bekende Laplandse
Herdershond. De bezoeker
wandelt als het ware door een tot
leven gekomen honden
encyclopedie: van Affenpinscher
tot Zwitserse Witte Herdershond,
ze zijn allemaal aanwezig.
Sport en spel
Behalve de show zijn op de Winner viervoeters
in actie te zien tijdens sport- en spelactiviteiten.
Vanaf dit jaar is er een uitgebreid educatief
programma met demonstraties, workshops en
sportwedstrijden.
Zie ook elders in deze special.
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EUKANUBA WORLD CHALLENGE
Ook dit jaar hebben we de grote eer om de Winnershow te combineren met de Eukanuba World Challenge (EWC),
die op zaterdag 12 december wordt gehouden. De EWC is een unieke internationale competitie, speciaal
georganiseerd om tophonden van over de gehele wereld met elkaar te laten strijden. Fokkers uit alle windstreken
krijgen de kans zich te tonen bij de beste honden. Dat wordt spannend!
De deelnemende honden worden genomineerd door
de nationale kennelclubs uit de deelnemende landen.
In enkele gevallen worden ze geselecteerd vanwege
de zeer goede resultaten die ze hebben behaald op de
internationale CACIB-shows of tijdens kampioen
schappen. De afgevaardigde voor Nederland tijdens de

Eukanuba World Challenge is Bearded Collie, Beardie
Connections Kenji van M.C.H.B. Otto.
Wij wensen alle deelnemers veel succes!
De organisatie van de EWC is in handen van de Raad van
Beheer in nauwe samenwerking met het Winner-team.

Vernieuwd hondendorp!
Dit jaar is er een geheel nieuw en uitgebreid demonstratie- en workshopprogramma aan de tentoonstelling
toegevoegd. Naast dit vernieuwde programma heeft ook het Hondendorp een totale (professionele) metamorfose
ondergaan.
De organisatie verwacht dit jaar een mooi aanbod van stands, nu het evenement in samenwerking met Academy
Bartels (bekend van Animal Event) wordt georganiseerd. De Amsterdam Winner Show wordt hiermee een echte
lifestyle beurs voor de hondenliefhebber! Bekijk hier het standhoudersoverzicht: www.winnershow.nl
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bezig met
Deze meiden zijn geconcentreerd
.
‘Grooming’, een vorm van trimmen

Raadar

Het FCI- Obedience Junior demotea
m laat op de Winner
zien hoe leuk het is om met je hon
d bezig te zijn.

MAAK KENNIS MET Raad van Beheer Youth
Om bij kinderen al vroeg betrokkenheid bij de kynologie
te stimuleren, ontwikkelt en coördineert Raad van Beheer
Youth initiatieven voor kinderen, tieners, pubers,
jongvolwassenen en jonge professionals. Tijdens de
Holland Cup en de Winnershow geeft Raad van Beheer
Youth diverse demonstraties. Een primeur!
Binnen de Raad van Beheer Youth zijn verschillende
disciplines vertegenwoordigd: Junior Handling en
Stakes, Grooming (trimmen), Agility, FCI-Obedience en
Jachttraining. Anne Plomp van de Raad van Beheer:
‘Wat we nu al in huis hebben willen we graag delen met
het publiek. Vandaar onze demonstraties tijdens de

Holland Cup en de Winnershow.’ Daarnaast is er een
workshop c.q. wedstrijd Grooming, laat een groep
ervaren Junioren in een demonstratie Agility zien dat ze
op hoog niveau met honden kunnen presteren en laat
het FCI-Obedience Junior demoteam zien hoe leuk het
is om met je hond bezig te zijn.
Voor bezoekers tussen de 6 en 25 jaar is er de
mogelijkheid met hun hond deel te nemen aan een
workshop. Tot slot laat Raad van Beheer Youth zien hoe
het eraan toe gaat bij jachttraining, waarbij de
toeschouwer zelf kan ervaren hoe leuk deze tak van
sport is voor hond en begeleider. Bekijk hier het
programma van RvB Youth: www.winnershow.nl

HET COMPLETE PROGRAMMA
We geven u hier het programma zoals dat bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief bekend was. Daar kan altijd
iets in veranderen, kijk dus voor de meest actuele versie op de website www.winnershow.nl. Veel plezier!
Vrijdag 11 december
Erering

14.00-14.30

Flying frisbeedogs! - Monique du Bois

10.00-14.00

Hoopers wedstrijd - Marijke de Rooij

14.30-15.00

Hoopers, ervaar zelf hoe leuk deze

14.30-18.00

Hondenshow Holland Cup

nieuwe sport is! - Marijke de Rooij
15.00-15.40

Demonstratie Ring (Demoring 2)

De leukste wetenswaardigheden over rashonden
- Mike van der Most

10.00-10.30

Flying frisbeedogs! - Monique du Bois

10.30-10.45

Swingende viervoeters - Grietje Wagenaar

10.45-11.15

Het opleiden van politiehonden - Toon Verschoor

11.15-11.30

Geleidehonden in actie - KNGF Geleidehonden

Workshop Ring (Demoring 1)

