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Windkracht is de nieuwsbrief van Voordewindhond, de vereniging die
windhonden helpt. Het was u vast opgevallen dat er een tijdje geen
Windkracht is verschenen. Windkracht wordt digitaal verspreid onder
de leden en donateurs van Voordewindhond.

 INTRODUCTIE
Het was u vast opgevallen dat er een tijdje geen Windkracht is verschenen. Dat was niet omdat er
niets gebeurde en/of wij gewoon lekker niets deden, maar omdat we om allerhande redenen erg
weinig tijd hadden. Daarin zijn wij overigens niet de enigen: ook in de kerstbrief van een van onze
Duitse zusterverenigingen komt het tijdgebrek van de vrijwilligers aan bod.
U begrijpt natuurlijk dat bij tijdkrapte de bemiddeling van honden het altijd wint van bijvoorbeeld het
schrijven van een Windkracht. Intussen hebben we de verenigingsactiviteiten ietsje verminderd en
ook de overgebleven taken anders verdeeld. We hebben goede hoop dat we in 2018 weer gewoon
vier keer per jaar een Windkracht zullen kunnen rondsturen.

 DE KERNACTIVITEIT: HONDEN
Er werden ietsje meer windhonden aangeboden in 2017 dan in 2016:
Ras
Afghaan
Deerhound
Greyhound
Saluki
Sloughi
Whippet
Kruisingen

reuen
3
1
1
1
1
7
4

teven
1
1
1
1
3

Op de hondenlijst stonden nog 3 honden die in 2016 ons waren aangeboden maar die in 2017 nog
niet bemiddeld waren: een Afghaan en twee kruisingen. Verder spanden wij ons in voor een vijftal
honden die uiteindelijk door de eigenaar zelf werden geplaatst.
Bijzonder veel genoegen deed ons de bemiddeling van Storm, die maar liefst 672 dagen in opvang zat
en waar in eerste instantie echt geen goed garen mee te spinnen was, maar die in het Belgische
windhondenpension waar wij meer samenwerken langzaam maar zeker toch steeds een beetje beter
werd. Even verheugd zijn we met de bemiddeling van Laki, met wie het bijzonder goed en plezierig
garen spinnen was maar desalniettemin bijna net zo lang als Storm, namelijk 606 dagen, op zijn
mensen moest wachten.
Niet alle honden verschenen overigens op de site. Soms is dat om privacyredenen, soms omdat we al
een passende eigenaar gevonden hadden. Een groot netwerk is in ons werk een groot goed!

Vanaf deze plek willen we alle mensen die in 2017 een Voordewindhondhond in hun hart hebben
gesloten en een veilig thuis geboden hebben van harte danken! Fijn dat er mensen zijn zoals u.
Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. We verwijzen daarom alle lezers graag naar onze site, waar
de meeste van de zoekende honden met foto en een klein verhaaltje worden voorgesteld. Ga
daarvoor naar www.voordewindhond.eu en klik op ‘Wind Tegen’.

Er wordt wel eens gezegd dat het enige nadeel van het hebben van een hond is (maar eigenlijk geldt
dat natuurlijk voor ieder huisdier) dat je afscheid moet nemen van je geliefde hond. En dat verdriet
bleef ook een aantal mensen die een hond van Voordewindhond hadden in 2017 niet bespaard.
Overlijdensberichten werden ontvangen van tien honden:

Wij willen graag alle eigenaren van deze honden nog eens hartelijk danken voor alle goede zorgen
die ze aan hun honden hebben besteed. U heeft voor uw hond beslist het verschil gemaakt. Heel veel
dank daarvoor.

