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 BEMIDDELDE HONDEN     
 
De vorige Windkracht gaf een overzicht van alle honden die in 2013 naar hun nieuwe 
huizen gingen. In deze Windkracht melden we u welke honden verhuisd zijn sinds 
Kerst 2013. En dat waren er 15!  
 
Hier komen ze, voor de duidelijkheid met hun websitenamen. En nu we het daar 
toch over hebben: vrijwel iedere hond die op onze site bij Windtegen komt, krijgt 
een andere naam. Sommige afgevende eigenaren vinden dat heel erg ; de hond 
verliest al zijn huis en dan ook nog zijn naam! Maar  we leggen dan uit waarom dat is 
en zeggen dat de hond door degene die hem verzorgt uiteraard  met zijn normale, 
vertrouwde naam wordt aangesproken. De reden van de naamverwisseling is dat 
nogal wat windhondmensen erg geïnteresseerd zijn in de identiteit van de 
aangeboden honden. Dat is op zich uiteraard niet erg, maar het wordt wel vervelend 
als bijvoorbeeld de afgevende eigenaar  of de fokker opgebeld wordt en hem de les 
gelezen wordt.  
 
Hieronder staan, in alfabetische volgorde, de 15 honden die in de eerste drie 
maanden van 2014 allemaal een erg fijn huis hebben gekregen:  
 
 
 

 
 

 

Aladin   Bente   Brian   
Cyrus & Darius  Farida   Fee   

Gijs   “Kopstoot “Ben  Mahdi  
Maxim  Michail  Rolo  

 Sammie  Thorstan 



 

 
 
 OUDE HONDEN   
  
 De tijden veranderen en dat geldt ook voor hondenbemiddeling. Een aantal jaren 
geleden was het zo dat zowel bloedjonge als stokoude honden snel een nieuwe plek 
vonden. De tussengroep, laten we zeggen honden van een jaar of zes, zeven, acht, 
was moeilijker te plaatsen. We zeiden dan tegen elkaar ‘nou, niet jong genoeg en niet 
oud genoeg’.  
 
De laatste tijd is er echter een verandering gaande. De hoogbejaarde honden vinden 
ook niet meer zo snel een plek. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste: de vrees dat 
er dierenartskosten gemaakt moeten worden. Ten tweede: de vrees dat een nieuwe 
eigenaar weer zo snel afscheid van de hond moet nemen. Tegen beide argumenten 
valt niet veel in te brengen. Of toch wel?  

 
Lees hieronder de gedachtegang van twee mensen die onze Farida liefdevol opnamen.  
 

Toen ons roedel, dat bestond uit de zevenjarige Greyhound Lola en de eveneens zevenjarige 
Grippet Fridolin, werd uitgebreid met een twaalfjarige Afghanendame hoorden we steeds 
dezelfde twee opmerkingen. De ene was “Wat moeten jullie nou toch met zo’n oude hond, 
als jullie er dan toch eentje bij willen?” De andere was “Wat ontzettend goed van jullie dat 
jullie uit medelijden met zo’n oude hond voor een kort tijdje nog een fijn huis willen geven.”  
 
Met noch de ene noch de andere reactie konden we iets beginnen. De zaak ligt namelijk veel 
eenvoudiger. Er kwam een hond op ons pad die het grootste deel van haar leven in een 
kennel doorbracht , twaalf jaar oud is en een nieuw huis nodig heeft. Wij hadden plek en tijd 
en twee zeer vriendelijke honden. Dus: kom maar, hond!  
 
Het is voor ons van geen enkel belang hoe lang een hond nog bij ons zal zijn. De hoofdzaak is 
dat de hond nog een beetje gelukkig wordt. Hoe lang dat geluk duurt, zes maanden, een jaar, 
langer, dat is onbelangrijk. Wat dat betreft lijken mijn man en ik misschien wel op honden: 
het leven is nu, niet gisteren en niet morgen.  
 
Intussen is „Elsa“ druk bezig zich ontpoppen tot een gelukkige, blije en zelfs speelse hond, 
die in geen enkel opzicht meer iets heeft van de hond die een paar maanden geleden zo 
treurig langs de camera keek. Als u de foto’s op de volgende bladzijde bekijkt, ziet u 
ongetwijfeld het verschil! 
En uiteindelijk gaat het daar toch om? Voor ons is de tijd, hoe lang of kort dan ook, die we 
met Elsa hebben, de tijd die we haar geven gelukkig te zijn. En daarop heeft een dier toch 
recht? Per slot van rekening heeft het dier er niet om gevraagd geboren te worden; dat was 
een beslissing van een mens. Dan is een mens ook verantwoordelijk voor dat hondenleven. 
En dat heeft dus niets met medelijden te maken.  
 
Of we ons dan geen zorgen maken over de –misschien- op handen zijnde dood van Elsa? 
Absoluut niet. Het is niet interessant of wij dan verdrietig zijn of het er moeilijk mee hebben. 
Dat zal trouwens best, maar dat soort menselijke gevoelens vallen weg tegen het geluk en de 
vrolijkheid van Elsa. En het feit dat ze vrolijk en gelukkig is, dat maakt ons weer gelukkig en 
vrolijk. Iedere dag weer. En zo sluit zich de cirkel. Dàt is het leven en daar gaat het om.  



 

 
 
 

 

 
Wij wensen Elsa en haar mensen en haar nieuwe roedelgenoten nog een 
mogelijk lange en gelukkige tijd met elkaar!  

 
 
 



 

 
 
 PEETHONDEN  
 
Tot onze zeer grote vreugde is Fee halverwege maart naar haar eigen mensen gegaan.  
Dat was toch inmiddels de hoogste tijd! Vanaf april 2012 zat de zwarte schoonheid in 
een kennel te wachten. En dat het wel goed zit met Fee en haar mensen, dat ziet u 
wel op de foto.  
 

  
 
We wensen de twee- en viervoeters veel geluk!  
 
Met de verhuizing van Fee hebben we nog slechts één peethond over: de Greyhound 
Billy. Billy vertoeft alweer een paar maanden bij Remy en Ramona en het gaat hem 
daar uitstekend. Toch willen we hem nog een keer onder de aandacht brengen. Want 
opvang is opvang. En Billy heeft ook echt een eigen huis nodig.  



 

 
 
 

Billy kijkt, één oor omhoog, frank en vrij de camera in. Wij vinden het toch wel een 
beetje onbegrijpelijk dat niemand deze mooierik aan zijn of haar zijde will hebben! 
 

 
 
Verder stellen we graag onze nieuwe peethond, de Chart Polski Patryk voor. Ook hij 
wacht alweer een jaar op zijn eigen mensen. Sinds een paar weken verblijft Patryk bij 
een gastgezin, waar hij leert wat het is om een huishond te zijn. En dat gaat hem 
eigenlijk best goed af. Toen uw stukjesschrijver de dag dat hij verhuisde tegen de 
avond langs kwam om te zien hoe het ging, lag Patryk al in een stoel! Hij blijft ook 
tamelijk braaf een paar uurtjes alleen thuis, maar dan heeft hij intussen wel een 
aantal huishoudelijke voorwerpen naar zijn stoel gesleept, zoals afwasborstels, vaat- 
en theedoeken en mocht er ergens iets eetbaars zijn blijven liggen, dan gaat dat ook 
mee naar de stoel. In blijde afwachting van de terugkeer van zijn mensen.  
 
Hij is (nog) geen grote fan van mannen, maar als die eenmaal zijn goedgekeurd, dan 
is het verder prima. Met dominante honden heeft Patryk wat moeite, maar met 
gewone, vriendelijke honden wil hij graag kennismaken. En heel soms doet hij een 
klein poginkje wat te spelen. Zoals zijn opvangfamilie schreef: Er is nog best wat 
ontwikkelingsruimte. Wij weten zeker dat zijn tijdelijke mensen er alles aan zullen 
doen om die ruimte optimaal te benutten.  
 
Wij hopen dat zich peetouders voor Patryk melden, maar nog meer hopen we dat 
zich binnenkort mensen bij ons melden die hem een permanent huis willen geven.  
 



 

 
 
 
Patryk en zijn opvangvader zullen binnenkort weer deelnemen aan een wandeling in 
Kootwijk, dus wie Patryk in actie wil zien, die weet waar hij terecht kan. Hier komt 
alvast een foto:  
 

 
 
 OPVANG   
 

Diegenen onder u die regelmatig op onze website kijken weten dat Martine Keizer 
eind 2013 haar bestuursfunctie bij Voordewindhond heeft neergelegd en sedert 
enige tijd ook niet langer windhonden voor ons opvangt in haar Dierencentrum 
Friesland.  
 
Het bestuur betreurt dat met haar vertrek een ervaren en kundige 
hondenbemiddelaar weg is gevallen. En niet alleen een bemiddelaar, maar ook een 
opvangplek waar op ieder moment van de dag, en soms ook nacht, een hond kon 
worden ondergebracht.  
 
Toch hebben we vrede met haar beslissing. Het bestuur maakte zich immers al enige 
tijd zorgen over de zichtbare verschuiving van Martine’s aandacht weg van onze 
windhonden naar andere kansarme honden die op het Dierencentrum binnen 
kwamen, waardoor bijvoorbeeld de vacht- en lichaamsverzorging van de in haar 
centrum verblijvende windhonden onder druk kwam te staan.  
 
Hoe anders zag alles er nauwelijks een jaar geleden uit!  



 

 
 
 
 
In april 2013 werd het pand waarin het Dierencentrum gevestigd is op het nippertje 
van een gedwongen verkoop per openbare veiling gered en kon er met een schone 
lei begonnen worden. Intensief overleg tussen het bestuur en Martine leidde tot 
plannen om de krachten te bundelen en een windhondencentrum te realiseren, 
waarin een windhondenpension en een op windhonden gespecialiseerde opvang 
gevestigd zouden worden.  
 
In het kader van deze plannen heeft Voordewindhond zich onder meer ingezet om 
een windhondenhuiskamer te creëren en gebruiksklaar te maken. Tijdens een aantal 
klusdagen hebben vrijwilligers van Voordewindhond van alles gedaan: muren 
geverfd, kieren gedicht, vloeren geschuurd en in de epoxyverf gezet en hebben weer 
andere vrijwilligers voor lunches voor alle buffelaars gezorgd.  
 
Maar de bijdrage van Voordewindhond bestond niet alleen uit arbeidskrachten; het 
bestuur stak ook geld in de uitvoering van de plannen, geld dat vrijgemaakt moest 
worden uit de toch al krappe middelen van de vereniging. Omdat het belang bij een 
op windhonden gespecialiseerde opvang groot was heeft het bestuur besloten tot 
een financiële bijdrage.  
 
Het zal duidelijk zijn dat genoemde fysieke en financiële inspanningen niet geleverd 
zouden zijn als eerder was gebleken dat Martine’s belangen elders lagen en dat de 
plannen voor een windhondencentrum en windhondenhuiskamer niet gerealiseerd 
zouden worden. Uiteraard zal het bestuur te zijner tijd verantwoording over het 
verloop van de ontvlechtingprocedure afleggen aan de leden.  
 
Tot slot wenst het bestuur Martine het allerbeste en hoopt dat zij de vorm van 
hondenopvang realiseert die haar de meeste voldoening geeft. 
 

Hoe nu verder….met de bemiddeling 
 
Sinds Martine haar functie heeft neergelegd, bestaat het bemiddelingsteam uit twee 
personen: Rina de Vries en Sophie Witschge. (Sophie heeft overigens ook de vacante 
secretarispost op zich genomen). We hebben een herverdeling gemaakt voor wat 
betreft de telefonische bereikbaarheid en proberen de taken evenredig te verdelen. 
Soms moeten mensen hierdoor iets langer wachten of verlopen bepaalde 
bemiddelingszaken iets langzamer dan we zelf zouden willen, maar we hebben dit 
liever dan dat we inboeten op onze zorgvuldigheid. Honden goed bemiddelen is een 
vak apart en kost veel tijd, energie en overleg; bovendien werken wij beide in het 
onderwijs, en dus komen we af en toe wat tijd tekort. Gelukkig zijn we zeer 
gemotiveerd en op de een of andere manier vinden we meestal nog wel ergens een 
klein gaatje om een mail te beantwoorden of even iets samen kort te sluiten.  
 
 



 

 
 
 
De bemiddeling functioneert naar tevredenheid en er worden geen pogingen 
ondernomen een derde bemiddelaar te zoeken. Desalniettemin staan wij natuurlijk  
altijd open voor mensen die in praktische zin onze werkzaamheden willen en kunnen  
ondersteunen.  
 

Hoe nu verder…. met de opvang 
 
Toen Voordewindhond nog Windhonden in Nood was werkten we heel prettig 
samen met het Dierenpension de Berkenhoeve in België. En ook in de jaren dat de 
meeste honden in Friesland zaten, brachten we nog af en toe honden in België 
onder.  
 
We hebben in januari met de pensionhouder, een Salukiman in hart en nieren, 
overleg gehad en hij toonde zich bereid om maximaal zeven windhonden voor ons 
op te vangen tegen gelukkig geringe (bijna te verwaarlozen) kosten. Wij zijn hem hier 
zeer erkentelijk voor. Niet alleen hebben we nu een goede pension-opvangplek voor 
onze windhonden, ook hebben we een betrouwbare verzorger die ons de juiste 
informatie kan verstrekken over het karakter en de ontwikkeling van de honden die 
we bij hem in de opvang hebben zitten. Dit maakt het werk van een bemiddelaar 
zoveel makkelijker, want we kunnen op zijn oordeel vertrouwen bij het informeren 
en adviseren van een potentiële nieuwe eigenaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Daarnaast werken we uiteraard ook met particuliere opvangadressen. Ten eerste is 
het helemaal niet ondenkbaar dat we te eniger tijd meer dan zeven honden moeten 
opvangen en ten tweede is –langdurig– kennelverblijf, zeker voor windhonden, niet 
ideaal. Recente onderzoeken over het welzijn van honden die in kennels worden 
gehouden en van asiel-honden tonen aan dat deze honden de eerste drie weken van 
hun verblijf enorm veel  stress kunnen ervaren en honden bij langdurige 
kennelhuisvesting chronische stressverschijnselen kunnen gaan vertonen tot aan 
volledige apathie toe. Stress, in ieder geval te lang en te veel stress, heeft een 
negatief effect op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Overigens blijkt uit de 
diverse onderzoeken ook dat dagelijks (fysiek) contact met zowel soortgenoten als 
mensen een enorme stressverlaging en dus welzijnsverbetering opleveren voor een 
in een kennel gehuisveste hond. 
 
Sinds begin dit jaar zijn we actief op zoek gegaan naar opvanggezinnen voor onze 
honden en gelukkig hebben we inmiddels een aantal families die met veel liefde hun 
huis en hart hebben open gezet voor een van onze windhonden. Op de foto ziet u 
Rashid, die zich helemaal thuis voelt bij zijn gastfamilie en niet onder stoelen of 
banken steekt dat het zijn liefste wens is een hap van dat koekje te krijgen …. 
 

 
 
Vanaf deze plek nogmaals onze dank aan Ramona en Remy, aan Gerard en Yvon met 
hun twee dochters, aan Joyce en Elroy met hun vier zonen, aan Jessica, aan Yvonne 
en aan Bianca en Peter met hun twee zonen! 
 
En u ziet natuurlijk wel dat we kennelijk de beschikking hebben over een handjevol 
gastgezinnen.   



 

 
 
 
Dat is te weinig!  
 
Wij kunnen dan ook nog wel een aantal goede opvanggezinnen gebruiken! Misschien 
is dat iets voor u? En dan vraagt u zich wellicht af aan welke eisen u dan moet 
voldoen. Hier komen ze; het is een hele lijst geworden: 

 

 U heeft voldoende hondenervaring, bij voorkeur natuurlijk met windhonden; 

 U vindt het niet erg een hond in huis te nemen waar over we weinig tot niets 

kunnen vertellen en waarvan u dus niet weet “welk vlees u in de kuip heeft”; 

 U kunt enerzijds een hond voldoende structuur/regelmaat bieden maar 

anderzijds ook flexibel zijn als blijkt dat de hond andere behoeften/gewoonten 

heeft; 

 U heeft voldoende tijd c.q. kunt veel thuis zijn voor de hond; 

 U heeft geduld en maakt u niet druk om zaken als onzindelijkheid, 

voedseldiefstal, nachtelijke huilpartijen, zwaan-kleef-aan-gedrag en andere 

eigenaardigheden/ onhebbelijkheden die een opvanghond kan vertonen; 

 U bent niet op zoek naar een nieuwe hond of een hond erbij, maar u heeft wel 

ruimte in huis en hart om er tijdelijk een hond bij te hebben; 

 U heeft begrip voor het feit dat u nieuwe huisgenoot wat mentale krasjes heeft 

opgelopen en u wilt hem helpen te herstellen maar u plakt hem niet het etiket 

‘zielig’ op en u gaat hem zeker niet zo behandelen; 

 U bent emotioneel in staat om de hond liefde, steun en vertrouwen te geven en 

een band met hem op te bouwen, maar kunt ook wanneer de tijd daar is weer 

afscheid nemen van de hond; 

 U snapt dat uw taak bestaat uit de opvang, d.w.z. verzorging, huisvesting, 

voeding en (her)opvoeding van de hond, en u laat de bemiddeling/herplaatsing 

aan Voordewindhond over. 

Bovenstaande lijst is dan wel uitgebreid, maar nog niet volledig. Hij geeft hoogstens  
een indicatie van de schapen met vijf poten of duizendpoten waar we naar op zoek 
zijn. We hebben trouwens een uitgebreid document geschreven met informatie voor 
de potentiële opvangfamilie. Het heet “Een hond opvangen? Waar begint u aan!” 
Mocht u overwegen u te melden als opvangadres dan horen we graag van u en  dan  
zullen we u dit document toe sturen, zodat u kunt kijken of u werkelijk deze taak op 
u kunt en wilt nemen. 
 
Tenslotte nog één heel belangrijk punt dat u zich moet realiseren voordat u zich 
aanmeldt als opvanggezin: het moment dat mensen afstand willen doen van hun 
hond en contact met ons opnemen is vaak het moment dat ze alles al hebben 
geprobeerd. Het gevolg is dat de hond vaak op zeer korte termijn een plek zoekt. 
Bijna altijd is het dus zo dat wij een opvanggezin bellen met de vraag of ze per direct  



 

 
 
 
of morgen een hond voor ons kunnen opvangen. Wij zijn dan gebaat bij mensen die 
ons direct een duidelijk antwoord kunnen geven.  
 
Hebben we u met bovenstaande nog niet afgeschrikt, en we hopen dat dat niet het 
geval is, dan nodigen we u uit contact met ons op te nemen: 
bemiddeling@voordewindhond.eu 

 
En om het gastouderschap ook nog vanuit een heel andere, wat emotionelere hoek te 
belichten, volgt hier een gedicht over een opvanghond van Diane Morgan: 

 

 

 
A Poem To My Foster Dog  
 
I am the bridge  
Between what was and what can be.  
I am the pathway to a new life. 
 
I am made of mush,  
Because my heart melted when I saw you,  
Matted and sore, limping, depressed,  
Lonely, unwanted, afraid to love. 
 
For one little time you are mine.  
I will feed you with my own hand  
I will love you with my whole heart  
I will make you whole.  
 
I am made of steel.  
Because when the time comes,  
When you are well, and sleek,  
When your eyes shine,  
And your tail wags with joy  
 
Then comes the hard part.  
I will let you go - not without a tear,  
But without a regret.  
For you are safe forever - 
A new dog needs me now. 
 
Diane Morgan/©1999 
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  NOTITIEBOEKJES 
 

Het heeft even geduurd, of eigenlijk heeft het gewoon heel lang geduurd, maar er zit 
schot in de notitieboekjes. Onze zeer veelzijdige penningmeester heeft maar liefst 
tien verschillende voorkanten voor de notitieboekjes ontworpen. Uiteraard is 
‘windhond’ het thema van alle boekjes, maar hij is erin geslaagd een zeer 
gevarieerde collectie te ontwerpen. Kijk maar:  

 
Het formaat van de boekjes is A5 (148 x 210 mm), er zitten 64 blanco bladzijden in van maar 
liefst 120 gram (normaal papier is 80 gram), en de buitenkant is gesatineerd.  Het boekje is 
verder ook nog van een elastiek voorzien zodat het netjes dicht blijft. Op de achterkant staat 
een korte tekst over Voordewindhond.  
 
Kortom, een heel erg mooi en sjiek notitieboekje.  
 
Voor windhondliefhebbers. Voor u. Voor € 12,95  + verzendkosten.  
 
En mocht u denken ‘nou, wel een beetje duur’, bedenk dan dat de volledige opbrengst ten 
goede komt aan de windhonden die op uw en onze hulp zijn aangewezen! 
 
We verwachten de aflevering eind april maar als u wilt kunt u alvast uw bestelling doorgeven 
bij eleonora.de.kort@voordewindhond.eu.  
 
O ja, en dan nog even wat winkelnieuws: er komt een windhondagenda 2015! Hij zal er iets 
anders uitzien dan de agenda’s die u wellicht uit 2010 en 2012 kende, maar hij zal zeker niet 
minder mooi en windhonds zijn! 
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 AGENDA 1: WANDELINGEN 

 
De wandeldata voor de komende drie maanden zijn als volgt:  
 
zaterdag 12 april   zaterdag 10 mei   zaterdag 14 juni  
zaterdag 26 april   zaterdag 24 mei   zaterdag 28 jun  
 
Het beperken van het aantal deelnemende honden tot 25 werkt op zich goed. De 
ene week treedt inderdaad het maximum aantal honden aan, de andere week maar 
de helft. In ieder geval is het een stuk rustiger lopen als er niet van die enorme 
kuddes over het zand vliegen.  
 
Dat gezegd hebbend: toch gebeurt er een doodenkel keertje iets. Honden zijn 
honden en die kunnen soms om voor mensen niet (helemaal) duidelijke redenen het 
plotseling met elkaar aan de stok krijgen. Gelukkig is het meestal een heel klein 
vlammetje in een heel klein pannetje en is het werkelijk een zeldzaamheid dat er ook 
daadwerkelijk wat bloed vloeit.  
 
Wel willen we hier nog een keer benadrukken dat het echt nodig is dat u zich uiterlijk 
de dag voor de wandeling aanmeldt, zodat we weten hoeveel honden er komen en 
we ook kunnen zien of er honden tussen zitten die in het verleden het aan de stok 
gehad hebben met andere deelnemers.  
 
En tenslotte nog even ten overvloede: uw akela doet haar uiterste best alle honden 
in de gaten te houden en bij dreigende onenigheid in te grijpen, maar het is wel de 
bedoeling dat u goed op uw eigen hond let! U kent hem of haar per slot van rekening 
het beste en u zult eerder de signalen oppikken.  
 



 

 

 
 
 AGENDA 2: ACTIVITEITENDAG EN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 

 
Noteer zondag 25 mei alvast in uw agenda want die dag organiseren we voor alle 
leden een gezellig samenzijn voor mens en windhond. De planning is dat we om 
10.30 uur beginnen en rond 16.30 uur klaar zijn.  
 
In de ochtend zullen de sportieve capaciteiten van de windhond en het 
motivatievermogen van de baas getest worden tijdens een workshop “behendigheid 
voor windhonden”. Vanzelfsprekend onder deskundige begeleiding, te weten de 
instructeurs Raymond en Sophie van Alpha Hondenschool Meppel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna zal er een eenvoudige lunch klaar staan om even bij te komen en ervaringen 
uit te wisselen.  
 
Om 13.00 uur kunnen de windhonden hun hersenen laten kraken en hun eigenaren 
zich verwonderen over de mentale vaardigheden van hun viervoeter onder de 
deskundige leiding van Inge van Harte, één van de initiatiefnemers van “Hersenwerk 
voor honden” (zie gelijknamige website en FB-pagina). 
 
Rond 14.00-14.30 uur mogen de honden bijkomen en zullen wij mensen ons bezig 
gaan houden met ietwat serieuzere zaken, te weten de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering 2014. 
 
Deze hopen we om 15.30 uur te kunnen afronden en daarna heeft u de keuze: 
 

 de reis terug naar huis aanvangen of  

 met ons mee nog een uurtje wandelen in het Koekangerveld, een bos met 

een zeer uitgebreide loslooproute voor honden (en weinig wild). 

 



 

 

 

 

De activiteitendag en ALV vinden plaats in Meppel bij de gastvrije familie Robaard op 

de locatie van Alpha Hondenschool.  

We vragen een kleine bijdrage van € 12,50,- per baas-hondcombinatie. Elke extra 
deelnemende hond kost € 5 en iemand die zonder hond de activiteiten dag wil 
bezoeken betaalt € 7,50. Deze bedragen zijn inclusief de lunch maar exclusief koffie, 
thee en andere drankjes.  
 
Binnenkort zullen wij de officiële uitnodiging mailen, maar mocht u zich nu alvast 
willen opgeven voor de activiteitendag en/of de ledenvergadering, dan kan dat 
natuurlijk: sophie.witschge@voordewindhond.eu 
 

 GEZONDHEID: NIEUWE VARIANT ZIEKTE VAN WEIL 
 
Hoewel de meeste windhonden geen echte “waterratten” zijn, houdt het merendeel 
van onze viervoeters wel van water- nou ja, modder- en gewone plassen, pootje-
baden en lekker rollen in het gras aan de waterkant. Daarmee ligt het gevaar op de 
loer dat ze besmet raken met leptospiren die de ziekte Leptospirose, beter bekend 
als ziekte van Weil, kunnen overbrengen.  
 
Normaliter wordt uw hond bij zijn jaarlijkse bezoek aan de dierenarts gevaccineerd 
tegen de ziekte van Weil en is dit risico dus erg klein. Helaas bleken vorige zomer er 
nieuwe varianten de kop op te steken en raakte een aantal honden ernstig ziek en 
enkelen overleden zelfs, ondanks dat deze dieren gewoon waren gevaccineerd tegen 
de ziekte van Weil.  
 
Naar aanleiding daarvan is er een nieuw vaccin ontwikkeld die de hond niet alleen 
tegen de gebruikelijke 2 maar tegen alle 4 de voorkomende varianten van 
leptospirose beschermt. Omdat dit vaccin geboosterd moet worden om volledige 
bescherming te geven, wordt uw hond 4 weken na de eerste vaccinatie weer bij de 
dierenarts verwacht voor een herhalingsenting met dit nieuwe vaccin. Vervolgens is 
het eenmaal per jaar herhalen van de nieuwe enting tegen leptospirose afdoende 
om uw hond voor 100% te beschermen.  
U kunt uw dierenarts vragen naar het nieuwe vaccin of kijken op: 
www.leptospirose.nl 
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 WEER EENS HEEL IETS ANDERS: BOEKENTIPS  
 

Vond de wetenschap die zich bezig houdt met gedrag van mens en dier tot op een 
kleine tien jaar geleden de hond (in tegenstelling tot mensapen, kraaien, olifanten en 
dolfijnen) in het geheel niet interessant voor onderzoek, daar is de laatste jaren flink 
verandering ingekomen. Diverse vooraanstaande ethologen hebben de hond (her-
)ontdekt en inmiddels zijn er zowel  in Amerika als in Europa, op diverse 
universiteiten en in gedragsonderzoeks-centra zelfs enkele wetenschappelijke 
afdelingen opgericht die zich specifiek bezig houden met onderzoek naar het 
denkvermogen én gevoelsleven van honden.  
 
Dit heeft geleid tot verschillende, interessante publicaties en ook tot een aantal 
boeken die absoluut de moeite waard zijn om te lezen voor iedere 
(wind)hondenbezitter. 
 
We stellen ze graag aan u voor: 
 

  
 
 

 
 
 

Wat weten honden eigenlijk? Hoe denken ze? Hoe ervaren ze hun 
dagelijkse wereld, elkaar en dat andere eigenzinnige dier, de mens? 
Dit boek geeft een frisse en unieke kijk op de wereld van honden, 
vanuit het oogpunt van de hond. In heldere taal maakt de lezer kennis 
met de vermogens van honden en krijgt een beeld van hoe het zou 
kunnen zijn om een hond te zijn. 
Alexandra Horowitz schreef geen formele trainingsgids is, maar haar 
boek biedt het wel praktische handvatten voor hondenliefhebbers die 
graag willen weten waarom hun honden doen wat ze doen. 

 

In Dit is de hond ontmaskert John Bradshaw, expert op het gebied van 
hondengedrag en hondenwelzijn, een groot aantal populaire ideeën 
over de aard van de hond, zoals de gedachte dat honden willen 
domineren. Bradshaw maakt duidelijk dat honden absoluut geen 
gedomesticeerde wolven zijn die willen domineren, maar unieke dieren 
met een uiterst sociaal gedrag, die het vermogen hebben om 
harmonisch samen te leven met andere soorten, in het bijzonder de 
mens.  
Bradshaw geeft ook belangrijke informatie over de anatomische en 
psychologische eigenschappen van de hond, aan de hand waarvan je 
het welzijn van je hond kunt verbeteren. Dit is de hond is een 
diervriendelijk boek vol waardevolle adviezen. Bradshaw laat helder en 
overtuigend zien hoe je je kennis van je hond kunt vergroten en hoe je 

nog beter met hem kunt omgaan. 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
Een voor wie niet een heel boek wil lezen, in het tijdschrift Onze Hond van april vindt u een 
uitgebreid artikel over de Sloughi. 

 

 TOT SLOT  
Het is weer een lange Windkracht geworden en we hopen dat u hem met plezier gelezen 
zult hebben. Ook hopen we dat Windkracht 15 u tot enige actie zal aansporen: onderzoek 
naar uw geschiktheid als opvanggezin, bezoek aan de dierenarts in verband met opduiken 
nieuwe leptospiren, aanschaf van een notitieboekje, opgave deelname aan een 
zaterdagochtend wandeling, de activiteitendag, en/of de ledenvergadering, aanschaf van 
een van de gepresenteerde boeken over hondengedrag. En kunnen deze suggesties u niet 
bekoren, dan zijn we natuurlijk altijd heel blij met zelfs de kleinste donatie! 

 
 

Brian Hare ontdekte dat het intelligentieniveau van de hond dichter bij 
dat van de mens ligt dan gedacht. In de 43.000 jaar dat honden als 
huisdier worden gehouden, zijn ze slimmer en vriendelijker geworden. 
Ze werken goed samen en communiceren, waardoor ze net zo goed 
zijn in problemen oplossen als mensen. 
In De wijsheid van honden nemen Brian Hare en Vanessa Woods de 
lezer mee op de reis die zij maken voor hun wetenschappelijk 
onderzoek, van Georgië naar Rusland, naar Congo en weer terug naar 
de VS. Daar bestuderen zij meer dan 2000 honden: van hun eigen hond 
Oreo tot de meest modieuze hondenrassen van de wereld. Zij vertellen 
hun verhaal vol wetenschappelijke feiten met aanstekelijk 
enthousiasme. 

Neuroscientist Gregory Berns had spent decades using MRI imaging 
technology to study how the human brain works, but a different 
question still nagged at him: What is my dog thinking? You can't ask a 
dog why he does something. And you certainly can't ask him how he 
feels. After his family adopted Callie, a shy, skinny terrier mix, Berns 
realised there was only one way to find out - use an MRI machine to 
scan the dog's brain. Despite an oppressive maze of bureaucratic 
hurdles, Berns was determined to proceed with his 'Dog Project', 
adamant that it would only be conducted under humane conditions, 
with no restraints - the dogs had to participate of their own free will. 
Callie followed her nose - and a trail of hotdogs - and led Berns to the 
discovery of profound and heart-warming new evidence that has 
unlocked the science behind the canine - human bond. How Dogs Love 
Us demonstrates why dogs should be treated with love, respect, and 
appreciation for their social and emotional intelligence. 


