
 

 

Windkracht 11                 voorjaar 2013 
 
Windkracht is de nieuwsbrief van Voordewindhond, de vereniging die 
windhonden helpt. Windkracht verschijnt vier maal per jaar en wordt 

digitaal verspreid onder de leden en donateurs van Voordewindhond. 

 

 AFSCHEID  
Op dinsdag 12 maart is ons lid Henny Bakker plotseling overleden. Henny 

speelde in al haar bescheidenheid toch een grote rol in de Nederlandse 
windhondenwereld. Van oorsprong was Henny een greyhoundvrouw, 

maakte toen een uitstapje naar de saluki,  maar de meesten van ons 
kennen haar toch als een rasechte afghanenvrouw.  

Henny was niet alleen actief bij de 

NVOW, waar ze  o.a. de 
pupbemiddeling deed, maar ook bij de 

WRA waar ze lange tijd als starter bij 
coursings actief was. Toen in 2010 
Voordewindhond werd opgericht werd 

Henny niet alleen direct lid, maar bood 
ook aan een afghaan op te vangen als 

dat nodig mocht zijn. En dat duurde 
natuurlijk niet lang! Henny paste, 
samen met Joep, eerst op Bas, een 

afghanenpup, die eigenlijk haar hart 
volledig gestolen had. Na een tijdje 

hadden we een aardig gezin voor Bas 
gevonden. Ik zie Henny nog zo 
aankomen rijden in haar knalgele 

autootje, want als haar lieveling Bas al 
naar een nieuw huis ging, dan wilde ze 

daar wel zelf bij zijn! De foto bij deze 
tekst is op die dag gemaakt.  
Vervolgens paste Henny op Tycho, 

haar “uitvinder”, en ook voor hem 
vonden we na een tijdje goede mensen. Deze keer kwamen de nieuwe 

eigenaren naar Henny toe en tijdens de koffie zag ik haar goedkeurend 
naar mij knikken: deze mensen mogen Tycho hebben. Gelukkig!  Als we 

elkaar spraken kwam altijd wel even op hoe blij ze was dat haar twee 
mannetjes zo goed terecht gekomen zijn.   
Henny was wars van iedere vorm van ijdelheid en had geen enkele 

behoefte zich via haar hond(en) te profileren. Of een hond een stamboom 
had of niet, dat kon haar niet schelen en zelfs ten opzichte van de 

gewraakte renafghanen toonde ze zich flexibel. “De honden kunnen er 
niks aan doen” was steevast haar korte commentaar. Wanneer weer eens 
iemand zijn windhond, van welk ras dan ook, op Marktplaats gezet had, 

dan stuurde Henny ons een korte mail.  Want Henny was een echte, een 
rasechte hondenvrouw.   

 
We zullen Henny missen en we hopen dat ze weet dat Joep al goed aan 
het inburgeren is bij zijn nieuwe mensen.  



 

 

 
 HONDEN 

 

 

Het bemiddelingsteam heeft niet stilgezeten 
de laatste tijd  en heeft  weer voor een 

tiental  honden  een nieuw huis kunnen 
vinden. Daaronder zelfs voor twee van onze 
langzitters: de whippet Bertje en de afghaan 

Lydia! En zo ziet u maar weer: gewoon 
volhouden, uiteindelijk komt het goed!  

 In het lijstje staan ook drie honden die u 
niet op de site heeft gezien: de afghanen 
Minouche, Aimée en Lizzy. Zij hoorden bij het 

laatste ploegje Franse windhonden, dat eind 
januari zijn intrede deed.  In de tijd die zij 

nodig hadden om een beetje aan te sterken 
en die wij nodig hadden om de honden een 
beetje te leren kennen, kwamen er toch 

afghanenmensen op het pad van het 
bemiddelingsteam die zo goed bij de honden 

pasten dat het gek geweest zou zijn de 
honden niet te herplaatsen.  
Een nieuw huis werd gevonden voor in 

alfabetische volgorde:  Abeltje, Aimée,  
Bertje, Charlie, James, Lizzy, Lydia, 

Minouche, Peer, Raissa en Warda.  Zodra de 
schrijver van deze Windkracht weer even tijd 
heeft zullen de verhalen van deze honden op 

de Windmeepagina van de website 
verschijnen.   