 ANDERE ACTIVITEITEN
De wandelingen op het zand van Kootwijk gingen ook in 2017 gewoon door. Soms was de
belangstelling matig, soms opvallend groot. We zijn er niet helemaal achter waarom dat is. Maar het
blijft een prachtige gelegenheid om onze windhonden de broodnodige vrijheid te geven, de vrijheid
om een goed uit te rennen en om met andere honden in contact te komen. En laten we eerlijk zijn:
het is voor de bijbehorende mensen ook een heerlijke zaterdagochtend, wanneer we gezellig
keuvelend met andere windhondliefhebbers kijken naar de wapperende haren van de
Afghanen en de gespierde billen van de Whippets.

Wie denkt dat hij ook wel eens een keertje mee wil wandelen, met of zonder windhond, is van harte
welkom. Aanmelden graag bij activiteiten@voordewindhond.eu
De jaarvergadering vond plaats op 11 juni bij Hondencentrum in Westendorp. Voorafgaand aan de
vergadering werd er een hooperparcours afgelegd, misschien niet de meest gebruikelijke of logische
activiteit voor windhonden, maar wel eentje waarbij we eens op een heel andere manier met onze
honden aan het werk gingen.
Verder had het bestuur nog een redelijk lastige windhondquiz in elkaar geschroefd. Deelnemers
kwamen zuchtend en steunend uit de kantine, waar onze secretaris Gerard de rol van quizmaster
met verve speelde. Voor wie wel van een quiz houdt, volgt hier een selectie van de vragen. De
antwoorden kunt u na de kerst op onze site bij het laatste nieuws vinden.

Ronde 1: Spreekwoorden, gezegdes en uitdrukkingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vul aan:
Bekend staan als de bonte hond met de …… staart
Komt men over de hond, dan komt men ook over de …….
Je moet niet harder blaffen dan de hond ……… is
Wie bij de hond slaapt, krijgt …………………
Wie zich voor hond verhuurt, moet de ………….. kluiven
Zo welkom zijn als een hond in een ……….
Een blode hond wordt zelden ……
Vele honden zijn der hazen ……
Een liggende hond waait geen …………. in de mond.
Verdwijnt de boer van de akker dan worden hond en jager ……..

Ronde 2: Algemene kynologie
1
Hoeveel hondenrassen zijn er ongeveer?
2
Wanneer werden de eerste honden gedomesticeerd?
3
Wat staat de afkorting NHSB voor?
4
Hoe heet het nieuw fokreglement dat in 2014 aan staatssecretaris Dijksma werd
aangeboden?
5
Als iemand een zogeheten ‘risicohond’ heeft, wat betekent dat in de praktijk voor de
eigenaar?
6
Welk hondenras is het vaakst betrokken bij bijtincidenten in Nederland?
7
Wat is de NDG?
8
Wat zijn de eerste drie cijfers van het chipnummer van een hond met een Nederlandse
stamboom?
9
HD, ED en pL zijn alle drie voorbeelden van wat voor soort problemen?
10
Wat betekent het predicaat U4 in een tentoonstellingsverslag?
Ronde 3: Windhondkennis: waar of niet waar?
1
Bloed: windhonden hebben meer rode bloedcellen dan andere honden
2
Hart: alle windhonden hebben een hogere bloeddruk dan andere honden
3
Hart: een hartruis bij een windhond is altijd gevaarlijk
4
Schildklierhormoon: zolang uw windhond maar een goede TSH waarde heeft mag zijn T4
waarde laag zijn
5
Bloed: windhonden hebben dunner bloed dan andere honden

6
7
8
9
10

Bloed: windhonden hebben meer witte bloedcellen en bloedplaatjes dan andere
Medicatie: je weet bij een windhond nooit precies hoe hij gaat reageren op medicatie
Bloed: Een hoge creatininewaarde bij windhonden is een teken van dreigend nierfalen
Hart: De linkerkamer van een windhondhart is groter en heeft dikkere wanden dan de
linkerkamer bij andere honden
Narcose: Als een windhond eenmaal uit zijn narcose is ontwaakt, is alle gevaar geweken.

Ronde 4: Kynologie voor windhonden
1
Wat moet je vooral niet doen als je windhond van je wegloopt terwijl je hem juist wilde
aanlijnen?
2
Geef een alternatieve benaming voor windhonden (maar niet hazewindhonden)
3
Windhonden worden wel eens ingedeeld in sprinters en …..
4
Uit welk land komt de Saluki oorspronkelijk?
5
Welk lichaamsdeel is getroffen als uw windhond een hypothyreoïdie heeft
6
Wat is een onderbeet?
7
Mogen windhonden loslopen?
8
Moet je een windhond met kalmeringstabletten rustig maken als hij met een vliegtuig
wordt vervoerd?
9
Teken een windhond en zet een kruisje bij zijn pols.
10 Bij wat voor soort gedragsproblemen kan een castratie helpen?

 HERPLAATSEN….. WAT IS DAT NOU?
Al enige jaren zien we dat steeds meer eigenaren hun (wind)hond op het internet zetten om op die
manier een nieuwe eigenaar te vinden. Aanvankelijk was dat vooral via Marktplaats en ging het om
advertenties van mensen die geld voor hun hond wilden hebben. Daar stuurden we dan meestal een
mail heen met het aanbod om een nieuw huis te zoeken en af en toe werd die hulp aanvaard.
Voordewindhond heeft ook een tijdje zelf een advertentie op Marktplaats gehad waarin we mensen
die op zoek waren naar een windhond opriepen ook bij Voordewindhond te kijken.
Momenteel lijkt Facebook de plek waar mensen, met ongetwijfeld de beste bedoelingen, hun
(wind)honden aan een nieuwe eigenaar proberen te helpen. Vooral wanneer het om raszuivere
honden gaat ontstaat er echter in veel gevallen een geweldige hoeveelheid commotie. Facebook is
natuurlijk zo opgezet dat iedereen kan posten wat hem of haar goed dunkt. Er worden daarbij links
en rechts harde oordelen geveld. Over de eigenaar -die moet een andere oplossing vinden en een
kind doe je toch ook niet weg- en natuurlijk over de fokker -die moet de hond gewoon terugnemen.
En dan is er nog heftige collectieve verontwaardiging over mensen die zomaar hun hond wegdoen en
ontelbare wensen dat de hond in kwestie toch snel een gouden mandje mag vinden. Als de hond
pech heeft wordt er ook nog volop gediscussieerd of gespeculeerd over wat er allemaal aan hem of
haar zou mankeren (en aan de eigenaar en aan de fokker….) Het lijkt soms wel alsof iedereen meent
te kunnen bepalen waar de hond naar toe moet. En intussen loopt de druk steeds verder op, niet in
de laatste plaats op mensen die al wat honden en hebben en die aangespoord worden de hond in
kwestie er nog bij te nemen.
Het is ook niet ongebruikelijk dat wanneer iemand voorstelt dat Voordewindhond misschien kan
helpen die suggestie resoluut van de hand wordt gewezen. Hoewel niet iedereen een fan van
Voordewindhond hoeft te zijn, is het misschien toch wel jammer voor de hond in kwestie. Want er is
binnen het Voordewindhondteam, met bijna 275 herplaatsingen sinds de oprichting in 2010, veel
ervaring en expertise aanwezig. Een nieuw huis zoeken voor een hond is niet zo eenvoudig als dat op
het eerste gezicht lijkt. Gewoon ‘iemand’ vinden die bereid is de hond op te nemen, dat is inderdaad
redelijk eenvoudig. Maar iemand vinden die daadwerkelijk de hond kan bieden wat hij of zij nodig
heeft, dàt is een ander verhaal. Dat vergt mensenkennis en hondenkennis. En een goed geheugen. En
geduld. En diplomatie. En een goed ontwikkelde intuïtie. En een koel hoofd.
In de loop van de aflopen acht jaar, is, min of meer vanzelf, een aantal stelregels ontstaan, waarvan
wij denken dat ze bijdragen aan een goed herplaatsingsproces:

Wij hebben echt niet het idee dat de enige juiste manier om je windhond te herplaatsen via
Voordewindhond is, of dat alle herplaatsingen die via Markplaats of Facebook of gewoon via-via gaan
tot mislukken gedoemd zijn. Maar over het algemeen geldt toch we dat succesvolle herplaatsingen
gebaat zijn met een rustige benadering en niet met wat eigenlijk het best als paniekvoetbal
gekenschetst kan worden.
Wie zich in de ongetwijfeld nare omstandigheden bevindt dat hij een hond moet afstaan, wordt van
harte uitgenodigd contact op te nemen met Voordewindhond. Samen zullen we dan rustig en
weloverwogen bekijken wat voor u en uw hond het beste is, wat uw hond nodig heeft en hoe het
nieuwe huis eruit zou moeten zien. En u kunt er vanop aan dat wij in geval van nood snel zullen
handelen en uw hond direct overnemen.
Wie overweegt een windhond op te nemen wordt ook uitgenodigd contact met Voordewindhond te
leggen. Dan gaan we samen goed kijken of de hond waarin u interesse in heeft ook daadwerkelijk de
juiste hond voor u zou kunnen zijn of dat misschien een andere hond beter bij u zou passen.

 WAT BRENGT 2018?
Een nieuwe penningmeester
Onze strenge maar altijd rechtvaardige penningmeester, Jørgen Postma, die letterlijk aan de wieg
van Voordewindhond stond, heeft besloten dat het tijd is het stokje over te dragen aan een nieuwe
schatbewaarder. We zullen op gepaste wijze afscheid van Jørgen nemen bij de jaarvergadering van

2018, maar zeggen hem vanaf deze plek alvast heel veel dank voor alles wat hij voor
Voordewindhond heeft gedaan. Jørgen, heel erg bedankt en…. die barzoi, die komt nog!
Een nieuwe penningmeester hebben we gevonden in Sabine Schacht, ook een lid dat vanaf het
allereerste begin bij de vereniging betrokken was. Zij is Duitse en leerde zichzelf in zeer korte tijd
Nederlands. Sabine was verantwoordelijk voor alle Duitse vertalingen en voor het bijhouden van
onze Duitse site, waarover hieronder meer.
Sabine heeft een lang en kleurrijk hondenverleden, van Cockerspaniels tot Saluki’s , Grippets en
Afghanen. Momenteel heeft ze van de voorganger van Voordewindhond, Windhonden in Nood, een
Greydame op leeftijd en van Voordewindhond twee Afghanenheren. Sabine heeft een vakantiehuis
in de Achterhoek waar ze veel tijd doorbrengt. We denken dat onze financiën bij haar in even goede
handen zijn als ze bij Jørgen waren.
Een nieuwe site
Onze site is gemaakt in Joomla en heeft een aantal jaren prima dienst gedaan. Helaas blijkt dat
Joomla niet geüpdatet kan worden. Daarom moet er een nieuwe site komen. En dat staat nu te
gebeuren: in het nieuwe jaar zult u een nieuwe Voordewindhondsite vinden.
In het kader van het reduceren van de werklast hebben we, met enige aarzeling, besloten het Duitse
gedeelte van de site niet voort te zetten in de nieuwe site. Er zijn wel eens aanvragen uit Duitsland
en er komen ook wel eens honden binnen via Duitsland, maar dat is altijd zeer mondjesmaat. We
hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in de banden met onze Duitse zusterorganisaties
Windhunde in Not e.V en Windhundhilfe en we denken dat daarmee ons bereik in Duitsland eigenlijk
prima afgedekt is.
Nieuwe snoods
Een drietal bijzonder creatieve geesten is begonnen aan het ontwerpen van, we zouden haast willen
zeggen, kunstzinnig verantwoorde en unieke snoods. De voorraad tamelijk prozaische snoods was
namelijk op. Als voorproefje laten we alvast hier alvast iets van het materiaal zien. De volledige
collectie zal op de nieuwe site worden gepresenteerd.

 VERGETEN CONTRIBUTIES
Het aantreden van de nieuwe penningmeester was een goede gelegenheid de ledenlijst eens grondig
te bestuderen. Daarbij is ons de schrik wel enigszins om het hart geslagen! Een behoorlijk groot

aantal leden blijkt namelijk de contributie niet betaald te hebben. Overigens nemen we u dat niet
heel erg kwalijk……zowel de voorzitter als een van de bemiddelaars had ook haar contributie niet
betaald. Zij hebben dat uiteraard schielijk alsnog gedaan.
We hopen van harte dat alle niet-betalende leden, die de komende dagen ook een mail over dit
heikele onderwerp zullen ontvangen, hun goede voorbeeld zullen volgen en voor het einde van het
jaar hun schuld zullen inlossen.
De jaarlijkse contributie is € 30 voor een lid en € 20 voor een gezinslid. Dat is dus maar een heel klein
bedragje per maand! En echt, uw geld wordt goed besteed. Aan windhonden die een nieuw huis
nodig hebben!
Om het zo makkelijk mogelijk te maken volgen hier nog de bankgegevens van de vereniging:
Rek.nr (IBAN): NL41INGB0005178694
t.n.v. Voordewindhond, Hilversum
BIC: INGBNL2A

 NOG EEN PAAR LEDEN?
Hierboven stond het al min of meer aangekondigd: het aantal leden van de vereniging is, vooral door
het aantal niet-betalers behoorlijk gezakt. Hadden we eerder nog rond de honderd leden, nu hebben
we slechts een kleine 60 betalende leden.
We zijn natuurlijk altijd heel blij met nieuwe leden, maar nu moeten we toch serieus werk maken
van ledenwerving. We zullen ons beraden op een plan. Wellicht kunt u tijdens een wandeling met uw
hond of een verloren ogenblik onder de kerstboom ook uw gedachten hierover laten gaan? We
horen graag van u.

 COLUMNS
Een nieuwe pagina die we aan onze nieuwe site gaan toevoegen biedt ruimte aan columns en
andere incidentele schrijfproducten over dingen die windhondliefhebbers bezig houden. In deze
Windkracht geven we alvast een voorproefje van een vaste bijdrager aan de site, Elly van der Borgh.
Misschien zijn er lezers of internetgebruikers onder u die zich uit de jaren Elly’s boekje Whippety
Yours (2004) en later het veelbekeken gelijknamige weblog herinneren. De schrijver van het enorm
geestige boekje over de whippets Raisa, Lara, haar zoon Beemer en de Azawakh Timia hebben wij
bereid gevonden op onze nieuwe site met enige regelmaat columns te schrijven. Daarin heeft zij tot
onze vreugde toegestemd. De hoofdpersoon van deze columns is een heuse Voordewindhondwhippet: Guido.

