
 

 
 

Windkracht 13                    herfst 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. 

 

 
 BEMIDDELINGEN   
Zoals altijd beginnen we met datgene waar het bij Voordewindhond om draait: 
herplaatsingen. Sinds de zomerbrief hebben de volgende honden, waarvan er twee 
niet op de site gestaan hebben, een nieuw huis gevonden:  
 

Sindala  Manta  Barakh  Rocky  Valesca 
 
In vergelijking met de 20 honden van de zomerbrief lijken vijf honden wel een beetje 
weinig. Maar dat valt wel weer mee, want intussen zijn nog vier andere honden, 
waaronder twee heuse langzitters, naar hun nieuwe eigenaren verhuisd. Hun 
inburgeringsperiode is nog niet helemaal afgerond en daarom staan ze hier nog niet 
bij.  
 
Wij wensen Sindala, Manta, Barakh, Rocky, Valesca en hun mensen het allerbeste! 
En over inburgeren gesproken: de volgende foto van Rocky, vijf dagen na zijn 
intrede, laat wel zien dat je ook met de snelheid van licht kunt inburgeren:  
 



 

 

 

 
 IN MEMORIAM   
Voordewindhond is nu een dikke drie jaar bezig en het kon natuurlijk niet uitblijven 
dat sommige van de herplaatste honden inmiddels overleden zijn.  Soms was een 
hond al erg oud toen hij naar zijn nieuwe eigenaar ging en kwam het afscheid niet 
erg onverwacht, maar in andere gevallen kwam de dood wel als een donderslag bij 
heldere hemel. Maar hoe dan ook, het overlijden van een hond is altijd een 
verdrietige zaak. 

 

 
 
Bajun, die als Suske op onze site stond, en die maar zo kort van zijn heerlijke, nieuwe 
leden in het diepe zuiden van Duitsland mocht genieten, vertegenwoordigt hier, bij 
wijze van spreken, alle Voordewindhondhonden die de afgelopen drie jaar naar de 
eeuwige jachtvelden zijn gegaan:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen vanaf deze plek hun eigenaren nog eens hartelijk danken voor alle zorgen 
aan “onze” honden besteed.  

 



 

 

  
 

 WÉÉR EEN KEERTJE DE FINANCIËN    
Het gaat allemaal nog nèt, maar er moet echt niets vreemds gebeuren, want dan 
moeten we weer met de pet rond. 
 
De commissie Windscherm heeft een aantal ideeën ontwikkeld om de financiële 
positie van de vereniging wat te verstevigen.  De uitvoering daarvan gaat echter 
soms moeizaam:  veel te weinig leden bestellen af en toe eens iets bij Agradi, 
waardoor de verwachte sponsorgelden nog niet een fractie zijn van wat we hadden 
gehoopt. Alle pogingen om een voersponsor voor onze opvanghonden te 
organiseren zijn mislukt. Daarbij moeten we wel opmerken dat we die fabrikanten 
hebben aangeschreven die een soort van voer produceren waar wij achter staan. 
Misschien moeten we wat minder streng in de leer zijn en ons ook bij minder goede, 
vaak veel grotere fabrikanten, aanmelden 
 
Het peethondenprogramma komt maar traag op gang. Er zijn wel mensen die ons 
laten weten dat ze graag peetouder willen worden, maar helaas komt het dan op de 
een of andere manier er toch niet van.  
 
Gelukkig heeft onze greyhoundteef Fee bijzonder betrokken peetouders. Op Fee’s 
derde verjaardag werd er in Drachtstercompagnie een behoorlijk groot pakket  voor 
haar afgeleverd. Inhoud:  een knuffel, een kauwbot, een zacht fleecedekentje  en zelf 
een zakje met hondensnoepjes voor Fee’s maatje Bram!   
 

 
 
Ook Duca heeft een trouwe en zeer betrokken peetouder. Speciaal voor haar laat 

Duca op de volgende bladzijde maar al te graag zien wat hij ontzettend goed kan. 