11.30-12.00

Reddingshonden: veelzijdige honden

10.30-11.15

15.45-16.15

- Digna Schoonenboom

De behendige reddingshond
- Digna Schoonenboom

- Digna Schoonenboom
12.00-12.15

Reddingshonden: veelzijdige honden

Swingende viervoeters - Grietje Wagenaar

pauze 15 min

11.15-11.45

Skateboarden met je hond - Grietje Wagenaar

11.45-12.30

Fotograferen kun je leren! - Kynofocus

12.30-13.00

Foxy foxtrot met je elastieken beentjes

12.30-13.00

Flying frisbeedogs! - Monique du Bois

13.00-13.15

Tips en trics in de hondenfotografie - Kynofocus

13.15-13.30

Geleidehonden in actie - KNGF Geleidehonden

13.00-13.30

Dogfrisbee - Monique du Bois

13.30-14.00

Het opleiden van politiehonden - Toon Verschoor

14.30-18.00

vanaf 14.00/14.30 voorring

- Grietje Wagenaar
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Raad van Beheer Youth Ring (Demoring 3)

13.15-14.00

Wat is Junior handling? RvB Youth

11.00-11.45

Verzameling Rondleiding RvB Youth

14.00-14.45

Working Test: Jachthonden RvB Youth

11.45-12.45

Trimmen: Vacht verzorging RvB Youth

12.45-13.45

Working Test: Jachthonden RvB Youth

13.45-14.15

FCI Obedience RvB Youth

Zondag 13 december
Erering
8.30-12.00

Obedience wedstrijd - Ton Hoffmann

Zaterdag 12 december
Erering

12.30-14.30

Finale junior handling

14.30-18.00

Hondenshow Winner

9.30-13.30

Doggy dance wedstrijd - Grietje Wagenaar

tussendoor

Winnaar Doggy Dance wedstrijd

13.30-14.30

Voorronde EWC

14.30-18.00

Hondenshow Winner

18.00-20.15

Finale Eukanuba World Challenge

Uitreiking mooiste stand Hondendorp

Demonstratie Ring (Demoring 2)

Demonstratie Ring (Demoring 2)
10.00-10.30

Raadar

9.30-10.00

Fireball! - Raad van Beheer Flyball

10.00-10.30

Reddingshonden: veelzijdige honden

Reddingshonden: veelzijdige honden

- Digna Schoonenboom

- Digna Schoonenboom

10.30-11.00

Hoopers, ervaar zelf hoe leuk deze

10.30-11.00

Flying frisbeedogs! - Monique du Bois

11.00-11.30

Fireball! - Raad van Beheer Flyball

11.00-11.30

Het opleiden van politiehonden - Toon Verschoor

11.30-11.45

Tips en trics in de hondenfotografie

11.30-12.00

Trainen met een hulphond - Hulphond Nederland

- Kynofocus

12.00-12.15

Swingende viervoeters - Grietje Wagenaar

Flying frisbeedogs! - Monique du Bois

pauze 15 min

11.45-12.15

nieuwe sport is! - Marijke de Rooij

pauze 15 min

12.30-13.00

Hoopers, ervaar zelf hoe leuk deze

12.30-13.00

Het opleiden van politiehonden - Toon Verschoor

13.00-13.15

Geleidehonden in actie - KNGF Geleidehonden

13.00-13.30

Eendendrijven - Michiel Poelenije

13.15-13.45

Fireball! - Raad van Beheer Flyball

13.30-13.45

Tips en trics in de hondenfotografie - Kynofocus

13.45-14.15

Reddingshonden: veelzijdige honden

13.45-14.15

Hoopers, ervaar zelf hoe leuk deze

nieuwe sport is! - Marijke de Rooij

- Digna Schoonenboom

nieuwe sport is! - Marijke de Rooij

14.15-14.30

Swingende viervoeters - Grietje Wagenaar

14-15-14.45

De hulphond aan het werk - Hulphond Nederland

14.30-15.00

Flying frisbeedogs! - Monique du Bois

14.45-15.00

Swingende viervoeters - Grietje Wagenaar

15.00-15.40

De leukste wetenswaardigheden over rashonden

15.00-15.40

De leukste wetenswaardigheden over rashonden

- Theo van der Horst

- Theo van der Horst

15.45-16.00

Geleidehonden in actie - KNGF Geleidehonden

16.00-16.15

Swingende viervoeters - Grietje Wagenaar

15.45-16.15

Fireball! - Raad van Beheer Flyball

Workshop Ring (Demoring 1)
Workshop Ring (Demoring 1)

9.30-10.00

Hoopers - Marijke de Rooij

9.30-10.00

Dogfrisbee - Monique du Bois

10.00-10.30

Foxy foxtrot met je elastieken beentjes

10.00-10.45

Fotograferen kun je leren! - Kynofocus

10.45-11.15

De mooiste, leukste en liefste - Judith Lissenberg

10.30-11.15

Fotograferen kun je leren! - Kynofocus

11.15-12.00

De behendige reddingshond

11.15-11.45

De mooiste, leukste en liefste - Judith Lissenberg

- Digna Schoonenboom

11.45-12.30

De behendige reddingshond

- Grietje Wagenaar

12.00-12.30

Fireball! - Raad van Beheer Flyball

12.30-13.30

Superster: laat je hond stralen!

