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FOTO-IMPRESSIE DAG VAN DE HOND 2019

Baas en hond genieten volop tijdens Dag van de Hond

Op zondag 26 mei jl. bezochten duizenden hondenliefhebbers de negende landelijke Dag van de Hond. Mede 

dankzij het goede weer werd het opnieuw een groot succes, met meer dan dertig deelnemende locaties verspreid 

over heel Nederland. 

Tijdens de Dag van de Hond kan 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. Voor de Dag van de Hond zetten de 

deelnemende kynologenclubs, hondensport

verenigingen en rasverenigingen hun poorten 

open voor het publiek. 

Doel van de Dag van de Hond is iedere hondenliefhebber, 

met of zonder hond, kennis te 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. Zij gaven een 8,6 

gemiddeld als rapportcijfer. Veel van hen schreven zich 

alvast in voor een cursus met hun hond bij de plaatselijke 

kynologenclub of hondensportvereniging!

special
Dag van  
de Hond
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APELDOORN, APELDOORNSE KYNOLOGEN CLUB (AKC)

Het thema van dit jaar, Hond & Ras, bleek populair. De bezoekers hebben kennis kunnen maken met een grote 

diversiteit aan sport- en spelactiviteiten die ze samen met hun hond kunnen beoefenen. Daarbij was er voor elk ras 

iets passends. Ook voor kinderen was er genoeg te doen, zo konden ze meedoen aan de kleurplatenwedstrijd en 

leuke prijzen winnen. Hieronder een foto-impressie van deze geslaagde dag. Veel kijk- en leesplezier!

De AKC organiseerde een 

Jongehondendag samen met 

de Nova Scotia Duck Tolling 

Retriever Club en de Barbet 

Club. Ook vonden er diverse 

workshops plaats, waaronder 

ring en jachttraining, 

behendigheid en hersenwerk. 

Tevens was er een goed 

gevulde loterij. Mede door 

inzet van de beide 

verenigingen was het een 

drukke gezellige bedoening 

met prachtig hondenweer. 
Na een dag ravotten is 

het goed rusten

Nova Scotia In actie
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BEUSICHEM, VERENIGING VOOR DE LIEFHEBBER VAN DE ENGELSE COCKER SPANIEL (VLECS)

ARNHEM, KC ARNHEM

De VLECS organiseerde een open 

Kampioenschapsclubmatch met als 

keurmeester de Tsjech Petr Studenik. 

Voor de kinderen was er een 

Kindhondshow en Junior Handling.

DIEREN, KC DIEREN E.O.
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In het kader van het thema ‘Hond en Ras’ had KC Geleen een aantal specialisten en deskundigen uitgenodigd iets te komen 

vertellen over drie rasspecifieke hondensporten: Greyhounds en windhondenrennen, Husky’s en sledehondenraces en Teckels 

en zweetwerk. Een leerzame en gezellige dag werd het.

GELEEN, KC GELEEN

De DVIN organiseerde op de Dag van de 

Hond hun jaarlijkse Doberdag, dit keer in 

samenwerking met Dobermann kringgroep 

WestFriesland. De dag stond open voor alle 

Dobermanns, met of zonder stamboom, maar 

stond vooral in het teken van gezelligheid en 

wellicht voorzichtig het zetten van de eerste 

stappen op showgebied. Bezoekers konden 

hun hond laten beoordelen op het exterieur 

door een aspirantDobermannkeurmeester.

HOORN, DOBERDAG DOBERMANN VRIENDEN IN NEDERLAND (DVIN)
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Ook in Nijmegen werd er volop gesport met, en 

genoten van, honden in alle soorten en maten!

HEILOO, KC WEST-FRIESLAND

NIJMEGEN, KC NIJMEGEN

De Dag van de Hond vond hier al 

op 25 mei plaats, met allerlei 

activiteiten variërend van demon

straties van sledehonden, coursing 

en behendigheid tot een 

kindhondshow, een frisbeewed

strijd en windhondenrennen.

OUDE PEKELA, PEKELDER WINDHONDEN REN CLUB (PWRC)



6Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 7   |   nummer 7   |   juni 2019 Raadar

NIEUWEGEIN, KYNOLOGENVERENIGING NIEUWEGEIN
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Kynologenvereniging Nieuwegein vierde een zeer geslaagde 

Dag van de Hond. Sport, spel en genieten met en van heel 

veel honden. ‘Het was erg gezellig en er was een leuke 

aanloop van leden, oudleden en buurtbewoners. We hebben 

om en nabij 1.500 euro opgehaald voor het opknappen van 

het clubhuis. Dank aan alle bezoekers en de Nieuwegeinse 

ondernemers die de mooie loterij hebben mogelijk gemaakt.’
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De HV Schoonho

ven organiseerde 

een spelletjesdag, 

met als onderde

len onder andere 

hersenwerk, een 

‘honds’ dartspel 

en een fotoshoot. 

Al met al een 

geslaagde dag!

De KC Venray organiseerde een 

rassenparade en een roofvogelshow, 

die zeer geslaagd mag worden 

genoemd. ‘Wat een fantastische dag 

hebben we beleefd! Prima weer, vele 

enthousiaste bezoekers, ontzettend 

gemotiveerde vrijwilligers, gezellige 

standhouders.’

SCHOONHOVEN, HONDENSPORTVERENIGING SCHOONHOVEN

VENRAY, KC VENRAY E.O.
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WIJDEWORMER, NEDERLANDSE TECKELCLUB NOORD-HOLLAND

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 Hondentrimsalons, 

Bayer Animal Health, Eukanuba, Hart voor Dieren, 

Hulphond Nederland, LICG  Landelijk 

Informatiecentrum Gezelschapsdieren, Prins Petfoods, 

Reaal Dier & Zorg, Royal Canin, Virbac.

Informatietasjes

Iedere bezoeker aan de Dag van de Hond kreeg als 

aandenken een linnen draagtasje mee met daarin 

interessante informatie over honden en actief zijn met 

je hond. 

De regio NoordHolland van de Nederlandse Teckelclub 

organiseerde een Spel en balansmiddag op locatie bij 

hondenclub KCZIJ te Wijdewormer.
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WIJ HEBBEN GENOTEN 
VAN DEZE DAG.

BEZOEKERS DAG VAN DE HOND AAN HET WOORD

“Een heel leuke, ontspannen dag met vriendelijke en behulpzame mensen.” 

“Leuk om kennis te maken met verschillende onderdelen van de hondensport 

en gelijkgestemden te ontmoeten.”

“Dag van de Hond, o zo gezond. Goed voor mens en dier. Samen heel veel plezier.”

“Was goed georganiseerd met goed gevuld programma en leuke stands. 

Een gezellige dag voor baasjes en honden!”

“Ik heb van deze dag genoten, heb veel informatie gekregen waar ik naar op zoek was.”

“De Dag van de Hond is een leuke traditie geworden!”

VOLG ONS OP 
WWW.HOUDENVANHONDEN.NL  
EN OP ONZE FACEBOOKPAGINA  

WWW.FACEBOOK.COM/DAGVANDEHOND 

http://www.houdenvanhonden.nl
http://www.facebook.com/dagvandehond