En let daarbij vooral op de gezichtsuitdrukking op de laatste foto! Hij vindt het dol! 
 

 



 

 

 
 

 

Beide sets peetouders bedanken wij vanaf deze plek nog een keer voor hun 
onontbeerlijke steun.  
 
Als u nou al steeds dacht, eigenlijk kan ik ook best een  peethond nemen, maar komt 
u er gewoon niet toe, stuur dan gewoon een antwoordmail op de mail die u net 
geopend heeft om deze Windkracht te lezen! Schrijf daarin dat u graag peetouder 
wilt worden, voor welk bedrag en als u dat leuk vindt voor welke hond. Dat is het 
enige wat u voor ons moet doen om tot de club van peetouders toe te treden. Wel 
moet u nog even uw bank opdracht geven maar ook dat is eenvoudig te regelen.   
 



 

 
 
 
Voor aanmelding als peetouder of vragen over onze peethonden kunt u ook contact 
opnemen met Sophie Witschge, die bereikbaar is via sophie.witschge@voordewindhond.eu 
of telefonisch (op woensdagen) onder 06 12282478 
 
Billy, Bram, Maxim en Kadijah hebben nog helemaal geen peetouders. Dus kom op, 
sponsor een hond! Wij doen de rest! 
 

 BOEKEN- EN BROCANTEMARKT    
Bij een van de brainstormsessies van de commissie Windscherm ontstond het plan 
om bij wijze van proef een kraam op een boeken- en brocantemarkt te nemen. Alle 
brainstormers beloofden thuis hun boekenkasten en huisraad te inspecteren op 
spullen die in de kraam aan de man gebracht zouden kunnen worden. Op 6 oktober 
was het zover. Een lid van de commissie en een bestuurslid  brachten een groot deel 
van de zondag door achter de Voordewindhondkraam op de binnenplaats van 
kasteel Duurstede in Wijk bij Duurstede. Het was een prachtige dag en aan het eind 
daarvan telden we een totaalopbrengst van € 220. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
als de leden van de Commissie Windscherm de kraamhuur niet voor hun rekening 
genomen hadden, de opbrengst € 180 geweest zou zijn.  Maar, toch niet gek voor 
zomaar een probeerseltje.  Wellicht is deelname aan één of twee brocantemarkten 
in een jaar wel een manier om aan wat extra geld te komen.  
 

 
 
 

 WINKELASSORTIMENT 
Er driftig gewerkt om –eindelijk– het assortiment in onze winkel uit te breiden.  Tot 
nu toe was het aanbod eigenlijk beperkt tot een selectie  van draadkorfjes, 
Australische renkorven en clickers.  We hebben kortgeleden een grote bestelling bij  
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de Ierse fabrikant van de zwarte draadkorven gedaan en we hopen binnenkort alle 
maten, vanaf Italiaantje tot de grootste greyhound, op voorraad te hebben.  
 
Sinds enige tijd hebben we voor de  clickers enorm handige polsbandjes.  Onze 
clickers zijn bijzonder geschikt voor de wat gevoelige windhondoren en met een 
polsbandje in een bijpassende of contrasterende kleur bent u de clicker ook niet 
meer zo snel kwijt! 
 

 
                        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
In een eerdere Windkracht hebben we al het bestaan van “donatiekaarten” 
aangekondigd, maar door –niet meer zo duidelijk te achterhalen– redenen hebben 
we ze nooit in de winkel toegevoegd. De kaarten zijn 15 bij 15 centimeter en op de 
voorkant staat een tekening van Gabriele Schröter, een bekende Duitse kunstenares 
die ons toestemming heeft gegeven twee van haar tekeningen, een whippet en een 
Afghaan, voor onze donatiekaarten te gebruiken. We laten u de voor- en achterkant 
van de whippetkaart zien:  

  



 

 

 
 

 
 
De –niet afgebeelde– Afghanenkaart vertegenwoordigt een waarde van  € 10. 
Mochten voldoende mensen geïnteresseerd zijn in deze bijzondere vorm van 
donatie, dan hebben we toestemming van de kunstenares om nog een aantal 
kaarten met andere windhondrassen te maken.  
 