Het kerstgevoel van whippet Guido vanuit een goed gevulde mand
Vrouwtje, of beter gezegd Onze Leidinggevende (dat komt door mijn baasje, die vaak ‘Oh El, kijk nou
es’ roept en als whippet heb ik natuurlijk een totaal eigen interpretatie aan Oh El. gegeven: Onze
Leidinggevende), Onze Leidinggevende dus vond het een aardig idee als ik de pen in de poot nam
om een kerstcolumn te schrijven.
Hohoho, ga er maar aan staan dacht ik nog.
Eerst maar wat bijpassende foto’s maken, vond ik, want ik hou de regie graag in eigen poot en ik lag
toevallig net in mijn goed gevulde mand….. met een kerstbeertje en een soort rare sok waar iedere
dag een kluifje in zit. En collega-windhonden dit is geen uitzondering!!!
Ik ben nu ruim 10 jaar en mijn hele leven heb ik lekkere mandjes gehad, genoeg te eten, aardig
personeel, speeltjes en knuffels, winterjassen, regenjassen, kluifjes en, heel belangrijk, voldoende
aandacht. Oké, een half jaar geleden zocht ik nieuw personeel en de bemiddelaars van
Voordewindhond hebben in een windhondwaardig tempo een zeer geslaagde match gevonden.
Goed, ik had nog wel even wat werk om het nieuwe personeel naar mijn poot te zetten, maar ik kan
nu na 6 maanden zeggen dat ik mijn team aardig ingepakt heb maar dat mijn team zelf ook aardig
kan uitpakken.
Neem nou gisteren: baasje zei “het is tijd voor erwtensoep”. Hohoho “ riep Onze Leidinggevende
“dat feest gaat niet door” . “Maar ik maak zelf erwtensoep.“ reageerde baasje. “Je gaat toch zeker
niet voor 1 keer erwtensoep maken” vond vrouwtje. “Ik maak een enorme pan en die gaat gewoon in
de vriezer, punt uit “ was baasje vastbesloten. “Dat KAN niet, snap dat dan, de vriezer zit vol! Waar
zijn we nou gisteren geweest? Juist ja, bij Jansen” vrouwtje klonk ook vastbesloten maar ik spitste
mijn oren bij het woord “ Jansen”.
Hohoho collega-windhonden, ik hoor jullie vragen wie Jansen is.
Nou, dat weet ik maar al te goed. Jansen is mijn favoriete dierenwinkel waar Onze Leidinggevende
altijd mijn vlees haalt. En nu ik er goed over nadenk, kwam baasje gisteren inderdaad nogal gebukt
binnen met een zo te zien enorm zware tas. Alles van Jansen? Hmmmm….. Nu geeft baasje niet snel
op, dus hij kwam weer met “en waar zit de vriezer dan vol mee? “ . Ik voelde het antwoord natuurlijk
al aankomen “met eten voor Guido, nu het zo gesneeuwd heeft en de bevoorrading soms niet lukt
heb ik wat voorraad ingeslagen voor Guido, -de troetelnaam van Onze Leidinggevende is toevallig
“mevrouw voorraad “- dus de vriezer zit vol met eten voor jouw jochie “.
Hohoho, daar raakte vrouwtje een gevoelige snaar bij baasje,
want die zegt altijd “ Guido is jouw hond, maar hij is mijn jochie “ . Kijk, dat bedoel ik nou collegawindhonden: heb ik effe veel geluk?
Maar nog even terug naar de erwtensoep: om het baasje een beetje te helpen met zijn erwtensoepprobleem offer ik mezelf graag op. Iedere dag een extra portie, dacht ik zo, dan is die vriezer snel
leeg en kan de erwtensoep erin.
Helaas vindt Onze Leidinggevende dat niet goed. En daar valt gewoon niet over te praten met haar.
Een aandachtspuntje voor 2018 collega-windhonden!
Gezien mijn leeftijd heb ik regelmatig een filosofisch momentje, zeker in de donkere dagen voor de

Kerst als ik lekker warm in mijn steeds goed gevulde mand lig. Dan denk ik aan al die windhonden die
het niet zo goed hebben.. Het zou toch mooi zijn als alle windhonden net zoveel geluk hebben als ik?
In dit kader heb ik nog een tip, wanneer je mensen vragen wat je wilt hebben voor de kerst.
Voordewindhond kan best wel vrienden gebruiken, dus mijn kerstslogan is “Stort een tientje en
word een Voordewindhondvriendje”. Of, wacht, misschien nog beter is “ Leef gezond, adopteer een
Voordewindhondhond “.
Doen!
Een warme kerstgroet van whippet Guido, die nu maar weer eens gaat werken aan het op peil
houden van de conditie van zijn personeel. Daarna wacht mijn mand…
© Whippetly yours

 TOT SLOT
Het voltallige Voordewindhondteam wenst alle leden, en alle vier- en tweevoetige vrienden,
bekenden prettig kerstdagen en een voorspoedig maar vooral veilig 2018.