 
Maar denkt u vooral niet dat er geen honden meer op een nieuw huis 

wachten! Integendeel, kijk op de site en u zult zien dat er nog heel veel 
windhonden op zoek zijn naar een nieuwe, vaste plek. Zoals de 
jongemannen op de volgende bladzijde bijvoorbeeld: 

  



 

 

 
 COMMISSIE WINDSCHERM 
In windkracht 10 schreven we dat we drie leden bereid gevonden hadden 
zitting te nemen in de commissie Windscherm, die tot doel heeft de 
financiële positie van onze vereniging onder de loep te nemen en, vooral,  

te verbeteren.  In de commissie hebben zitting Johanna Kabel, Angèle 
Willems en Edo Meerloo, die overigens respectievelijk een barsoi, afghaan 

en kortharige saluki van Voordewindhond hebben.  
 

De Commissie Windscherm heeft een aantal speerpunten opgesteld, die er 
allemaal toe moeten leiden dat de ontbrekende middelen worden 
aangevuld. De commissieleden hebben de volgende taken op zich 

genomen: 
 

 Angèle zal zich bezig houden met de sponsoring en fondsenwerving 

bij diervoederfabrikanten en de farmaceutische industrie. Verder zal 

zij een activiteit bedenken die door de te heffen entreegelden extra 

middelen zal opleveren.  

 Johanna is de trekker van het 2014 agenda- en kalenderproject.  

 Edo neemt aanvragen bij stichtingen ter hand en zal onderzoeken 

of en hoe windhondeigenaren en – liefhebbers ertoe bewogen 

kunnen worden Voordewindhond in geld te schenken.  Verder zal hij 

een inventarisatie maken van mogelijke tijdschrifttitels die een 

artikel over Voordewindhond zouden kunnen publiceren.  

De Commissie heeft verder contact gezocht met professionele 
sponsoradviseurs en twee commissieleden gaan zelfs een cursus 

sponsoring en samenwerking met bedrijven volgen.  
 

 
 
 

 
 



 

 
U ziet, ook de Commissie Windscherm heeft niet stilgezeten. We hebben 

er dan ook  alle vertrouwen in dat het Commissie gaat lukken middelen te 
generen die Voordewindhond financieel gezond(er) zal maken.  

 
Het begin is er al! Een van de eerste wapenfeiten van de commissie is 
namelijk de toetreding van Voordewindhond tot het sponsorprogramma 

van Agradi. Agradi is een webwinkel met een enorm assortiment en niet 
alleen voor honden! Kijkt u maar eens op www.agradi.nl.  

 
Wanneer windhondliefhebbers via onze site een bestelling doen bij Agradi, 
krijgt Voordewindhond 5% van de waarde van die bestelling. Wel zijn 

natuurlijk de BTW en de eventuele verzendkosten uitgesloten.  Onder de 
nieuwe knop van onze website: “onze sponsoren” vindt u hoe u met het 

grootste gemak een bestelling doet en daarmee ons aan wat extra geld 
helpt. Want vanaf nu geldt “Help Voordewindhond, bestel bij Agradi”.  
 

Mocht u nou zelf nog een heel goed idee hebben waarover u graag met de 
Commissieleden zou willen praten, dan volgen hier hun e-mailadressen:  

 

Angèle Willems:   angele-willems@hotmail.com  

Johanna Kabel: j.kabel7@ziggo.nl.  
Edo Meerloo: edomeerloo@hotmail.nl  

 

  VEILING  
Een goed voorbeeld van een privé-initiatief is de internetveiling. In 2011 

werd hij voor het eerst gehouden en ook tweede is een enorm succes 
geworden! Op 27 april zal na de wandeling in Kootwijk het definitieve 

bedrag door Anne persoonlijk bekend gemaakt worden. We zijn 
benieuwd!!  

