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LANDELIJKE ‘DAG VAN DE HOND’ 2017:
					GENIETEN!
Op zondag 21 mei houdt de
Raad van Beheer alweer voor
de zevende keer de landelijke
‘Dag van de Hond’. Op meer
dan dertig locaties verspreid
over het land kunt u genieten
van honden en alles wat daar
mee te maken heeft. Een
leerzaam en leuk dagje uit
voor het hele gezin, zeker
met het thema van dit jaar:
‘Kind & Hond’.
Sinds 2011 hebben de Nederlandse
honden een eigen dag met landelijke bekendheid: ‘Dag van de
Hond’. Organisator Paul Peeters,
communicatiemanager van de Raad
van Beheer: ‘Genieten met en van
de hond staat centraal op deze dag,
die door een leger van vrijwilligers
van kynologenclubs en rasverenigingen door heel het land mogelijk
wordt gemaakt.
We doen dat in de vorm van rassenparades, demonstraties, workshops,
sportwedstrijden met honden,
spelletjes, hondenquiz en heel veel
informatie over (ras)honden en hoe
je lekker en gezond bezig kunt zijn
met je trouwe viervoeter.’
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HOGE WAARDERING
De Dag van de Hond is een dag voor
alle (potentiële) hondeneigenaren en
geniet inmiddels een hoge populariteit. Niet voor niets beleven we dit
jaar alweer de zevende editie. Paul
Peeters: ‘Ieder jaar bezoeken vele
duizenden mensen het evenement
en geven een hoge waardering. Daar
zijn we natuurlijk blij mee, het is een
aansporing om met volle inzet door
te gaan met de Dag van de Hond.
Het evenement voorziet duidelijk in
een behoefte, niet alleen voor het
publiek, maar ook voor de organiserende clubs. Die willen ook heel
graag laten zien wat ze in huis
hebben. En dat is een heleboel!’

Riet Spruijt van KV Voorne-Putten:
‘Kinderen mogen bij ons met hun
hond op de foto’

WEDSTRIJDELEMENT
Er wordt gezorgd voor een sterk
wedstrijdelement. Riet: ‘Dat vinden
kinderen nou eenmaal leuk: spelletjes
doen, punten halen, onderlinge competitie. We gaan apenkooien, waarbij
ze onder begeleiding van een volwassene een parcours met hindernissen
af moeten leggen. Er komt een springkussen, popcornbarretje en misschien
wel een dierenambulance die ze van
binnen kunnen bekijken. En we gaan
het Verleidingsspel doen: aan het
begin van de baan staat de hond, en
aan het eind de jonge eigenaar. Die
moet de hond naar zich toe zien te
leiden, maar die wordt onderweg
afgeleid door allerlei lekkernijen en
speeltjes. Dat is lachen, gieren, brullen.’

VOORBEREIDINGEN
Bij het schrijven van dit artikel
(maart) zijn de voorbereidingen voor
de zevende Dag van de Hond in volle
gang. Na het grote succes van de
vorige edities – gemiddeld rond de
veertig deelnemende locaties door
heel Nederland, totaal bijna 50.000
bezoekers in zes jaar en honderden
publiciteitsberichten in de media –
wil de Raad van Beheer er samen
met zijn leden en alle honden-

Suzanne Verhagen

ENTHOUSIAST MEEDOEN
Een mooi voorbeeld is kynologenvereniging Voorne-Putten e.o. te
Spijkenisse. Zij doen al voor de
zevende keer enthousiast mee met
de Dag van de Hond. Bestuurder Riet
Spruijt: ‘Wij zijn altijd weer graag
van de partij. De Dag van de Hond is
immers een mooie gelegenheid om
ons op een leuke, actieve manier aan
een nieuw en geïnteresseerd publiek
te presenteren. Jaarlijks hebben we
gemiddeld zo’n honderd bezoekers,
daar zijn we heel content mee.’
Al in maart hangen overal de posters
met aankondiging van de Dag van de
Hond. Met haar team van zo’n
vijftien vrijwilligers is ze tweeënhalve maand bezig met de voor
bereidingen, waarbij aan alles
wordt gedacht.
Riet: ‘Er is zo veel enthousiasme in
onze groep, dat we ze moeten
temperen om niet te veel hooi op
hun vork te nemen. Dit jaar gaat
het helemaal om de beleving voor
kinderen en hun honden, dus
daar hebben we van alles voor
georganiseerd. Dat levert een leuk
programma op.’

Voorne-Putten organiseert ook een
Kind-Hondshow: ‘Dan mogen ze
met hun hond over de catwalk, trots
showen met je hond. We denken aan
twee leeftijdsgroepen, waarbij de
beste duo’s een beker kunnen winnen.
Daar is heel veel animo voor.’ Maar
dat is nog niet alles: ‘Ook komt er een
workshop fleecespeeltjes maken
voor de kinderen en voor volwassen
bezoekers zijn er “snuffellessen”
Flyball en Hoopers. Dat zijn een paar
van de vele cursussen die we bij onze
vereniging aanbieden. De kinderen
kunnen ook met hun hond op de
foto, en wie er op de meest originele
manier op staat, maakt kans op een
leuk prijsje.’ Soortgelijke programma’s
treft u op de meeste locaties aan, dus
zullen de kinderen zich geen
moment vervelen!
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liefhebbers weer een groot succes van
maken. Paul Peeters: ‘De dag is een
geweldige promotie voor de (ras)
hond, de hondensport en voor onze
verenigingen! Om de verenigingen
te helpen met de invulling van hun
eigen activiteiten tijdens de Dag
van de Hond, organiseren we van
tevoren inspirerende informatiebijeenkomsten.’
Al vanaf het begin tekenen gedragsdeskundige en instructeur Quirine
Potter van Loon en creatief toptrainer
Judith Lissenberg voor de invulling
van deze avonden. Zij laten zien hoe
je als verantwoorde instructeur leuke
programmaonderdelen in kunt
zetten, geschikt voor alle mensen
en alle honden(rassen). Dit jaar zijn
de avonden gezien het thema
‘Kind & Hond’ gericht op sport en
spel voor kinderen, waarbij de verantwoorde omgang met kinderen
en honden centraal staat.

KENNISMAKING
Belangrijke insteek van de Dag van
de Hond is dat mensen kennismaken
met kynologenclubs en rasverenigingen en wat daar allemaal te beleven
valt. Quirine Potter van Loon en
Judith Lissenberg worden ingezet
om te zorgen dat de begeleiders en
instructeurs die op 21 mei met de
bezoekers aan de slag gaan goed
beslagen ten ijs komen. Quirine:
‘Waar wij op uit zijn is dat de instructeurs op de diverse locaties weer even
helemaal op scherp staan. We geven
ze allerlei tips, aandachtspunten en
adviezen om het leuk en gezellig te
maken. Informatie voor ouders en
kinderen over de mogelijkheden en
kansen die er zijn voor kind en hond:
spelletjes en trainingsoefeningen
waardoor kind en hond elkaar op
een positieve manier leren kennen
en begrijpen. Daarnaast geven we
ze goed onderbouwde informatie
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mee over verantwoorde omgang met
kinderen en honden. Daarbij wijzen
we erop dat ze rekening moeten
houden met het kennisniveau bij het
gemiddelde publiek. Veel mensen – en
zeker kinderen – kunnen honden niet
‘lezen’, en onderkennen de signalen
van een hond niet. En omdat er nu
kinderen bij betrokken zijn, gaat het
vooral ook over de veiligheid.

GROTE GROEPEN
Waar moeten mensen op letten
als het gaat om stresssignalen van
honden. Wat mogen kinderen beslist
niet en wat wel? En... ouders moeten
altijd in de buurt zijn om toezicht
te houden.’
Bij een evenement als de Dag van de
Hond is het ook belangrijk dat je met
grote groepen kunt omgaan. Quirine:
‘Zo moet je als begeleider om kunnen
gaan met een plotselinge toeloop van
mensen met aangelijnde honden –
iets wat op de Dag van de Hond
natuurlijk heel goed kan gebeuren.
‘We geven de begeleiders slimme en
handige tips om zulke situaties in
goede banen te leiden. Want je wilt
niet dat het een chaos wordt met
hondenlijnen die in elkaar klitten en
mogelijke paniek die daardoor kan
ontstaan. In plaats daarvan bieden
we spelvormen aan waarmee je
zorgt dat de mensen op een leuke
manier afstand van elkaar houden
en de groep goed te managen blijft.’

U KOMT TOCH OOK?
U ziet het, de Raad van Beheer doet er
alles aan om liefhebbers van honden,
jong en oud, een geweldige dag te
bezorgen. U komt toch ook?
Als u wilt weten waar er bij u in de
buurt een Dag van de Hond wordt
georganiseerd, kijk dan op www.
dagvandehond.nl. Daar vindt u alle
deelnemende locaties, adressen en
openingstijden. Doen!

TIP VAN JUDITH: SPOOKJE
Hondentrainer Judith Lissenberg
geeft in haar lezing ‘Kinderspel’
vooral heel veel tips en adviezen
voor leuke en leerzame spellen die
de kinderen met honden kunnen
doen. Een van haar favoriete
oefeningen is spelen met een
spookje. Dit spookje kun je zelf
van fleece maken; hoe je dat
doet vertelt Judith ook.
De oefening zit vervolgens in
de volgende acties.
Spookje vangen: gooi het spookje
in een rustige boog naar de
hond toe (niet over de hond
heen!), zodat hij het kan vangen.
Spookje zoeken: verstop het
spookje ergens in huis of tuin,
of buiten tijdens de wandeling.
Zorg dat het spookje daarbij
eerst nog een beetje zichtbaar
is, zodat de hond het goed kan
vinden. Maak het zoekspel
daarna steeds iets moeilijker.
Extra leuk: laat het spookje
buiten eens in de struiken
‘zweven’, zodat de hond wat
hoger moet zoeken. Het spookje
naar wens iets groter of kleiner
maken kan natuurlijk ook.
Safety first: laat de hond nooit
met het spookje alleen en
voorkom dat het dier het speeltje kan slopen. En natuurlijk is
er tijdens het ‘spoken’ altijd
een volwassene in de buurt
om toezicht te houden!

