
Dag van de Hond
Door heel Nederland activiteiten, informatie en demonstraties op meer dan 30 locaties. 

www.dagvandehond.nl

Zondag 22 mei 2016 • Hond & Ras

Dag van de Hond wordt ondersteund door de vrienden van:  

Eukanuba • Animal Event • Proteq Dier & Zorg • Happy Dog •

Hulphond Nederland • ABHB Hondentrimsalons • Pedigree • 

Virbac • Dibevo • Royal Canin • LICG • Maandblad Onze Hond

Raadar
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FOTO-IMPRESSIE DAG VAN DE HOND 2016 

Duizenden hondenliefhebbers genieten van Dag 
van de Hond

Meer dan 7.000 bezoekers namen zondag 22 mei deel aan de zesde landelijke Dag van de Hond. Met meer dan 

veertig deelnemende locaties verspreid over heel Nederland, en een hoge waardering van de bezoekers, was het 

evenement wederom een groot succes. Het voorspelde slechte weer kon de pret absoluut niet drukken...

De deelnemende verenigingen 

waardeerden de Dag met een dikke 

7,5. Ondanks het verwachte slechte 

weer was het aantal bezoekers niet 

veel minder dan verwacht. Gemiddeld 

was ca 35 procent van de bezoekers 

nieuw, met uitschieters tot 90 procent! 

En meer dan 90 procent zou deelname 

aan de Dag van de Hond adviseren 

aan collega-verenigignen en verwacht 

volgende jaar weer mee te doen.

Evaluatie bezoekers

Voor het eerst is ook de bezoekers aan 

de Dag van de Hond gevraagd naar 

hun waardering. Zij konden daarvoor 

een online enquête invullen. De Dag 

van de Hond kreeg een rapportcijfer 

van 8,2, en 85% zou een bezoek 

adviseren aan vrienden/kennissen. 

Enkele quotes: ‘Mijn hond en ik hebben 

genoten!’, ‘Heerlijke dag gehad, samen 

met onze kinderen van 3 en 9 en onze 

pup van 4 maanden. Wij zijn er volgend 

jaar weer bij!’ ‘Ik heb een Super leuke 

dogdance workshop gevolgd en daar 

veel van geleerd!’ ‘Een leuke dag voor 

baas en hond, we kijken uit naar 

volgend jaar!’
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Onze mascotte van de Dag van de Hond, Cairn Terrier Paddington, was er de hele 

dag bij en maakte een tour langs diverse locaties samen met zijn baasje en 

fotograaf Suzanne Verhagen. Marijke de Vries, eigenaar van ‘Paddy’: ‘Paddy en wij 

hebben een geweldige dag gehad. Iedereen van harte bedankt!’ Laatste nieuws: 

n.a.v. de Dag van de Hond wil Marijke samen met Paddy op een cursus Agility!
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Het plezier en enthousias-

me spatte er ook dit jaar 

weer vanaf bij de Fundag 

van de Nederlandse 

Whippet Club. En het bleef 

er aardig droog...

Er was volop 

actie bij KC De 

Hofstad, daar 

kon RvB-direc-

teur Rony 

Doedijns van 

meegenieten. 

‘En ondanks de 

regen nog heel 

wat bezoekers!’

Een super goede opkomst in Apeldoorn, met sport en 

spel, ballenbakken en veel ‘houden van honden’...

Doel van de Dag van de Hond is mensen kennis te laten maken met alle leuke, gezonde en leerzame activiteiten die je 

met een hond kunt doen. Uit de positieve reacties blijkt dat dit doel ruimschoots gerealiseerd is. Zomaar een reactie: 

‘Ik heb een heerlijke middag gehad, ik zit nu op de bank met een tevreden in dromenland verkerend hondje, trots op 

de rozet die we bij de keuring kregen. Verder een superleuk tasje gekregen. Een dag met een zonnetje voor ons!’ We 

nemen hieronder een kijkje op een aantal locaties. Veel kijk- en leesplezier!

DEN HAAG, KC DE HOFSTADAPELDOORN, APELDOORNSE 
KYNOLOGENCLUB  

I.S.M. DE NEDERLANDSCHE BRIARD CLUB

AMSTERDAM, ‘FUNDAG’ NEDERLANDSE WHIPPET CLUB  
BIJ WINDHONDEN RENVERENIGING AMSTERDAM (WRA)
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De Nederlandse Cairn 

Terrier Club ging uit 

wandelen. Paddy, 

boegbeeld van de 

Dag van de Hond  

(foto linksonder), was 

er als een soort 

eregast bij en ver-

maakte zich prima! 
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KC Den Bosch hield de 

dag op zaterdag 21 

mei en vierde de 

opening van hun 

nieuwe locatie en 

clubgebouw. De zon 

scheen zaterdag nog 

volop...

DEN BOSCH, KC ‘S HERTOGENBOSCH E.O.

CHAAM, NEDERLANDSE CAIRN TERRIER CLUB
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DRONTEN, HONDENSPORTVERENIGING 
DRONTEN E.O.

Jong en oud, mens en 

dier kwamen uitste-

kend aan hun trekken 

in Dronten. HSV 

Dronten bood een 

leuk programma in 

een prachtige nieuwe 

locatie.

Sport en spel in Den Helder, en bij het maken van de foto’s 

nog prachtig weer.

DEN HELDER, KC WEST-FRIESLAND -  
KRING DEN HELDER

Een prima opkomst ook in 

 Deventer, waar jong en oud een 

dag lang heerlijk in de weer 

waren. Je kon er wandelen met 

de hond of meedoen aan sport en 

spel. En natuurlijk was er ook 

 ruim schoots aan de jeugd 

 gedacht...

DEVENTER, KC DEVENTER E.O.
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Spannende demonstraties bij VDH 

Kringgroep Kennemerland, waar de 

‘zware jongens’ het heel moeilijk 

kregen. En zo hoort het ook! 

Zoals u ziet was er prima belangstel-

ling voor de demonstraties.

De Nederlandse Teckelclub regio 

Zuid-Holland organiseerde een 

wandeling vanaf parkeerterrein 

Kloosterlaan/Karnemelkseweg in 

Lage Vuursche. En zo trok er een 

stoet door de bossen...

KC Kennemerland organi-

seerde de hondenshow 

‘Kanjer van Kennemer-

land’, een show voor 

rashonden en rasloze 

honden. In een ontspan-

nen sfeer konden bezoe-

kers hun hond voorbren-

gen om te worden 

gekeurd door professione-

le keurmeesters Peter 

Prins en Tessa van Brero. 

Verder konden kinderen 

met hun hond samen in de 

ring voor Junior Handling, 

onder begeleiding van een 

volwassene. 

HEEMSKERK, VDH KRINGGROEP KENNEMERLAND

HEEMSTEDE, KC KENNEMERLAND

LAGE VUURSCHE, NEDERLANDSE TECKELCLUB REGIO ZUID-HOLLAND
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Mascotte Paddy was ook in Nieuwegein van de partij, 

waar hij gewoon lekker meedeed met de activiteiten. En 

die waren er volop zoals u ziet...

Zo’n 100 deelnemers met circa 30 teckels maakten 

er een leuk schouwspel van in Oirschot. Sport en 

spel, de snelste hond van de dag en een teken-

wedstrijd. Men was blij met alle materialen die men 

had ontvangen zoals folders, vlaggen en banieren. 

Het Eindhovens Dagblad besteedde aandacht aan 

het evenement (zie p. 10)

NIEUWEGEIN, KYNOLOGENVERENIGING NIEUWEGEIN

OIRSCHOT, KC DE KEMPEN/NEDERLANDSE TECKELCLUB
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Volgens sommige aanwezigen op Papendal blies het jachthoorncorps de wolken weg, zodat 

toeschouwers onder meer op het gras konden gaan liggen zonder drijfnat te worden...

PAPENDAL, JACHTHONDENSHOW NEDERLAND

PURMEREND, AKC WATERLAND

AKC Waterland organiseerde op 22 mei de jaarlijkse Clubmatch, met als keurmeesters de dames Alberts en 

 Jansen-Kalshoven, maar ook typische Dag van de Hond-activiteiten voor alle rassen met onder meer ballen en paaldansen. 
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In Teteringen gaf Judith 

Lissenberg de workshop 

‘Superster; laat je stralen!’, 

en Nanda Sloven de 

workshop ‘Crea’, met de 

voetjes van de vloer! 

Een goede opkomst in Spijkenisse en zo te zien bleef het 

er (delen van de dag) droog...

TETERINGEN, KC DE BARONIE

Mascotte Paddy was ook in Schoonhoven van de partij met z’n baasjes en vermaakte zich kostelijk. Net als op alle andere 

locaties kregen bezoekers bij vertrek een goed gevulde ‘goody bag’ (foto linksboven) mee, met informatie en lekkers. Er 

werden er door heel het land in totaal 5.000 uitgedeeld.
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SCHOONHOVEN, HONDENSPORTVERENIGING SCHOONHOVEN

SPIJKENISSE, KYNOLOGENVERENIGING 
VOORNE-PUTTEN E.O.
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WIJDEWORMER, NEDERLANDSE TECKELCLUB REGIO NOORD-HOLLAND

De teckels en hun baasjes in Wijdewormer hadden de dag van hun leven. Sport en spel, veel activiteit, veel plezier en 

 enthousiasme. Een geslaagde Dag van de Hond ook hier...

ZEEWOLDE, HONDENVERENIGING ZEEWOLDE

Het enthousiasme droop er vanaf in Zeewolde, waar men had gezorgd voor een super leuke dag waar het voor jong en oud, 

mens en dier, goed toeven was!

In Oss ging men los met keuringen, sport en spel. Geen paraplu’s nodig bij de diverse activiteiten. Een plezierige dag, met 

een prima opkomst!

WIJDEWORMER, TECKELCLUB, KC ZAANSTREEK IJMOND 

OSS, VDH KRINGGROEP ‘DE SAMENWERKING’
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Publiciteit

In de periode voorafgaand aan de Dag van de Hond hebben we heel 

veel promotie gemaakt. Zo benaderden we de (landelijke) media, met 

publicaties in bladen als Onze Hond. Ook hielpen de rasverenigingen, 

kynologenclubs, dierenartspraktijken, trimsalons, onze 

‘vrienden van de Dag’ en zelfs dierenbeschermingsorganisatie 

World Animal Protection met de nodige aandacht en promotie.

RTV Noord berichtte:  

‘Dag van de Hond: natte neuzen 

in het zonnetje’. In het artikel 

aandacht voor hondenschool 

Hoogkerk en Noorder 

Kynologenclub Hoogezand. 

‘Hondenliefhebbers, baasjes en 

honden genieten van een 

beestachtig programma. Er zijn 

demonstraties gegeven met hulp- 

en politiehonden en samen met je 

hond kon je van alles beleven. 

Denk bijvoorbeeld aan een 

workshop dog dance of 

agility. Bekijk de 

verslaglegging 

Website De Swollenaer: 

‘Viervoeters centraal op 

Dag van de Hond’ met 

aandacht voor activiteiten 

bij Kynologen Club Zwolle, 

zoals een keuring voor 

honden met een leeftijd van 

drie tot dertig maanden. 

Verder waren er onder 

meer workshops dogdance, 

flyball, speuren en hersenwerk en een 

EHBO-activiteit. Bekijk het stuk

Nieuwswebsite De Drontenaar: ‘HSVD 

houdt het de hele middag droog bij Dag van 

de Hond’, een videoverslag waarbij men een kijkje 

nam bij het nieuwe clubhuis van HSVD en sprak 

met voorzitter Mark Ermers. Bekijk het verslag

Voor een overzicht van de aandacht in de pers 

klik hier en kijk op Facebook: 

www.facebook.com/dagvandehond

In Zoetermeer was er 

veel belangstelling voor 

de demo’s manwerk. 

Daarnaast konden 

mensen hun honden 

gratis laten beoordelen 

(inclusief certificaat van 

deelname) door 

 keurmeester Peter Nefs.

Gezien het grote succes heeft de Raad van 

Beheer meteen na afloop besloten ook volgend 

jaar een Dag van de Hond te houden. We zien 

alle hondenliefhebbers dan graag terug!

Regio-editie Eindhovens Dagblad

ZOETERMEER, VDH KRINGGROEP DE RANDSTAD

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163312/Dag-van-de-Hond-natte-neuzen-in-het-zonnetje
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/163312/Dag-van-de-Hond-natte-neuzen-in-het-zonnetje
http://deswollenaer.nl/algemeen/viervoeters-centraal-op-dag-van-de-hond/reacties
http://dedrontenaar.nl/algemeen/video-hsvd-houdt-het-de-hele-middag-droog-bij-dag-van-de-hond
http://www.dagvandehond.nl/index.php?id=3106
http://www.facebook.com/dagvandehond