  
   SPONSORWANDELING PIETERPAD 
Een ander heel erg leuk privé-initiatief komt van de familie De Wilde uit 
Nieuwegein. Zij hebben Qadir, een van de Franse afghanen. Toen Qadir bij 
hen kwam was hij niet meer dan een klein afghanenhummeltje, maar 

inmiddels is hij uitgegroeid tot een mooie, grote en evenwichtige Afghaan.  
Het gezin heeft het plan opgevat om in de week van 22 tot en met 28 juli  

met  Qadir een deel van het Pieterpad te gaan lopen. Daarbij willen zij 
zich door familie, vrienden, bekenden en windhondliefhebbers laten 

sponsoren. Inmiddels bestaat er een facebookpagina over dit initiatief:   
http://www.facebook.com/lopenvoordewindhond. In de gaten houden dus! 
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 CONTRIBUTIE 
De jaarvergadering 2012 besloot unaniem dat de contributie met 

€ 5 verhoogd moest worden tot € 30. Ook besloot de vergadering 

dat de vereniging voortaan per e-mail een rekening moest sturen.  
 

Nu hebben sommigen van u inmiddels op eigen initiatief de 
contributie voor 2013 al betaald, maar als u dat nog niet gedaan 

heeft kunt u binnenkort een digitale rekening met een 
betalingsverzoek van de penningmeester tegemoet zien. We hopen 

dat iedereen inderdaad gaat betalen!  
 

 
 NIEUWE SITE  
De nieuwe site is al een poosje in de lucht en in veel opzichten lijkt hij erg 
op de oude. Het grote verschil is dat hij door meerdere mensen tamelijk 

eenvoudig bij te houden is –we moeten alleen nog even een paar fijne 
Joomlakneepjes leren, maar dat komt wel goed.  

 
Ook vanaf deze plek willen we de maker van de site, Raymond Plomp, 
onze grote dank uitspreken. En dat cadeautje, Raymond, dat komt ècht 

…… let maar op! 

 

  
 PEETHONDEN  
Toen Voordewindhond in 2010 begon had de vereniging direct een 
peethond, d.w.z. een hond die wel een prima huis heeft maar waar 

financiële ondersteuning van de eigenaar nodig is.  Inmiddels is die 
situatie veranderd en daarmee is ook het peethondenprogramma zoals we 

dat kenden opgeheven.  
 
Maar dit is een geval van: het peethondenprogramma is opgeheven, lang 

leve het nieuwe peethondenprogramma! 
 

Sommige van onze opvanghonden blijven extreem lang in opvang voordat 
er een nieuwe eigenaar is gevonden.  Soms wachten ze meer dan een jaar 
of zelfs twee jaar op een nieuwe plek. De reden voor zo’n langverblijf is 

soms wel duidelijk, zoals in het geval Duca, wiens moeilijke karakter een 
grote rol speelt.  Maar soms is die reden niet zo duidelijk en weten we 

helemaal niet waarom een hond niemands hart sneller doet slaan.    
 
Gelukkig leert de ervaring dat je in zulke gevallen gewoon geduld moet 

hebben: uiteindelijk komt namelijk iemand die precies bij de hond past. 
Kijk maar eens naar Ernst en Lydia, naar Aarash en Bertje en Antonio.  

Geduld is een schone zaak!  
 

 
 

 



 

 

 
Op het ogenblik hebben we te maken met een zevental langzitters: de 

Afghanen Stella, Faysal en Khadija, de Greys Bram en Fee, de 
eerdergenoemde Duca, onze enige Cirneco dell’Etna en de Barzoi Maxim:    
       

           

 
 



 

 

 
Gelukkig vinden alle zeven honden het bestaan op het Dierencentrum 
Friesland prima. Bij Duca lijkt het zelfs alsof hij het uitgesproken prettig 

vindt: alles lekker geregeld, een klein aantal vertrouwde mensen en 
verder geen gezeur aan zijn kop-met-grote-oren. Natuurlijk doen Martine 

en Egon er alles aan om vooral de langzitters zoveel mogelijk ‘ extra 
activiteiten’ te bieden, zoals ergens mee naar toe, een extra wandeling,  
of zelfs wandelen in Kootwijk –een verrassend groot aantal honden komt 

dan uit hun auto gerold…. 
 