Een nieuw artikel in onze winkel is de Petpandi-penning: een ID-hanger voor aan de 
halsband van de hond. Petpandi is een prima aanvulling op de inmiddels verplichte 
microchip.  
 
Als windhondeigenaren zijn we bijna allemaal wel eens, sommigen van ons zelfs 
vaak, in de situatie geweest dat onze geliefde windhond zijn neus achterna gerend is 
en in geen velden of wegen meer te bekennen is. U kent ook vast het gevoel van 
wassende paniek als u in de verte een sirene hoort, of plotseling merkt dat de trein 
toch eigenlijk heel dichtbij is…… 
 
Meestal gaan we dan, afhankelijk van de gewoonte van de hond, of naar de auto of 
huis terug –misschien zit hij daar al te wachten met zo’n overduidelijke blik van ‘nou 
zeg, waar bleef je nou?’- of we blijven hangen op de plek waar we hem voor het 
laatst gezien hebben. Of we hopen vurig dat een goedwillende medewandelaar u 
belt met de opluchtende woorden ‘ik heb uw hond’.  
 
De Petpandi-penning kan ervoor zorgen dat u en uw hond sneller herenigd worden 
wanneer hij zich weer eens als kleine zelfstandige heeft geprofileerd. Het werkt zo: 
de ID-hanger aan de halsband van de hond is voorzien van een QR-code. Via de 
Petpandi-website legt u eenmalig de gegevens van u en uw hond vast en zodra uw 
hond door iemand is gevonden dan kan deze met behulp van z’n smartphone de QR-
code lezen u binnen de kortste keren bereiken. En niet alleen dat: dankzij de GPS- 



 

 
 
 
functie kunt u zelf met uw smartphone ook de locatie van uw hond traceren. Een 
handige penning dus voor iedere windhondeneigenaar en wat ons betreft dus een 
goede aanwinst voor onze winkel. De Petpandi-penning vanaf direct leverbaar en 
kost € 12,90.  
 

 
 
 
De komende tijd zult u steeds meer, nieuwe artikelen zien verschijnen: 
notitieboekjes, placemats, halsbanden, misschien zelfs een sjaal en een tas.  
Om uw nieuwsgierigheid te prikkelen laten we alvast de voorkanten van onze twee 
notitieboekjes zien:  
 

  
 
  
Zodra alle artikelen beschikbaar zijn krijgt u een mail met foto’s en nadere informatie  
over de prijzen etc. Voor en achter de schermen wordt hard gewerkt om alles binnen 
een week of vier rond te hebben, ruim op tijd voor Sinterklaas en Kerstmis.  

 
 

 



 

 

 
 

 GROETEN VAN …… EEFJE EN BEGUM    
Herinnert u zich het viertal oude Afghanen nog, dat in het najaar van 2011 bij ons 
kwam? Sommige daarvan moesten echt heel erg lang wachten op een huis, maar 
voor alle vier hebben we uiteindelijk prima eigenaren gevonden. Een 
dierenliefhebster uit België met een wel heel groot hart bood zelfs aan twee oude 
Afghanendames onderdak!  
 
Van haar kregen we de volgende aardige mail ter gelegenheid van een mijlpaal in het 
leven van de twee dames:  
 

Wij zijn gisteren 12 jaar geworden. We hebben veel lekkere cadeautjes gekregen en 
kip gegeten met rijsttaart als dessert. 
 
Vandaag hebben we onze korrels niet opgegeten, want dat vinden we maar niks. 

 

Eefje en Begum 

 

 
                          

 

 VERWANT AAN DE FINANCIËN    

Een tijdje terug had een van uw bestuursleden een wat narrige e-
mailcorrespondentie met iemand  die aangeboden had een tweetal honden te 
vervoeren. De narrigheid zat hem uiteraard niet in het vervoersaanbod –dat was 
namelijk erg prettig– , maar in zijn opmerking dat hij geen lid was geworden van 
Voordewindhond omdat ‘ik de indruk heb dat de leden van hondenbemiddelings- 
verenigingen privé-hobbies aan het financieren zijn …” Pogingen erachter te komen 
waarop deze indruk gestoeld was liepen helaas op niets uit.  
 
Tijdens de boeken- en brocantemarkt in Wijk bij Duurstede werd ons door twee 
verschillende voorbijgangers op niet al te fijnzinnige wijze gevraagd hoeveel mensen 
wij in dienst hebben. Op het antwoord ‘geen’ werd door één van de twee 
vraagstellers met ongeloof gereageerd. Bij alle goede doelen die hij kende bleef geld  



 

 
 
 
aan de strijkstok hangen. De andere vragensteller leek eerder positief te reageren: 
‘Dus al jullie geld wordt echt aan de honden besteed?’ 
 
Deze drie conversaties hebben ons doen besloten enige woorden aan dit onderwerp 
te weiden.  
 
De bestuursleden van uw vereniging hebben zich, net als de meeste burgers van dit 
land, verbaasd, om niet te zeggen opgewonden, over de zaak Alpe d’HuZes en het 
KWF en over de absurde salarissen die sommige directeuren van goede doelen 
ontvangen.  
 
Dus wij begrijpen heel goed dat er nogal wat scepsis bestaat jegens goede doelen. 
 
In dat licht willen wij hier nog eens duidelijk te verklaren dat Voordewindhond géén 

functionarissen in dienst heeft, 
géén geld aan andere zaken dan 
aan hondenopvang en –verzorging 
besteedt en dat de bestuursleden 
en andere vrijwilligers géén 
enorme onkostenrekeningen 
indienen.  
 
U kunt er vanuit gaan dat de leden 
van het bestuur en het 
bemiddelingsteam, om maar te 
zwijgen over de mensen van het 
Dierencentrum Friesland, en ja, 
zelfs de leden van de Commissie 
Windscherm allemaal dik 
inschieten bij hun activiteiten voor 

Voordewindhond.  
 
En daar hoort u ze nooit over. Per slot van rekening zijn hun werkzaamheden voor 
Voordewindhond inderdaad hun hobby.  
 
Maar binnenkort kan iedereen zelf op onze site kijken wat er precies gebeurt op 
financieel gebied en wie welke vergoeding wel of niet krijgt. Met ingang van 1 januari  
2014 wordt namelijk vanuit ‘publieksbelang’ van alle ANBI’s geëist dat zij op hun 
website gratis en vrij toegankelijk veel informatie over de financiën en het gevoerde 
beleid beschikbaar stellen. Vanaf 2014 is dat zelfs een  voorwaarde voor het behoud 
van de ANBI-status. En dat we die status graag willen behouden, zal u niet verbazen.  

 

 
 



 

 
 
 
 VACHTVERZORGINGSDAG BIJ AFGHANENCLUB NEDERLAND   
Wij ontvingen een uitnodiging van de Afghanenclub Nederland, die op zaterdag 23 
november in Maasland een vachtverzorgingsdag organiseren. De uitnodiging en ook 
de bijbehorende enquête vindt u als aparte bijlagen bij de e-mail.  Iedereen die graag 
wil leren hoe hij de vacht van zijn Afghaan op orde houdt raden wij van harte aan 
zich in te schrijven! De ACN levert zelf een aantal Afghanen die als model zullen 
fungeren, dus het is niet de bedoeling dat u uw eigen Afghaan meebrengt.  
 
 

 HUISDIERDAGEN IN ASSEN    
Op 9 en 10 november staat Voordewindhond met een stand op de Huisdierdagen in 
Assen. U kunt daar uiteraard informatie over onze honden krijgen, maar ook een 
Australische renkorf aanschaffen, of een clicker. U zult zelfs een of twee van onze 
beschermelingen in levende lijve kunnen bewonderen.  
 
Hier vindt u meer informatie over de Huisdierdagen: http://www.huisdierdagen.nl/ 
We hopen u in Assen te begroeten! 

 
 WANDELDATA    
Het zaterdagochtendse wandelrooster tot de kerst ziet er als volgt uit: 

 zaterdag 16 november: wandeling Kootwijk 
 zaterdag 30 november: wandeling Kootwijk  
 zaterdag 7 december: wandeling Kootwijk 
 zaterdag 21 december: wandeling Kootwijk 

Diegenen onder u die wel eens (of bijna altijd) meewandelen weten dat een van de 
leden van de Commissie Windscherm, die altijd als helaas broodnodige 
parkeerwacht fungeert,  na afloop van de wandeling met de pet rondgaat. Natuurlijk 
heffen wij geen entreegeld om mee te kunnen wandelen! Maar wij vinden het 
natuurlijk wel heel fijn als u een kleine bijdrage doet. Of u in de pet doet en zo ja 
hoeveel is helemaal uw eigen beslissing. Er is geen minimumbedrag en dus ook geen 
maximumbedrag.  
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 BOOMPJE VERWISSELEN 
 
Per 1 december a.s. treedt er in verband met een herverdeling van de bestuurstaken 
een wijzigingen in het bestuur c.q. het bemiddelingsteam op. Martine Keizer, onze 
secretaris, wordt in het bestuur afgewisseld door Sophie Witschge, lid van het 
bemiddelingsteam.  
 
Eigenlijk blijft alles dus wel ongeveer hetzelfde.  
 
Wie een nieuwe hond wil, meldt zich zoal altijd bij een van de bemiddelaars – 
Martine, Sophie of Rina en wie per se iets met de secretaris wil bespreken, neemt 
contact op met Sophie. Voor alle duidelijkheid hier nog even de telefoonnummers en 
e-mailadressen:  
 
Rina:  06 12281478  rina.de.vries@voordewindhond.eu  
Martine: 06 12282547 martine.keizer@voordewindhond.eu  
Sophie: 06 12282478 sophie.witschge@voordewindhond.eu  
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 TOT SLOT 
Een van onze leden stuurde ons een vermakelijk gedicht van Jil Bridget Atkinson, met 
de suggestie dat wij dat in de Windkracht konden plaatsen. Dat doen we graag!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen velen van u binnenkort te zien, op de huisdierdagen in Assen, op de 
vachtverzorgingsdag in Maasland of  op een van onze wandelingen in Kootwijk waar 
stamboomdragers en mixen, dogs en  hounds, in vacht en met geschoren vacht 

allemaal van harte welkom zijn!  

 
 

 

SAID THE MIXED BREED TO THE PEDIGREE: 
You're a really lovely creature, you are without a doubt, 
But I cannot help this feeling that I've been left without. 
It only takes a second to describe just what I've got. 
Yet they talk for many hours bout the placing of your 
hock. 
So I studied our main differences and this is what I found. 
They always call me dog whilst you are called a hound. 
So I've come to this conclusion and I think it can be said 
That you and me together have been differently bred. 
The truth has dawned upon me now, it's very plain to see 
That I am just a mixed breed, whilst you are pedigree. 
But tell me please dear posh dog, tell me if you can 
Why they gave it all to you, then coated it with jam?  
 
SAID THE PEDIGREE TO THE MIXED BREED: 
So you think I have it jammy? well I'll tell you this my 
friend. 
Try getting brushed for hours till it drives you round the 
bend 
And when at last it's over and I want to go and play, 
I'm told in no uncertain terms "you're staying in today!" 
And how I hate the bath tub full of bubbling shampoo, 
Then the instruments of torture - they use them - YES 
they do! 
And when my grooming's over and I ask if I may go, 
I'm told the same old story "NO - tomorrow you've a 
show!" 
 


