WINDKRACHT 17 - voorjaar 2015
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.

 HONDEN
Zoals altijd beginnen we bij het belangrijkste: de honden die naar hun nieuwe plek verhuisd
zijn. En dat waren er weer een flink aantal. Hieronder volgen ze in alfabetische volgorde:

Barat
Bloem
Danne
Garance
Hector
Henk
Iza
Jasper
Kelly
Mara
Nero
Nora
Ori
Als u geïnteresseerd bent in de verhalen achter deze honden ga dan naar onze site en klik
op ‘geplaatst’.
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 ER WAS EENS EEN KENISMAKINGSWANDELING…
….die een vreemd verloop had –een verloop dat we graag niet nog een keer willen
meemaken. Het ging zo: nadat een van de bemiddelaars twee Italiaanse windhondjes,
Hector en Garance, van de oude eigenaresse had overgenomen, spoedde zij zich met haar
pupillen naar een bos in de buurt van Zeist. Daar had ze afgesproken met een gezin dat grote
interesse in een van beide honden had. (Voor die mensen die nu denken, ah, wat zielig,
werden ze uit elkaar gehaald: de oude eigenaresse had ons laten weten dat Hector en
Garance wel goed met elkaar konden opschieten maar dat ze niet erg aan elkaar hingen en
dat wat haar betreft de honden ook niet bij elkaar hoefden te blijven.)
Het was prachtig weer, er waren geen files en de wandeling die voor half drie gepland stond
ging ook prompt om half drie van start.
Tot dusverre dus niets ongewoons.
Na ongeveer twintig minuten ging het gesprek over wie van de twee hondjes het beste bij de
andere, speelgrage hond van de familie zou passen. Dat was natuurlijk een beetje moeilijk te
zien, omdat Garance en Hector aan de lijn zaten. Het was heel belangrijk dat de nieuwe
hond ook graag speelde, want Maya liep na het overlijden van haar beste vriendin, met wie
ze heel graag wilde spelletjes speelde, echt een beetje met haar ziel onder haar poot.
Tja, zei de bemiddelaar nadenkend. De oude eigenaresse zei dat Hector bij haar altijd los liep
en dat hij heel gehoorzaam was. Maar ja, vervolgde ze na een korte pauze, of het nou een
goed idee is hem hier nu los te laten……?
En op dat ogenblik maakte degene die Hector aan de lijn had de lijn los. Niet uit kwade wil,
uiteraard niet. Communicatie is nou eenmaal een lastig ding en wat voor de bemiddelaar
een soort hardop innerlijk monoloog was, werd door de toehoorder als iets heel anders
geïnterpreteerd.
Enfin, Hector spoot weg. Hij bleef nog even staan en leek eerst aarzelend nog een paar
passen weer in onze richting te doen, maar besloot toen toch de andere kant op te rennen.
In eerste instantie hadden we nog hoop dat hij wel terug zou komen, maar naarmate de
middag vorderde en wel heel veel andere wandelaars hem hadden gezien maar hem zonder
uitzondering als ‘onbenaderbaar’ en ‘van het pad’ beschreven, nam die hoop steeds verder
af.
Garance, die dus uren samen met haar nieuwe familie ook op zoek was naar Hector had
intussen besloten dat deze mensen wel heel erg aardig waren en dat ze best mee naar huis
wilde. En dat geschiedde.
Maar ja, Hector was en bleef weg. De volgende dag haalden we, na toestemming bij
Staatbosbeheer gevraagd en gekregen te hebben, een vangkooi en zetten die neer op de
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plek waar hij weggelopen was. Iedere ochtend om zeven uur ging de bemiddelaar, hoopvol
gestemd, het bos in. Maar geen spoor van Hector. Ze deed de kooi dan weer dicht –want je
wilt per slot van rekening geen argeloze honden of andere dieren in je kooi vinden- en ’s
avonds tegen de schemer ging ze weer, om de kooi op scherp te zetten.
Die eerste week werd Hector zegge en schrijve één keer gezien! Aan de andere kant van het
landgoed Bornia. Dat verklaarde wel waarom hij nooit in de vangkooi zat: hij had zijn
werkterrein verlegd. Ontelbare briefjes met een foto van Hector en een telefoonnummer
werden verspreid.
Intussen hadden we de oude eigenaar, die een week in Nederland verbleef, in kennis
gesteld. U kunt zich wel voorstellen dat een telefoontje was waar de bemiddelaar erg
tegenop zag. Maar ja, er was geen ontkomen aan. Tot opluchting van de beller bleef de oude
eigenaresse rustig en vriendelijk. Ze was zeer verbaasd, want Hector liep nooit weg. Ze
kwam natuurlijk helpen zoeken en hadden een sprankje hoop dat Hector op haar stem zou
reageren. Zo ging de bemiddelaar samen met de oude eigenaresse nog een dagje in de buurt
rondrijden, uitstappen, roepen, kijken, wachten, verder rijden, briefjes ophangen, mensen
aanspreken. Maar geen spoor van Hector.
Op de eerste zaterdag na zijn verdwijning wandelden de zaterdagochtendploeg niet in
Kootwijk maar gingen ze een bosperceel uitkammen waar tot nu toe niet gezocht was. Ze
verdeelden met elkaar nog eens bijna 80 briefjes en spraken met ontelbare mensen. Eén van
de zoekers had een crossfiets meegebracht en fietste werkelijk als een dolle door de
bospercelen waar Hector weggelopen was. Maar wederom geen enkel spoor van onze
voortvluchtige. De enige conclusie kon zijn dat hij zich in dat perceel óók niet ophield.
Na een aantal niets-opleverende zoekpogingen besloot de ploeg tijdens de koffie en
garnalenkroketten in Oud Londen dat verder zoeken op dit moment geen zin had. Twee van
hen besloten toch nog één keer aan de andere kant van Bornia te gaan kijken. Maar –
uiteraard weer niks. En net toen ze afscheid van elkaar genomen hadden ging de telefoon.
Een vrouwenstem: “ik geloof dat ik uw hond net gezien heb. Hij liep achter een ree aan.”
Nadat we van het ongeloof bekomen waren, reden we zo hard als verantwoord was naar de
opgegeven plek. Maar zoals altijd kwamen we te laat. Toch waren we opgelucht: hij leeft nog
en hij is kennelijk in prima toestand.
In de dagen erna kwamen steeds meer meldingen van Hector. En omdat intussen het hele
dorp Austerlitz op de hoogte was, duurde het niet lang voordat we tamelijk precies wisten in
welke gebied hij zich steeds bevond. Iemand stuurde zelfs een wat wazige foto per
whatsapp:
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Goed kijken en dan ziet u hem midden op het pad staan.
Uit de eerdere ervaringen met de Caravan Hound Sunanda,
die bij de overdracht uit een auto ontsnapte en 13 dagen
onderweg was, wisten we dat het allerbelangrijkste is
erachter te komen in welk gebied Hector rondloopt en
vooral waar hij overnacht.
Het kon niet anders of hij sliep ook ergens daar, in die
driehoek. Op woensdagmiddag, toen Hector dus al
anderhalve week op pad was, kwam er weer een melding.
Hij zou in de bekende driehoek een tuin in gelopen zijn. De
bemiddelaar, die intussen enorm goed de weg in Austerlitz
kende, snelde eigenlijk tegen beter weten in naar de plek
waar hij in de tuin verdwenen was. De ervaring is namelijk
dat je altijd te laat bent. Maar een spoortje hoop gloorde er toch toen de bewoonster van
het huis meldde dat ze het idee had dat hij wel vaker in haar tuin kwam en dat ze zeker één
keer gezien had dat hij via haar tuin naar de tuin van de achterburen was gelopen.
En laat nou het huis van de achterburen onbewoond zijn! Het huis stond te koop en de
eigenaren waren al vertrokken. Een perfecte plaats voor een dappere dodo die geen
bemoeizuchtige mensen kan gebruiken en zich zeker niet wil laten pakken.
Intussen was de andere bemiddelaar ook uit het hoge noorden gekomen en uiteindelijk
besloten we, in samenspraak met de buren, de vangkooi uit het bos te gaan halen en in de
achtertuin van het verlaten huis te plaatsen.
Nou, het is ’s avonds om negen uur wel heeeeeel erg donker in zo’n bos. En weet u hoe lastig
het is zo’n vangkooi te dragen? En hoe zwaar dat ding is? En hoe onhandig het is om in het
pikkedonker zo’n groot object in een auto te wurmen en met een hondenriem de achterklep
vast te binden? Enfin, uw bemiddelaars zijn natuurlijk niet voor een gat te vangen en na een
stief uurtje buffelen stond de vangkooi waar hij moest staan. We stopten een lekker
dekentje in de vangkooi en zetten een spoort van heerlijk blikvoer uit. De buurvrouw zou ’s
ochtends gaan kijken of hij erin gelopen was.
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En jawel, om acht uur ging
de telefoon. Hector was
inmiddels door Klazien, de
buurvrouw, uit zijn kooi
bevrijd, had al een bakje
eten naar binnen gewerkt
en lag op de logeerkamer
bij te komen van zijn
enorme avontuur. Hector
was zo moe, zo moe, zo
verschrikkelijk moe…..

Hector was ruim een week
bij Klazien, toen kwamen
er aardige mensen voor
hem. Hoe dat liep kunt u
bij Windmee op onze site
lezen. Voor nu laten we u
alleen een foto zien van
Hector
en
zijn
opvangmoeder die hem
binnen de kortste keren
weer op de been had!
Dank je wel, Klazien!

Alle mensen die hebben helpen zoeken of ons anderszins hebben bijgestaan, Staatsbosbeheer,
de mensen van de Austerlitze Weg en de Oude Postweg, alle wandelaars in de Franse Put die
steeds maar bleven uitkijken, de zoekploeg van zaterdagochtend Marloes, Kuni, Angele,
Bianca, Ronald en Peter en de bijbehorende honden die op die bewuste zaterdag niet lekker
in Kootwijk konden doen waar ze zin in hadden maar in plaats daarvan aan de lijn door een
bos moesten lopen: allemaal heel veel dank!
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 TAAKHERVERDELING 1
In de vorige Windkracht stelden we u Gerard Koole, een nieuwe medewerker, voor. We hadden
namelijk gemerkt dat er eigenlijk (soms) meer werk aan de winkel is dan het bestuur aankan. Een van
de dingen die blijven liggen waren de zogeheten ‘nazorgtelefoontjes’. Als u een hond van ons heeft
dan weet u dat we in het begin, als de nieuwe hond net bij u is ingetrokken, geregeld contact
hebben. Soms zijn er wat inburgeringsproblemen en dan is het prettig als we daar met elkaar over
praten en proberen het probleem op te lossen.
De gedachte was dus dat Gerard bij wijze van ‘inwerkactiviteit’ mensen die van ons een hond
hebben zou bellen. Maar ja, dat kunnen wij nou wel bedenken, maar dat wil helemaal niet zeggen
dat het dan ook zo gaat. Alras kwam Gerard erachter dat bellen met wildvreemde mensen niet zo zijn
ding was.
Dus gingen we op zoek naar iemand die dit klusje wel zag zitten. En die vonden we in de persoon van
Marloes Resink. Zij stelt zichzelf hieronder voor:

Ik ben Marloes Resink. Samen met mijn partner Floris en onze lieve
Afghaanse windhond Ghandor woon ik in Utrecht.
Zelf ben ik opgegroeid zonder honden, Floris daarentegen groeide op in
een huis vol (wind)honden. Dankzij hem en zijn familie maakte ik kennis
met honden, met name Afghaanse windhonden en Whippets. Er
ontstond een nieuwe hobby, het windhondenrennen.
Vorig jaar februari heb ik voor het eerst echt kennis gemaakt met
Voordewindhond. Wij hadden de naam al meerdere malen gehoord
maar gingen toch maar eens kijken wat voor honden er zoal ter
bemiddeling op de site stonden. En daar zagen wij Ghandor (destijds
bekend als Aladin), er was sprake van liefde op het eerste gezicht. Na
wat heen en weer gemaild te hebben vond de kennismaking plaats en
een week later snuffelde er een grote Afghanenman aan onze kastjes
om daarna lekker opgerold op de bank te gaan liggen. Toen bleek dat
de liefde toch nog wat tijd en geduld nodig had. Maar inmiddels is er
een hele bijzondere en sterke band ontstaan, echte vriendschap.
Na de bemiddeling van Ghandor ben ik met veel interesse en plezier de
website blijven volgen, altijd erg leuk om te lezen hoe de bemiddeling
bij anderen verloopt. Na enige tijd twijfelen zijn Ghandor en ik toch
eens gaan wandelen in Kootwijk, iets dat we veel eerder hadden
moeten doen. Naast de gezelligheid en de beweging, hoor en leer ik
daar nog veel meer over deze bijzondere vereniging. Toen mij werd
gevraagd of ik wilde meehelpen met een stukje nazorg voor mensen die
een hond van Voordewindhond hebben zei ik dan ook vrijwel gelijk ja.
Het lijkt mij erg leuk om op deze manier nog meer verhalen te gaan
horen van de mensen die een Voordewindhond-hond hebben. Wie
weet hebben wij elkaar binnenkort aan de telefoon.
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En omdat het meestal fijn is een gezicht bij een naam te hebben, komt hier een foto van Marloes en
Ghandor, die zich tijdens een wandeling in Kootwijk weer eens volledig overgaf aan zijn hormonen en
dus zonder pardon door Marloes ergens anders werd neergezet.

En Gerard? Die assisteert Jørgen voorlopig bij het bewaken van de penningen.
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 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
Meestal houden we de algemene ledenvergadering in mei, maar door alle werk- , privé- en
verhuisperikelen van alle drie uw bestuursleden wordt die nu in juni gehouden, en wel op

zaterdag 20 juni in café De Brinkhof in Kootwijk
De gedachte is dat we eerst gaan wandelen op het Zand van Kootwijk, daarna koffie gaan drinken
en/of iets eten in de Brinkhof en dat de vergadertijgers achterblijven in het zijzaaltje van de Brinkhof
voor de vijfde jaarvergadering. In principe is iedereen, lid of niet, welkom om mee te praten tijdens
de vergadering. Alleen bij een eventuele stemming mogen zij even niet mee doen. Misschien zijn er
ook wel leden die niet willen wandelen maar wel vergaderen. Die zijn natuurlijk ook van harte
welkom.
De verwachte aanvang is twee uur. De agenda wordt de leden tijdig toegestuurd.
We nodigen u van harte uit deel te nemen aan de vergadering, die in het kader van het vijfjarig
bestaan, een klein feestelijk tintje zal krijgen. Wilt u zich uiterlijk 13 juni per e-mail aanmelden bij
bestuur@voordewindhond.eu ?

 WEET U NOG WIE DIT IS?
Twee weken geleden kregen we een foto toegestuurd van een vrolijk rennende Afghaan. Herkent u
haar?
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Het is Sally, een van de Franse afghanen uit 2013. Zij woont in Oostenrijk, samen met een
Afghanenheer op leeftijd. Sally doet graag mee aan trainingsrondjes op de renbaan. Dat het haar in
haar nieuwe huis bijzonder goed gaat ziet u wel als u onderstaande foto bekijkt die genomen werd
op de dag dat ze uit Frankrijk kwam, ondervoed, totaal in de klit en een ongehoorde stank
verspreidend. Toch ziet u ook haar optimistische karakter! Zo’n Afghaan laat zich niet gauw klein
krijgen!

Een andere Afghaan die zich klein liet krijgen is deze:
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Deze krasse Afghanendame, Elsa, is op weg jaar naar haar veertiende verjaardag ! Haar mens werd
ziek en werd uiteindelijk opgenomen in een verpleeghuis. Al die tijd zat ze in een pension totdat de
eigenaar, die lang in de hoop leefde haar terug te kunnen nemen, toch niets anders kon dan
beslissen dan een nieuw huis voor haar te laten zoeken. En dat is prima gelukt, zoals u ziet.
Als rechtgeaarde Afghaan heeft Elsa zo haar dingetjes. Zo wordt ze enorm boos als zich een eekhoorn
in haar tuin begeeft. Dat kan helemaal niet en dan is het huis letterlijk te klein. Ook heeft ze
plotseling besloten dat ze niet meer zomaar alles eet wat haar wordt voorgeschoteld …… ze heeft het
liefst pannenkoeken. Tja …..

 ACTIVITEITEN
Let op: de wandeldata voor juni zijn gewijzigd in:
6 juni
20 juni
De wandelingen beginnen in principe om elf uur, tenzij het erg warm is. Dan beginnen we een uur
eerder. Deelnemers krijgen daar natuurlijk bericht van. Het is daarom wel belangrijk dat u zich
aanmeldt voor de wandeling. Aanmelden bij rina.de.vries@voordewindhond.eu
Als u nog nooit heeft meegewandeld, komt hier een paar foto’s ter bepaling van de gedachten:
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Het Kootwijkerzand is een enorm groot gebied, waar weinig gevaar voor onze windhonden dreigt en
waar je rustig een uur of twee kunt wandelen. In een groep blijven de honden meestal goed bij
elkaar.
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Nog even voor de duidelijkheid: op 20 juni vindt, aansluitend op de wandeling en het
gemeenschappelijk koffiedrinken, de algemene ledenvergadering plaats in Café de Brinkhof in
Kootwijk. Aanvang 14.00 uur.

 EN WIE WACHTEN NOG MET SMART OP EEN NIEUW HUIS?
In de vorige Windkracht schreven we over het teruglopende aantal honden dat via onze vereniging
een nieuw huis zoekt. De oorzaken zagen wij niet zo zeer liggen in de afname van het aantal honden
dat een nieuw huis nodig heeft als wel in de toegenomen binnenlandse activiteiten van de vele
stichtingen die zich van oudsher eigenlijk alleen met honden uit het buitenland bezighielden, de
talrijke facebookgroepen die zich om windhonden bekommeren en ook de Nederlandse Vereniging
van Asielwindhonden. De dalende tendens lijkt zich inderdaad voort te zetten. Toch wachten nog zes
honden op een nieuw huis. Hier zijn ze in alfabetische volgorde:

FREDDY
Een fantastische whippet, met maar één
minpuntje: hij moet niets van katten
hebben.

MIKA
Een windhondmix uit vermoedelijk galgo en
whippet of misschien zit er nog grey in….
Oorspronkelijk uit Portugal maar al heel lang
in Nederland. Wij zoeken rustige,
consequente mensen voor hem, zonder
kleine kinderen en katten.
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NATASHA
Een ruim driejarige Barsoidame, die tot
nu toe nogal veel pech in haar leven
heeft gehad. Die pech heeft haar
karakter echter niet geschaad! Ze is lief
en aanhankelijk.

RAYA
Een ras- en wasechte Afghaan met een
fikse gebruiksaanwijzing. Echt een hond
voor één mens, waar hij dan ook een
fantastische band mee zal opbouwen.

PIP
Een bloedjonge en evenzo mooie
greyhoundpuber, waar niets op aan te
merken is. Zij is bijna volledig hersteld
van haar blessure na een
hogesnelheidsbotsing met een
Deerhound (nee, deze keer niet Ben!)

DOESJKA
Een echte pechvogel die door het verlies
van zijn geliefde huis behoorlijk van het
pad was geraakt. Het gaat intussen weer
prima met Doesjka maar hij heeft wel
behoefte aan een eigen huis!

13

Kom op! Kijk even rond in huis en vooral in uw hart. Is er nog een plekje vrij voor een van deze
viervoeters? Doesjka wacht al zooo ontzettend lang! Die heeft nu wel een eigen definitieve plek
verdiend!

 TOT SLOT…
...wensen de medewerkers van Voordewindhond alle leden en alle lezers van deze nieuwsbrief een
fantastische zomer toe. Op het moment van schrijven is het nog allesbehalve warm, maar toch alvast
een kleine herinnering: ook als het niet heel erg warm buiten is maar uw auto wel in de zon staat,
dreigt er echt oververhittingsgevaar voor uw hond(en) in de auto. Ieder zomer moet de politie wel
een paar keer honden uit kokendhete auto’s ontzetten.
Opletten en uitkijken dus!
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