12.30-13.00

Fireball! - Raad van Beheer Flyball

- Judith Lissenberg

13.00-14.00

Superster: laat je hond stralen! - Judith Lissenberg

vanaf 14.00/14.30 voorring

14.00-18.00

vanaf 14 uur voorring

14.30-18.00

- Digna Schoonenboom

Raad van Beheer Youth Ring (Demoring 3)

Raad van Beheer Youth Ring (Demoring 3)

10.30-11.00

FCI Obedience RvB Youth

10.00-11.45

Working Test: Jachthonden RvB Youth

11.00-12.00

Trimmen: Vacht verzorging RvB Youth

11.45-12.30

Agility RvB Youth

12.00-12.30

FCI Obedience RvB Youth

12.30-13.30

Trimmen: Vacht verzorging RvB Youth

12.30-13.15

Agility RvB Youth

13.30-14.30

FCI Obedience RvB Youth
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DOE MEE MET GEWELDIGE WORKSHOPS EN CLINICS!
Onder leiding van een professionele hondentrainer kun je samen met jouw viervoeter deelnemen aan allerlei
leuke workshops en clinics. Onderstaand een greep, het volledige overzicht vind je op www.winnershow.nl. Voor
de workshops tijdens het evenement hoef je niet apart te betalen, deze zijn gratis. Het enige wat je hoeft te doen
is je aanmelden per e-mail: workshops@winnershow.nl.
Workshop: ‘De behendige reddingshond’
Onder leiding van internationaal reddingshonden
instructeur en -keurmeester Digna Schoonenboom en
andere instructeurs van reddingshondenwerkgroep de
Polderspeurders kunnen bazen en honden dagelijks
kennismaken met de verschillende hindernissen van het
reddingswerk. Een vrolijke uitdaging voor baas en hond! In
elke workshop is plaats voor 20 honden. Benodigdheden:
een gezonde hond samen met zijn favoriete speeltje en/of
een heleboel lekkere voertjes, een normale riem en
halsband.
Workshop: Laat je hond stralen!
Thuis is je hond altijd zo vrolijk, maar als je dan met hem
in de schijnwerpers van de sport- of showring verschijnt,
verdwijnt die uitstraling opeens. Hoe komt dat, en wat
kun je daar aan doen? Creatief trainer Judith Lissenberg
geeft tijdens deze workshop leuke tips en trucs hoe je
een vrolijke, attente hond krijgt die het leuk vindt
zichzelf te presenteren. Waar hij ook is!
Judith is auteur van het boek ‘Hondenshows’ en

eigenaar van Lappi en Pete, twee wedstrijdwijze honden
die dol zijn op kunstjes en lekker gek doen. De
workshop wordt gegeven op zaterdag en zondag, er is
ruimte voor maximaal 20 deelnemers per workshop.
Demonstratie: Stichting hulphond
Hulphond Nederland is 11, 12 en 13 december met een
stand aanwezig op de Winner Show en Holland Cup. Op
zondag 13 december verzorgt de stichting een
demonstratie. Hulphond Nederland leidt hulphonden op
voor zowel de medische als therapeutische zorg. De
stichting leert honden tot wel 70 vaardigheden om
mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische
behoeften te helpen. Dit zijn
mensen met zware fysieke
beperkingen, epilepsie, trauma’s
als ook kinderen en jongeren met
ernstige gedragsstoornissen, een
geestelijke beperking of het
syndroom van down. Van harte
aanbevolen!

:
Be st el ti ck et s on li ne
€ 2, 50 ko rt in g!
koop bestelt, krijg je
Als je tickets online in de voorver
szins de moeite waard.
€ 2,50 kor ting per ticket. Dat is alle
w.winnershow.nl. Voor de diverse
Kijk voor meer informatie op ww
hoef je niet apart te betalen.
workshops tijdens het evenement
hoeft te doen is je aanmelden
Deze zijn gratis. Het enige wat je
ow.nl.
via e-mail workshops@winnersh
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BEZOEK DE GROOTSTE
HONDENSHOW VAN NEDERLAND
MET RASHONDENSHOW, DEMONSTRATIES
EN GEZELLIG PROMODORP
De leukste dag uit voor iedere hondenliefhebber!

AMSTER DA M
WINNER SHOW

Datum: 11, 12 en 13 december / Locatie: RAI Amsterdam

Bestel nu je toegangskaarten via www.winnershow.nl

Winner Dog Show is een initiatief van:

