Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 8 | juni 2018

Raadar

www.houdenvanhonden.nl

special
Dag van
de Hond

FOTO -IMPRESSIE DAG VAN DE HOND 2018
DUIZENDEN HONDENLIEFHEBBERS GENIETEN VAN
SUCCESVOLLE DAG VAN DE HOND
Afgelopen zondag 27 mei namen meer dan 5.000 bezoekers deel aan de achtste landelijke Dag van de Hond.
Deze dag was een groot succes, met meer dan 35 deelnemende locaties verspreid over heel Nederland. Tijdens
de Dag van de Hond kon iedereen, met of zonder hond, bij de deelnemende locaties terecht voor informatie,
demonstraties en activiteiten op het gebied van honden en allerlei vormen van hondensport.

Waardering bezoekers
De waardering van de bezoekers aan de Dag van de
Hond was ook dit jaar weer hoog: het evenement kreeg
gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer. Maar liefst 90
procent zou een bezoek aan de Dag van de Hond
aanraden aan vrienden of kennissen. Enkele quotes van
bezoekers: ‘Een leuke, gezellige en ontspannen dag om
samen met de hond te bezoeken. Dit jaar geheel in het
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Aangezien het een warme Dag van de Hond was, werden
de programma’s hierop aangepast. Samen met onze
verenigingen zijn we heel alert op het welzijn van de
honden. Een dag vol met waterpret en verkoeling dus! De
deelnemende verenigingen en clubs gaven de dag een 8
als rapportcijfer. Een greep uit de quotes: HSV Amersfoort:
‘Het was een succesvolle Dag van de Hond. Ondanks het
warme weer was er veel aanloop. Niet alleen van leden
maar ook nieuwe gezichten die eens sfeer wilden proeven,
deel wilden nemen aan onze activiteiten of kwamen
informeren naar onze mogelijkheden. Het programma
hebben wij aangepast aan de buitentemperatuur, veel
badjes en waterbakken neergezet en ook voor de mens
wat er voldoende gekoelde frisdrank. Kortom, wij zijn meer
dan tevreden en kijken uit naar volgend jaar!’, Lhasa Apso
Club Nederland: ‘Een SUPER GESLAAGDE Dag van de
Hond, met zoekwandeling en spel aan het strand, gevolgd
door een gezamenlijke maaltijd.’

Het thema van dit jaar, Sport & Spel, bleek populair onder het
brede publiek. De bezoekers hebben kennis kunnen maken
met een grote diversiteit aan sport- en spelactiviteiten die ze
samen met hun hond kunnen beoefenen.

teken van de waterspellen.’, ‘Een uitstekend
georganiseerde en gevarieerde dag! Heb genoten,
samen met mijn hondje!’, ‘Leuke en interessante dag
waar ik veel van heb geleerd. Ik wist niet dat honden
zoveel kennis hebben en zo gehoorzaam konden zijn.
Super leuk om te zien.’, ‘Erg gezellig samenzijn met
allemaal hondenliefhebbers.’, ‘Een erg leuke dag gehad,
nog meer zin om vervolgcursussen te gaan doen!’
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Het doel van de Dag van de Hond is iedere hondenliefhebber, met of zonder hond, kennis laten maken met alle leuke
en leerzame activiteiten die je met een hond kunt doen. Dat dit doel ruimschoots behaald is, blijkt uit de vele positieve
reacties van de bezoekers. Hieronder een foto-impressie van deze geslaagde dag. Veel kijk- en leesplezier!

AMERSFOORT, HONDENSPORTVERENIGING AMERSFOORT

De dag werd bij de Hondensportvereniging Amersfoort druk bezocht door zowel leden als nieuwe gezichten. Het programma
was aangepast aan het warme weer en overal stonden badjes, waterbakken en koude frisdrank ter verkoeling.

APELDOORN, APELDOORNSE KYNOLOGEN CLUB

Bij de Apeldoornse Kynolgen Club
werd een wedstrijd Nadac
Hoopers gehouden. Jack Alberts,
voorzitter Raad
van Beheer, was
aanwezig om de
wedstrijd te
aanschouwen.

ASTEN, KC DE PEEL
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Bezoekers, met of
zonder hond,
konden bij KC De
Peel terecht voor
informatie en
activiteiten op het
gebied van (ras)
honden en allerlei
vormen van
hondensport. Niet
alleen de honden
deden fanatiek
mee…
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BEMMEL, NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERS

Bij de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herders werden de activiteiten voor de Dag van de Hond zelfs over twee
dagen verspreid. Groenendaeler teefje Aschra, een veteraan van bijna 17 jaar, nam een speciaal plekje in tijdens deze dag.

BRESKENS, LHASA APSO CLUB NEDERLAND

De Lhasa Apso Club
Nederland organiseerde
voor de Dag van de Hond
een wandeling met spel
aan het strand in Breskens
(Zeeuws-Vlaanderen),
gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. Een
gezellige, geslaagde dag!
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CULEMBORG, KC CULEMBORG
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KC Culemborg combineerde Sport & Spel met een
clubmatch en honden
keuring. Bovendien werd
Elly Weijenborg vanwege
haar grote verdiensten voor
de kynologie benoemd tot
Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

GROEDE, OLD ENGLISH SHEEPDOG CLUB NEDERLAND

Dolle waterpret bij de
Old English Sheepdog
Club Nederland! De
honden konden een
verfrissende duik
nemen in de zee.
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HEEMSTEDE, KC KENNEMERLAND

Bij KC Kennemerland konden de honden meedoen aan allerlei sporten, hun hersenen laten werken met de denkspelletjes
en daarna afkoelen in de badjes. De honden gingen naar huis met speeltjes gemaakt door hun eigen baasjes.

HEERDE, NEDERLANDSE CAIRN TERRIER CLUB

Tijdens de wandeling
door het bos konden
hond en baas sportief
aan de slag met alle
opdrachten die ze
tijdens de tocht tegen
kwamen.

HEERHUGOWAARD, KC-WEST FRIESLAND HEERHUGOWAARD
Een mooie
dag gevuld
met sport en
spel bij KC
West-Friesland Heerhugowaard
van Hoopers
tot Rally-O.
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NIEUWEGEIN, KV NIEUWEGEIN

Ook bij KV Nieuwegein was volop actie in het kader van Sport & Spel, aangevuld met veel schaduw en waterpret tijdens
deze warme dag.

FOTO: CYNTHIA ROSKOTT

FOTO: CYNTHIA ROSKOTT

FOTO: NATHALIE KRIGER

OPLOO, NEDERLANDSE LAKELAND TERRIER CLUB

De dag bij de Nederlandse Lakeland Terriër Club begon met een smakelijke lunch, gevolgd door speelmogelijkheden voor de
honden én een wildbaan.

OUDE PEKELA, PEKELDER WINDHONDEN REN CLUB
Bij Pekelder
Winhonden
Ren Club
werden
verschillende
demonstraties en
workshops
gegeven.
Ook waren er
heerlijke
plekken om
even af te
koelen.
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PUTTEN, NEDERLANDSE VERENIGING JACK RUSSELL TERRIER

De Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër
verzorgde een gezellige
wandeling, gevolgd door
een kwispelwedstrijd,
race en workshops voor
jacht en trimmen.

SCHIEDAM, AMERICAN STAFFORDSHIRE CLUB HOLLAND

Bij de American Staffordshire Club Holland waren tal van activiteiten te beleven zoals junior handling en een workshop
behendigheid.

SCHOONHOVEN, HONDENSPORT VERENIGING SCHOONHOVEN

FOTO: SUZANNE VERHAGEN

De spelletjesdag bij Hondensport Vereniging Schoonhoven was een groot succes voor jong en oud. Het programma werd
iets aangepast door het warme weer, waardoor baas en hond op een relaxte manier samen bezig konden zijn.
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SNEEK, KC SNEEK

Bij KC Sneek konden de bezoekers meedoen aan allerlei leuke
workshops, zoals Treiball, Hoopers en Steppen met je hond.
De honden konden ook lekker afkoelen.

TETERINGEN, KC DE BARONIE

De sportactiviteiten, enthousiaste honden en het mooie weer zorgden ook bij KC de Baronie voor een zeer geslaagde dag.
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UTRECHT

Bij de Nederlandse Samojeden Club was de dag gevuld met allerlei workshops en demonstraties. Zo konden de bezoekers
en hun honden kennis maken met steptraining, behendigheid en hersenwerk voor honden. De puppy’s konden leuk spelen in
de ballenbak.
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WIJDEWORMER, NEDERLANDSE TECKEL CLUB REGIO NOORD-HOLLAND

Bij de Nederlandse Teckel Club Regio Noord-Holland was er volop waterpret op deze mooie, warme dag.
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PUBLICITEIT
In de periode voorafgaand aan de Dag van de Hond hebben we heel veel promotie gemaakt. Zo kwamen er
aankondigingen in de (landelijke) media, met onder meer publicaties in het magazine Onze Hond. Ook hielpen de
rasverenigingen, kynologenclubs, dierenartspraktijken, trimsalons en onze ‘Vrienden van de Dag’ met de nodige
aandacht en promotie.
→→Het Algemeen Dagblad

→→Nieuwsblad De Koerier.nl

→→Culemborgse Courant

→→RTV Utrecht

→→Dogzine

→→SIRIS

Vrienden van de Dag van de Hond
De Dag van de Hond kan rekenen op de ondersteuning
van diverse organisaties binnen en buiten de sector.
Zonder deze ondersteuning zou de Dag van de Hond niet
in zijn huidige uitvoering tot stand kunnen komen. De
organisatie van de Dag van de Hond is de Vrienden dan
ook zeer dankbaar. De Vrienden van de Dag van de
Hond zijn (in alfabetische volgorde) ABHB Trimsalons,
Animal Event - het grootste huisdierenevenement
van Nederland, Hulphond Nederland, Landelijk
InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), Magazine
Hart voor Dieren, Magazine Onze Hond, Prins Petfoods,
Reaal Dier & Zorg, Royal Canin en Virbac.
Informatietasjes
Iedere bezoeker aan de Dag van de Hond kreeg als
aandenken een linnen draagtasje mee met daarin leuke
informatie over honden en actief zijn met je hond.
Houden van honden

10

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer | jaargang 6 | nummer 8 | juni 2018

Raadar

WIJ HEBBEN GENOTEN VAN DEZE DAG.
TOT VOLGEND JAAR OP 26 MEI 2019!
VOLG ONS OP WWW.HOUDENVANHONDEN.NL
EN VIA ONZE FACEBOOKPAGINA
WWW.FACEBOOK.COM/DAGVANDEHOND
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