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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. 

 

Als u een brave lezer bent en netjes bij het begin van deze Windkracht begonnen bent, dan 
heeft u hierboven gelezen dat onze nieuwsbrief vier maal per jaar verschijnt. En als u dan 
ook nog lid van onze vereniging bent, dan weet u dat u dit jaar niet vier maal een 
Windkracht op uw digitale mat gevonden heeft. Sterker nog, u heeft alleen maar in het 
voorjaar van ons een nieuwsbrief gehad! 
 
Dat is niet omdat er niets te melden zou zijn. Integendeel! Het is een heel druk jaar geweest 
met veel bemiddelingen, veel zaken die onmiddellijk opgelost moesten worden en ook nog 
een behoorlijke hoeveelheid ander, bijkomend werk zoals de bemensing van een 
informatiestand bij evenementen, brocantes, websitewerk, wandelingen enzovoort. 
 
U weet misschien dat de beide bemiddelaars in het onderwijs werkzaam zijn. Hoewel 
docenten de reputatie hebben elke dag uiterlijk om drie uur klaar te zijn en ongelooflijk veel 
vakantie te hebben, is de waarheid een geheel andere:  de hectiek in het onderwijs lijkt ieder 
jaar erger te worden, steeds meer administratieve verplichtingen, steeds meer tentamens 
en herkansingen, steeds meer vergaderingen, steeds meer correctie, steeds meer maatwerk 
voor leerlingen en studenten, steeds meer studiebegeleiding en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan.  
 
Het resultaat is dat we echt moeten schipperen met de tijd en we ook keuzes moeten maken 
en besluiten wat echt aandacht behoeft en wat eventueel wel even kan wachten. En omdat 
opvang en herplaatsing nou eenmaal voorgaan, viel de Windkracht tussen de wal en het 
schip.  
 
Maar….niet getreurd, want hier komt een extra lange Windkracht, waarin we zullen 
proberen verslag te doen van wat er sinds de vorige Windkracht allemaal gebeurd is.  
 
En we beloven dat we in 2015 echt zullen streven naar vier nieuwsbrieven per jaar!  
  



 
 

 BEMIDDELDE HONDEN     
 
Eerst maar even alle honden die sinds de vorige Windkracht naar een nieuw gezin verhuisd 
zijn:  
 

   



 
 

Wie een goed geheugen voor hondennamen heeft herkent het merendeel van de hier 
genoemde honden, maar in deze lijst zitten ook een paar honden die we om diverse redenen 
niet op onze site konden voorstellen en die in deze lijst dan ook onder een pseudoniem 
staan opgevoerd.  
 
Als u deze lijst van tegen de dertig bemiddelde honden zo bekijkt denkt u –hopelijk– zo, die 
hebben niet stilgezeten! En dat klopt ook; we hadden het echt meer dan normaal druk met 
het plaatsen van onze honden. Daar gaat veel tijd in zitten, interviews met de potentiële 
eigenaren, veel overleg met elkaar, ook overleg met de gastouder, veel geregel voor wat 
betreft kennismakingsbezoeken en ook de administratieve afhandeling vergt tijd.  
 
We zijn bijzonder blij dat we eindelijk een huis –en wàt voor huis– voor onze laatste 
langzitter Billy hebben gevonden. Vanaf deze plek ook nog hartelijk dank aan de 
opvangouders Remy en Ramona en aan de peetouder, die ons hielp met de kosten die aan 
zo’n langzitter verbonden zijn.  
 
Hetzelfde geldt voor een moeilijke hond zoals Naomi –ook aan haar nieuwe ouders veel 
dank dat jullie het met haar wilden proberen.  En natuurlijk ook voor het bejaarde salukiduo 
Darius en Cyrus. Heerlijk dat er nog mensen zijn die gewoon niet aan zichzelf denken en het 
belang van de hond(en) voorop stellen.  
 
En ook de nieuwe ouders van Maxime, de barsoireu die tijdens zijn verblijf bij ons een 
milttumor bleek te hebben en geopereerd moest worden. Fijn dat ook voor hem mensen 
kwamen die zich niet lieten afschrikken door zijn medische geschiedenis.  
 
Wij zijn dan ook tevreden met de plaatsingsactiviteiten van 2014.  En we hopen dat u dan op 
uw beurt weer tevreden over ons zult zijn.  
 

 



 
 

 MINDER HONDEN?     
 
Wie vaak op onze site komt heeft het vast ook wel gemerkt: er komen weinig nieuwe 
honden bij. Dat klopt. Voordewindhond is niet de enige windhondenvereniging die dit heeft 
opgemerkt: bij onze Duitse zusterverenigingen tekent zich ongeveer hetzelfde patroon af.  
 
Nou zou het natuurlijk te mooi voor woorden zijn als we onszelf zouden kunnen opheffen. 
Want uiteindelijk is dat natuurlijk het doel waarnaar wij streven: alle windhonden van pup 
tot hun laatste ademsnik bij hun eigen mensen!  
 
Maar we weten allemaal dat als iets te mooi lijkt om te waar te zijn, dat het dan ook te mooi 
is om waar te zijn.  
 
De ervaring van de afgelopen 45 jaar –want zo lang zijn geëngageerde windhondliefhebbers 
al druk in de weer om nieuwe eigenaren voor dakloze windhonden te zoeken–laat zien dat 
het een utopie is (en zeker een ‘wie nooit zal gebeuren’) te denken dat alle windhonden fijn 
op hun eigen plek kunnen blijven.  
 
De vraag die ons wel bezig houdt is ‘wat is er aan de hand?’  Met andere woorden, waar 
blijven al die windhonden?  
 
Als de honden niet bij ons belanden, worden ze kennelijk op een andere manier aan de 
nieuwe eigenaar gebracht.  En dat is natuurlijk ook prima.  Iedereen mag zelf weten hoe hij 
zijn hond aan een ander huis helpt. We kunnen ons wel voorstellen dat in tijden van 
economische malaise mensen eerder zullen proberen hun windhond te verkopen, dan hem 
bij ons af te geven –en dan nog tegen een vrijwillige afstandsbijdrage ook! 
 

 



 
 

Wat zijn de mogelijkheden dan alzo? 
 
Er zijn momenteel verscheidene verenigingen, die naast de bekende galgo’s uit Spanje, ook 
Nederlandse windhonden opvangen en/of bemiddelen. Sinds enige tijd is er zelfs een 
vereniging die zich inzet voor windhonden in asiels. 
 
Een ander belangrijk kanaal heeft te maken met het internet. Er zijn verschillende groepen 
op Facebook en ook nog  diverse individueel opererende windhondliefhebbers die zich 
bekommeren om onfortuinlijke windhonden en bijvoorbeeld Marktplaats scherp in de gaten 
houden. Zodra daar een windhond aangeboden worden, zetten zij een actie op touw om de 
hond te ‘redden’.  
 
Vanuit ons standpunt gezien is dat natuurlijk allemaal prima, zolang het belang van de hond 
maar voorop staat. Er  moet dus wel van te voren goed zijn nagedacht over consequenties 
van de acties. Bijvoorbeeld: als de hond gered  (lees: gekocht)  is, waar moet hij dan heen? 
Verder is voor ons van groot belang dat de reddende partij de eigenaar en, in voorkomende 
gevallen, de  fokker met respect bejegent. 
 
Maar toch loopt het vaak niet helemaal vlekkeloos.  
 
Het afgelopen jaar zijn diverse honden die oorspronkelijk werden aangeboden via 
Marktplaats en die via het circuit van windhondenliefhebbers buiten een professionele 
organisatie geplaatst waren, uiteindelijk toch weer bij ons beland. De noodopvang blijkt  zich 
dan verkeken te hebben op de extra zorg, energie en kosten die de verzorging van een extra 
(of enkele) extra windhond(en) in huis met zich meebrengt.  
 
In een geval was het zelfs zo dat op het moment dat wij onze hulp aanboden, de eigenaar 
ons liet weten dat de honden al door iemand waren opgehaald. Nog geen maand later 
verzocht de ophaler ons de honden alsnog over te nemen en te herplaatsen.  
 
Een dergelijke gang van zaken is natuurlijk niet zo fijn voor de honden in kwestie. Zij 
verliezen op zo’n manier in korte tijd twee keer hun “thuis”.  
 

  



 
 

Wij willen uiteraard hier niet beweren dat wij de hondenherplaatswijsheid in pacht hebben, 
maar wij geloven wel dat onze werkwijze absoluut een aantal pluspunten heeft ten opzichte 
van andere manieren van windhondbemiddeling: 
 
 In de afgelopen twaalf jaar hebben we -conservatief geschat- meer dan 400 honden 
herplaatst. Dat levert een boel ervaring op, met oude eigenaren, met nieuwe eigenaren, met 
hondengedrag, met het bij elkaar brengen van mens en hond. 
  
Als een hond onmiddellijk weg moet, hebben wij mogelijkheden om hem tijdelijk op te 
vangen en te observeren, zodat er geen druk ontstaat om direct een definitieve plek voor de 
hond te vinden.  
 
Mocht na herplaatsing de nieuwe eigenaar met gedragsproblemen of  andere onvoorziene 
moeilijkheden worden geconfronteerd, dan kunnen wij door de voor handen zijnde 
expertise op dit gebied de eigenaar met raad en daad terzijde staan. 
 
Als de herplaatsing om wat voor reden mislukt, raakt de hond niet aan de zwerf. Wij 
nemen hem of haar terug en we gaan opnieuw op zoek naar de juiste mens voor deze 
specifieke hond.  
 
Wij hebben een groot windhondenmensennetwerk, dat zich over de landsgrenzen heen 
uitstrekt, iets dat absoluut noodzakelijk is voor een adequate en efficiënte windhondenzorg.    
 
De tijd zal leren of op het ogenblik er inderdaad gewoon weinig honden op zoek zijn naar 
een nieuw huis of dat we met een veranderende mentaliteit te maken hebben en honden te 
gelde gemaakt worden dan wel via andere, misschien niet altijd even goede, kanalen een 
nieuwe eigenaar vinden. 
 

 



 
 

 OPVANGGEZINNEN GEZOCHT  
 
Wellicht een vreemd onderwerp, zo pal na het stukje over de slinkende aantallen 
honden, maar we doen toch graag een poging om nog wat opvangadressen te 
verzamelen. Je kunt nooit weten – sterker nog, voordat je het weet staan we  weer 
ergens op straat met drie honden die NU onderdak moeten. Dan is het fijn wat 
mensen achter de hand te hebben.  
 
Zoals we al in een eerdere Windkracht schreven ontstond door de beëindiging van 
onze samenwerking met het Dierencentrum Friesland een acuut tekort aan 
opvangplekken voor de aan ons afgestane windhonden. We slaagden erin het 
merendeel in een huiselijke situatie op te vangen en voor een handjevol honden 
maakten we gebruik van opvang in het pension van Ronny van Droogenbroeck.  
 
Aan beide manieren van opvang zitten voor- en nadelen. Het leven in een kennel 
is in principe niet wat we voor onze windhonden willen. Die zien we toch het liefst 
ergens op de bank, of minstens op een dik kussen, te midden van hun mensen. 
Aan de andere kant betekent een fijn opvanggezin ook weer een verlies voor de 
hond wanneer hij dan na zijn opvangperiode naar zijn definitieve huis gaat.  
 

 
 
Gelukkig zijn ook windhonden zeer flexibel en robuust –soms zelfs gewoon 
opportunistisch. Zij kunnen over het algemeen goed met veranderende 
levensomstandigheden omgaan.   
 
Wel is het zo dat voor ons als hondenbemiddelaar het soms makkelijker is om 
vragen te beantwoorden van potentiële nieuwe eigenaren als de hond in kwestie 
bij een gastgezin verblijft. We kunnen dan in ieder geval beter beschrijven hoe de 
hond zich daar gedraagt, bijvoorbeeld wat betreft alleen blijven,  zindelijkheid of 



 
 

gedrag ten opzichte van kinderen, katten en andere honden. De vraag blijft dan 
natuurlijk wel of de hond hetzelfde gedrag laat zien bij de nieuwe eigenaren.  
 
Inmiddels  hebben we een klein aantal betrouwbare, door de wol geverfde 
opvanggezinnen. Maar wat ons betreft mogen dat er wel flink wat meer zijn!  
 
We zoeken mensen die weten wat het is om een hond op te vangen. Dat wil 
zeggen, mensen die bij voorkeur geen tijdsbeperking van een aantal weken 
stellen, die niet van het pad raken als de opvanghond minder aangenaam gedrag 
vertoont, mensen die  hun huis en hun hart open stellen voor een willekeurige 
windhond die soms kort maar soms ook heel lang opgevangen moet worden.  
 
Opvang is dus nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die willen meemaken wat 
het is om een windhond in huis te hebben of die eerst eens rustig willen kijken of 
de hond van  hun keuze wel echt in het gezin past. Dat hoeft bij Voordewindhond 
ook helemaal niet, want iedereen die een hond ‘neemt’ gaat eerst in alle rust 
kijken of het tussen hond, mensen, eventuele andere honden en/of katten goed 
klikt. Zo niet, dan gaat de adoptie niet door en zoeken we een andere plek voor de 
hond.   
 
Opvang is voor mensen die flexibel zijn, windhondervaring hebben en die geen 
bijzondere eisen aan een hond stellen qua leeftijd, geslacht, kleur of gedrag. 
Natuurlijk heeft iedereen zo zijn eigen voorkeur voor een ras en daar houden we 
natuurlijk rekening mee. Als u helemaal niets met Afghanen heeft, en van 
vachtverzorging gruwt,  gaan we u heus niet met een Afghaan opzadelen. En een 
hond waarvan we weten dat hij een kattenmoordenaar is geven we zeker niet in 
opvang bij mensen die drie katten hebben.  
 

  



 
 

Bij dezen roepen we u dan ook op om in de donkere dagen rond kerst en de 
jaarwisseling, wanneer u hopelijk wat meer vrije tijd heeft, eens rustig bij uzelf te 
rade te gaan of u niet toch nog een plekje  in uw hart en op uw bank vrij heeft voor 
een wachtende windhond.  
 
Wij hebben speciaal voor mensen die overwegen opvanggezin te worden een 
folder geschreven “Een windhond opvangen? Waar begin je aan?”.  Het staat vol 
met tips en suggesties voor opvanggezinnen in spe. Als u ons een mail schrijft, 
sturen we u het foldertje graag toe.  
 
We hebben u nodig!  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 EEN NIEUW GEZICHT     
 

Ook misschien vreemd om een nieuw gezicht voor te stellen als er weinig honden te 
bemiddelen zijn, maar misschien toch weer niet zó vreemd. Ons werk omvat meer dan alleen 
het herplaatsen. Als mensen een hond van ons hebben, houden we zeker de eerste tijd veel 
contact. Dat is nodig om bij eventuele inburgeringsproblemen op tijd de helpende hand te 
kunnen bieden en bovendien is het gewoon erg leuk om te zien hoe een hond zich een plekje 
verwerft in zijn nieuwe gezin. Vaak verwatert het contact naarmate de tijd vergaat en juist 
van die mensen willen we horen hoe het met onze vroegere beschermeling gaat. Toen Gerard 
vertelde dat hij graag iets voor de vereniging wilde doen, hoefden we niet lang te zoeken 
naar een passende activiteit!  
 
Gerard stelt zichzelf hieronder voor:  
 

Ik ben Gerard Koole.  Samen met mijn gezin woon ik in Huissen, net onder Arnhem. 
Mijn eerste kennismaking met (de voorloper van) Voordewindhond was toen wij op zoek 
waren naar een Ierse Wolfshond.  
 
Sinds 1981 hebben wij in diverse samenstellingen Ieren gehad, afgewisseld met een 
Deerhound. Het waren altijd herplaatsingen en dat paste bij ons. Geen pup die nog helemaal 
opgevoed en zindelijk moet worden maar een oudere hond met een rugzakje. ´What you see 
is what you get´ ging niet altijd op. Het is licht beschamend wanneer jouw XXL hond op de 
loop gaat voor een mormel dat 20 keer in een Ier past. 
 
Onze honden zijn allemaal 10 plus geworden en het was dan ook een grote schok dat Wotan, 
de Ier die bij ons via de vereniging herplaatst werd, zijn vijfde verjaardag niet gehaald heeft. 
Botkanker schijnt de laatste jaren veel voor te komen bij Ieren. 
 
Na twee hondloze jaren hebben wij Rina weer benaderd om dat wij weer ‘in’ waren voor een 
hond. Omdat de Ieren en Deerhounds niet voor het oprapen liggen, hebben wij ons 
opgegeven als opvangadres. 
 
Op dit moment hebben wij onze derde opvanghond in huis maar jammer genoeg zijn onze 
werktijden veranderd en hebben we te weinig tijd om op een verantwoorde wijze een 
“rugzakhond” voor te bereiden op een definitieve plek. Een eigen hond zit er voorlopig ook 
niet in. 
 
Omdat Voordewindhond en de mensen die ik heb ontmoet mij zo aanspreken, heb ik 
aangeboden om achter de schermen de vereniging te steunen.  
 
Het is de bedoeling dat ik onder andere de administratieve afhandeling en een deel van de 
nazorg van geplaatste honden ga doen. Zo blijf ik toch een beetje in de buurt van al die 
mooie windhonden. 



 
 

En wij laten u Gerard, samen met zijn toenmalige opvanghond Patryk, op een foto zien zodat 
u weet wie u wellicht binnenkort aan de telefoon krijgt:  
 

 
  
 AFHANDELING DRACHTSTERCOMPAGNIE    
 

We hadden beloofd u op de hoogte te houden van de financiële afwikkeling van de 
samenwerking met het Dierencentrum Friesland. En daar valt inderdaad iets te melden.  
 
Even ter herinnering: Voordewindhond had nogal wat financiële middelen en mankracht 
bijgedragen aan het realiseren van een hondenhuiskamer in het dierenpension/ 
opvangcentrum, zodat onze windhonden t.z.t. in een meer huiselijke omgeving in het 
Dierencentrum zouden kunnen worden opgevangen.  Op het moment Martine Keizer de 
samenwerking opzegde was deze huiskamer zo goed als klaar maar nog niet in gebruik 
genomen.  
 
Omdat deze ruimte nu door haarzelf benut wordt, vonden wij dat toch in ieder geval de door 
de Vereniging gemaakte kosten door het Dierencentrum terugbetaald zouden moeten 
worden.  
 
Wij openden daarvoor de communicatielijnen, maar helaas was het Dierencentrum niet 
bereid ons het bedrag  terug te betalen. Vervolgens hebben wij een incassobureau om 
assistentie gevraagd. Inmiddels heeft  het Dierencentrum de helft van de gemaakte kosten 
aan ons terugbetaald.  
 



 
 

We vinden het uiteraard spijtig dat op deze wijze een deel van het geld van onze leden en 
donateurs, dat toch echt bestemd was voor onze windhonden, verloren is gegaan. We 
hopen dat de wetenschap dat andere honden toch profijt hebben van onze inspanningen 
deze bittere pil ietsje minder bitter zal doen zijn.  

   
 GROETEN VAN …….  EEFJE EN BEGUM    
 
Herinnert u zich het kluitje oudere Afghanen uit 2011? Twee oude Afghanendames 
vertrokken naar België. Hoe het met Eefje en Begum gaat ziet en leest u in de woorden van 
hun ‘moeder’ hieronder:  

 

Drie jaar geleden kwamen Eefje en Begum zich bij ons gezinnetje vervoegen. Ons gezinnetje, 
dat waren twee afghanendames Wouke en Bieke, drie paarden en het huispersoneel, met 
name ikzelf. 
 
Begum kwam eind december als nieuwjaarsgeschenk en Eefje kwam half februari  als 
Valentijnsgeschenk. Een cadeau hopelijk voor beide kanten. 
 
Ze waren toen 10 jaar oud en hadden een miserabel leven achter zich. Eefje maakte eerst in 
de tuin kennis met de andere honden en installeerde zich meteen languit in de zetel voor 
het raam. Daar ligt ze nog steeds veel, met haar 4 poten omhoog, want haar gewrichten 
willen niet zo goed meer mee. Telkens je er voorbij stapt en haar hoofdje aait, krijg je een 
gelukkig likje. Voortaan heet ze dan ook Eefje lekstokje.  
 
Ze is geopereerd van mamatumoren en tegelijk gesteriliseerd. Door de hormonale 
veranderingen heeft ze sindsdien een lange, zachte, zijden pels, die blinkt als goud in het 
zonlicht. Een fragiel gouden lekstokje. 
 
’s Nachts ligt er soms een pipi in huis. Maar moet niet elke oude oma ’s nachts naar ’t wc? 
Eefje is de enige van de vier zussen, die “op vraag” pipi doet. ’s Avonds na het eten, zeg ik 



 
 

“Eefje, nu pipi doen” en Eefje loopt naar het grasveld, doet haar pipi en tegelijkertijd vragen 
haar diepbruine amandelogen  of ze het zo wel goed doet. En dan vliegensvlug terug naar de 
warme zetel, vooraleer de deur zou toe gaan.  Zoals vroeger. Een verleden dat nooit 
helemaal zal verdwijnen. 
 
Begum was een ander paar mouwen. Ze was doodsbang en wou na de eerste kennismaking 
in de tuin, niet meer naar binnen. Ook achteraf is er nog een periode geweest dat ze niet 
meer naar binnen wou. Ze heeft buikpijn en rugpijn gehad, braken, tandpijn, zachtjes janken, 
overmatig blaffen, bang bij een vlug gebaar of een hoge stem. 
 
Maar langzaam en rustig aan, en met het voorbeeld van haar lieve zussen, is ze een blije 
hond geworden, die gelukkig kwispelt als het vrouwtje thuiskomt. En stilaan durfde ze ook 
kwispelen tegen gekend bezoek. En met een poot om een aaitje komen vragen. En lekker 
genieten van de zon op het kussen voor het raam. “Daardoor heb je zo’n mooie 
chocoladebruine kleur”, vertel ik haar dan. En niet te vergeten: Begum heeft de belangrijke 
taak van waakhond op zich genomen. 
 
Maar meer dan Eefje nog, zal ze haar verleden nooit kwijtraken. Een onverwacht of bruusk 
gebaar, een hogere stem, ongekend (mannelijk) bezoek… en daar zie je de trauma’s in haar 
ogen. 
 
Maar als ik het even niet zie zitten, kijk ik naar Begum en zeg tegen mezelf: “Mens, je kan 
alle kanten op. Begum zat daar mishandeld, pijn, uitzichtloos, opgesloten in een kot.” 
Hoe ik mij 3 jaar geleden ook ingeprent heb dat ze al 10 waren toen ik ze adopteerde, toch 
wil ik ons gezinnetje voor altijd bij elkaar houden. 
 

 

 FINANCIËN  
 
Het gaat op het ogenblik redelijk met de financiën. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan 
te wijzen.  
 
Gedeeltelijk komt dat door onze penningmeester die op een enkeling na alle leden heeft 
weten te bewegen hun contributie te betalen. Ook het feit dat de honden nu grotendeels 
particulier worden ondergebracht, heeft een positieve werking op de kas gehad. En het 
grote aantal bemiddelingen in combinatie met het feit dat dit jaar alle adoptieouders op één 
na het adoptiebedrag ook daadwerkelijk betaald hebben, heeft bijgedragen aan een 
positiever resultaat.  
 
En dan waren er nog de kleine maar erg belangrijke geldstroompjes die door de Cie 
Windscherm werden ontwikkeld, zoals de vrijwillige bijdrage bij wandelingen en de 
brocantemarkten. (zie ook hieronder op bladzijde 14)   

 



 
 

 KERSTMAN? NOTITIEBOEKJES! 
 
Wie nog een betaalbaar windhondcadeau zoekt, hoeft niet verder te kijken.  

 
De afgebeelde honden zijn uiteraard grotendeels door Voordewindhond geplaatste honden 
en de foto’s zijn bijna allemaal tijdens onze wandelingen in Kootwijk genomen. Van links 
boven naar rechts onder ziet u: Lola, de greyhound met ernstige platvoeten, Pinoli, de zwart-
witte energiebundel die helemaal aan het begin van Voordewindhond in 2010 met zes 
roedelgenoten plotsklaps op straat stond, Darius, een van de twee oude salukimannen uit 
2014,  samen met Lily, een regelmatige wandelaarster, Fadilah de saluki van een van uw 
bemiddelaars, Lysa, een van de Engels barsoiheren uit 2012, de inmiddels overleden 
MacIntosh, Pablo Picasso, die nooit teveel lol kan hebben, Gordon, de Ier die toen hij nog 
wat jonger was elke veertien dagen uit Duitsland aangereisd kwam maar nu niet meer mee 
kan lopen, Bonnie, een prachtig grippetmeisje uit 2013 en tenslotte een opname van de 
gevelsteen in het Hofje van Noblet in Haarlem met een witte windhond in het midden.  
 
De notitieboekjes kosten € 12,95. Begeef u naar www.voordewindhond.eu/nl/notitieboekjes  
en bestel een (of een ander aantal) notitieboekjes. U kunt de verzendkosten uitsparen als u 
komt wandelen in Kootwijk.  
 

 ACTIVITEITEN IN 2014 
 
Afgezien van alle veertiendaagse wandelingen had de vereniging nog een aantal andere 
activiteiten. Op 6 april en op 7 september stonden leden van de Commissie Windscherm met 
een kraam op de brocantemarkt van Wijk bij Duurstede. Vooral de voorzitter van deze 

http://www.voordewindhond.eu/nl/notitieboekjes


 
 

Commissie bleek een eersteklas marktkoopman te zijn, die aan argeloze voorbijgangers de 
meest wonderlijke zaken wist te slijten.  
 

 
 
Beide brocantes leverde ongeveer 200 euro op en een boel plezier aan de kraambestierders.  
 

 

De weergoden waren ons meer dan gunstig gezind zondag 25 mei, de dag waarop de 
activiteitendag en aansluitend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvonden; 
onder toeziend oog van een stralende zon tegen een strakblauwe lucht maakte een 25-tal 
windhonden en hun eigenaren kennis met behendigheid. Een drietal van de aanwezige 
honden met behendigheidservaring, waaronder een Afghaanse windhond en een whippet, 
liet de overige aanwezige honden (en hun personeel) zien wat de bedoeling was van dit 



 
 

spelletje. Dat bleek niet aan dovemans oren gezegd, want de overige aanwezige 
windhonden bewezen dat zij snelle leerlingen waren.  

Toegegeven,  een aantal van de aanwezige viervoeters had wat moeite met vooral de 
tunnel….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

….maar de meeste behendigheidstoestellen werden aan het eind van de workshop toch 
keurig en met plezier overwonnen. Er ontstond zelfs een voorzichtig idee om een 
windhonden-behendigheidsteam samen te stellen... 

 

‘s Middags gaf Inge van Harte van Hersenwerk voor Honden een leuke workshop hersenwerk 
en ook nu weer bewezen de aanwezige windhonden dat ze, ondanks de warmte en hun 
vermeende gebrek aan intelligentie, hun hersenen en al hun zintuigen goed weten in te 
zetten om iets lekkers te bemachtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tussendoor lieten ook de windhondeigenaren hun hersenen kraken: er kon een 
windhondenpuzzel worden opgelost en een “windhondse” haiku worden gedicht. Deze 
inspanningen bleven niet onbeloond; voor de beste inzendingen was er een heerlijke fles 
wijn (beschikbaar gesteld door een van de leden van de Commissie Windscherm) en een 
snackpakket voor de hond (beschikbaar gesteld door Alpha Hondenschool Meppel ). 

Daarna was het tijd voor de algemene ledenvergadering, die deze keer in de openlucht werd 
gehouden. Een bescheiden aantal leden waren hierbij aanwezig: 18 in totaal. Er waren geen 
ingekomen stukken en/of mededelingen dus kon Rina algauw beginnen met een mondeling 
verslag van het afgelopen jaar: de honden die zijn opgevangen en bemiddeld, de beëindiging 
van de samenwerking met het Dierencentrum, de nieuwe notitieboekjes en PR-activiteiten 
zoals de Huisdierdagen en de Brocante in Wijk bij Duurstede. Jørgen sloot aan met de 
financiële stand van zaken, gevolgd door de kascommissie die de financiële stukken had 
bekeken en het bestuur decharge verleende. Enkele leden kwamen nog met ideeën voor het 
winkeltje c.q. producten voor in het winkeltje die wellicht onze kas nog wat konden spekken 
het komende jaar. Deze ideeën zijn door het bestuur mee genomen en inmiddels besproken. 
Met een korte vooruitblik naar de rest van 2014 en 2015, waarin we met vereende krachten 
verder zullen werken aan de opvang en bemiddeling van  windhonden en ook de interesse in 
windhonden en in onze verenigingen zullen proberen vast te houden en te verbeteren door 
op een vast punt in de week de website bij te werken, konden we de vergadering na 1 uur en 
een kwartier tot ieders tevredenheid sluiten. 

Na de ALV heeft een bescheiden groep windhonden en hun mensen nog een heerlijke 
boswandeling gemaakt in het hondenlosloopgebied in Koekange. Voor sommige was dat een 
reden om een slokje water-met-een-smaakje te nemen of er pardoes in te gaan liggen. 
Andere deelnemers moesten wel even erg nadenken of ze nog wel puf hadden in een 
wandeling na alle inspanningen van de dag: 

 

 

  



 
 

Op 7 september werd er in Hoenderloo voor het eerst het Lange Neuzen Festival 
georganiseerd. De bedoeling is dat dit windhondenevenement een jaarlijks terugkerende 
activiteit gaat worden, waarbij windhonden, waar ze ook vandaan komen en welke 
organisatie ze bemiddelt in de spotlights worden gezet. Dit gebeurde onder andere door een 
“doggy date”, een veiling voor een goed windhondendoel (Kama’s Cave) en kraampjes van 
diverse verenigingen die zich met de bemiddeling van windhonden en half-windhonden 
bezig houden. Daarnaast stond er een aantal kraampjes met spullen voor windhonden en 
hun baasjes.  

Het weer was ons goedgezind en Rina en Sophie kregen die dag ondersteuning van ons 
nieuwe bestuurslid Gerard Koole die ook zijn opvang-Afghaan (die inmiddels gelukkig een 
nieuwe familie heeft gevonden) mee had genomen. Jørgen was zo goed geweest om een dag 
ervoor onze langzitters Naomi en Doesjka op te halen van hun opvangplek zodat we ze 
middels de zogenaamde “doggy date” konden voorstellen aan het aanwezige publiek. Helaas 
leverde dit geen directe gegadigden voor beide windhonden op, wel veel aandacht en we 
hebben dan ook veel mensen mogen begroeten bij onze stand en kunnen uitleggen wie we 
zijn en wat we doen. Ook kwamen er nog enkele oude bekenden langs, waaronder Gina en 
haar nieuwe baasjes en Billy met zijn nieuwe familie. Het weer was goed: droog en niet te 
warm, de organisatie was prima en de sfeer gezellig.  

Hoewel onze aanwezigheid niet direct heeft geleid tot de plaatsing van Naomi of Doesjka 
(waarvan de laatste nog steeds op een eigen familie wacht), tot meer leden of  tot 
verbetering van onze kas, denken we wel dat onze aanwezigheid heeft mee geholpen onze 
naamsbekendheid te vergroten.  

Kortom, we zullen volgend jaar ook op de 2e editie van het Lange Neuzen Festival aanwezig 
zijn. 

 



 
 

 WANDELDATA  
 
 De wandelingen worden wisselend bezocht; de ene keer is het niet meer dan de harde kern, 
de andere keer staan we op het punt nieuwe aanmelders te zeggen, sorry het is vol. Waar 
dat aan ligt is ons een beetje een raadsel.  
 
De wandeldata voor de eerste drie maanden van 2015 zijn als volgt:     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen in 2015 veel windhonden en hun personeel op de zandvlakte van Kootwijk te 
ontmoeten. Wel uiterlijk vrijdagmiddag graag even aanmelden bij: 
activiteiten@voordewindhond.eu  

 

 

 

 
 10 januari  
 24  januari   
 7 februari  
 21 februari  
 7 maart  
 21 maart  
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 TOT SLOT   
 
Het gehele Voordewindhondteam wenst iedereen, alle mensen en dieren die u lief zijn 
prettige kerstdagen en een vuurwerkluwe jaarwisseling. En vergeet elkaar niet vast te 
houden in 2015! 
 

 