Echter, de langzitters betekenen wel een extra aanslag op het budget van 
de vereniging. Het adoptiebedrag is in principe toereikend voor vijf 

maanden opvang, maar als de hond ook nog transport- en/of dierenarts-
kosten veroorzaakt, tja, dan drukt zo’n hond met iedere week dat hij of zij 
langer zit heel erg op het budget.  

 
Daarom hebben wij een nieuw soort peethondenprogramma in het leven 

geroepen: onze langzitters worden hierbij omgedoopt tot peethonden. 
Voor deze peethonden zijn we nu natuurlijk op zoek naar peetouders.  
 

U kunt voor een zelf te bestemmen bedrag per maand een specifieke 
langzitter financieel ondersteunen. In ruil daarvoor krijgt u van ons een 

periodieke update over het wel en wee van deze windhond.  
 
Om u een beetje idee te geven van wat we met uw bijdrage kunnen doen, 

heeft onze penningmeester een soort donatiebarometer gemaakt:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Wij zijn erg blij dat Duca en Stella inmiddels ieder een peetouder hebben.  
En we hopen van ganser harte dat we in de volgende Windkracht kunnen 

melden dat we voor alle zeven een of meer peetouder(s) hebben 
gevonden!  
 

Denkend aan peetouders zien we…… 
 
 mensen die eigenlijk graag een windhond willen hebben maar om 

wat voor reden dan ook dat (nog) niet  kunnen;  

 mensen die altijd windhonden gehad hebben maar nu zichzelf te 

oud vinden om nog aan een nieuwe te beginnen;  

 mensen die al genoeg honden hebben maar onze langzitters een 

warm hart toedragen; 

 en bedrijf, stichting, vereniging, wandelclubje, leeskring, 

facebookvriendenclub, groepje collega’s die graag een bijdrage aan 

de windhondzorg wil leveren 

 AGENDA 1  
De wandeling in april en mei zullen op de volgende data zijn. Wilt u zich 
als u mee wilt wandelen uiterlijk vrijdagmiddag doen?  

 
Wandelingen:  

Zaterdag 13 april Kootwijk  
Zaterdag 27 april Kootwijk 
Zaterdag 11 mei  Kootwijk 

Zaterdag 25 mei Kootwijk  
 

De jaarvergadering zal dit jaar op 25 mei plaatsvinden, aansluitend aan 
de wandeling in Kootwijk. Leden krijgen begin mei nog een aparte 

uitnodiging daarvoor in hun digitale postvak.   



 

 

 

 AGENDA 2 
Onze hoofdactiviteit is –uiteraard-  het herplaatsen van windhonden, maar 
wij vinden het ook belangrijk om windhondliefhebbers bij elkaar te 
brengen. Daarom organiseren we 24 x per jaar (ja, ècht) een wandeling 

op het Zand van Kootwijk. Nu lijkt het ons leuk om dit voorjaar, als het 
tenminste ooit nog voorjaar wordt….. een andersoortige activiteit te 

organiseren. We denken daarbij aan de volgende mogelijkheden:  
 

 workshop vachtverzorging  

 workshop  hersenwerk voor windhonden  

 workshop EHBO bij dieren.  

Wij willen graag van u weten of u belangstelling voor zo’n bijeenkomst 
heeft en zo ja, naar welk onderwerp uw voorkeur uitgaat. U kunt voor 

voorkeur mailen naar sophie.witschge@voordewindhond.eu  Als er genoeg 
belangstelling  voor een bepaald onderwerp is, dan gaan we daarmee aan 

de slag.  

 

 
 TOT SLOT 
We gaan er met z’n drieën weer hard tegenaan om de nog zittende 
honden zo snel en vooral zo goed mogelijk onderdak te krijgen. Mocht u 

nou zelf nog een plekje op de bank over hebben of iemand kennen die 
eigenlijk nog best een hond wil, meld u! 
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