
 

 

 

 

 

Windkracht  2  herfst  2010 
         

 
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. 

 

 DE WEBSITES 
Toen halverwege de zomer bleek dat de bouwer van onze vorige site toch wat moeite had met 
onze wensen voor de nieuwe site en zijn opdracht teruggaf, bood Hélène Duncan aan de nieuwe 
site voor ons te maken. Een pak van ons hart! Het is misschien maar goed dat Hélène toen niet 
in kon schatten hoeveel overleg, mails, telefoontjes, besprekingen, afkeuringen, gedeeltelijke 

goedkeuringen en gedachteveranderingen eraan te pas zouden komen! Het is u bijvoorbeeld 
vast opgevallen dat de kleuren van het logo veranderd zijn! Maar zoals een onverbeterlijke 
perfectionist betaamt, bleef zij onvermoeibaar en stoïcijns verder werken.  

 
En op de avond van 2 september was het zover; www.voordewindhond.eu werd gelanceerd. 
Toch altijd heel spannend hoe zo‟n site ontvangen wordt ….. Vrijwel onmiddellijk na de lancering 
stroomden de eerste reacties al binnen; de stijl, de transparantie, de gebruiksvriendelijkheid en 

vooral de uitstraling werden alom geprezen. Het was misschien even zoeken naar de pagina 
waar de honden op staan die nog een nieuw huis zoeken, maar binnen de kortste keren bleken 
bezoekers „wind tegen‟ gevonden te hebben. Dan is maar een klein stapje om bij „wind mee‟ 
honden te vinden die al naar hun nieuwe huis zijn vertrokken. De komende tijd zullen nog wat 
verfijningen en kleine veranderingen worden doorgevoerd en zal bijvoorbeeld de knop 
“rasinformatie” met informele rasbeschrijvingen het licht zien.  
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Dank en lof aan Hélène voor haar vakvrouwschap, haar inzet en haar doorzettingsvermogen! 
Sinds een week of twee is ook de Duitse site in de lucht –gelukkig had die, als kopie van de 
Nederlandse site, heel wat minder voeten in aarde, alhoewel ook daar wel weer het nodige 
getelefoneer en gemail aan te pas kwam. De grote motor achter de Duitse site is een Duits lid,  

dat na een gezellige zomerse wandeling in Kootwijk besloot Nederlands te gaan leren. Een paar 
weken geleden ontvingen we een mail van haar met de vraag of zij misschien onze Nederlandse 
site kon vertalen. Nou, graag! Tot onze verbazing kwamen de vertalingen niet alleen met een 
duizelingwekkende snelheid maar ook van een geweldige kwaliteit binnen.  
 
Hulde aan de talenknobbel Sabine!  
 

Nu de Duitse teksten beschikbaar zijn, zal Gisela Freyer de vertaling in het Frans voor haar 
rekening nemen. We worden zo langzaam aan toch echt een Europese vereniging! In dit 
verband is er nog iets grappigs gebeurd. We hadden met nogal wat moeite een Duitse en een 
Franse naam voor Voordewindhond bedacht, maar onze Duitse en Franse teamleden hebben 
inmiddels vastgesteld dat ze zich aan de telefoon gewoon als “Voordewindhond” meldden en dat 
niemand dat kennelijk raar of onduidelijk vond. Zij vroegen zich af of een aparte Duitse en 
Franse naam eigenlijk wel nodig was. Uhh, nou ja, nodig? Nee, eigenlijk niet. En daarmee is er 

dus één in Nederland opgerichte vereniging, met een Nederlandse naam: Voordewindhond, 

maar met medewerkers in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Lekker duidelijk en overzichtelijk! 

 

GOED! 
Het gaat goed ! Op het moment telt Voordewindhond ruim 60 leden. Dat is mooi, maar er 
kunnen er nog wel een paar meer bij! Kijkt u eens rond of u niet een bevriende 
windhondeigenaar kunt verleiden tot het lidmaatschap! 
 

Het gaat ook goed met het herplaatsen van windhonden en –kruisingen die een nieuw huis 
nodig hebben. Het zou eigenlijk beter zijn als er minder honden hun thuis zouden verliezen, 
maar het tegendeel is waar: het aantal te herplaatsen hond stijgt nog steeds. In 2009 hielpen 
we 32 honden uit Nederland aan een nieuw thuis, in de eerste 9 maanden van 2010 was dat 
aantal opgelopen tot meer dan 50. 
 
Sinds Windkracht 1 hebben twee afghanen, een barzoi en vijf whippets een nieuw huis 

gevonden. Hier volgt een foto van de eerste ontmoeting tussen een van de whippets en zijn 
nieuwe mens:liefde op het eerste gezicht!  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Intussen hebben we een flink aantal nieuwe honden gekregen voor wie we aan de slag zijn 
gegaan. Bijvoorbeeld het achtjarige salukiduo Abu en Sharim, wier mens is overleden. Zij 
wachten momenteel in een dierenpension op hun nieuwe mensen. Omdat de heren al hun hele 
leven bij elkaar zijn, zoeken we mensen die beide honden nemen. Dat kan dus even duren, 

maar uiteindelijk gaat het lukken! 
 

Er kwam nog een heel jonge Afghaan bij, kort 
daarop gevolgd door een tweejarige rasgenoot. En 
alsof de uitzonderlijke Caravan Hound nog niet 
exotisch genoeg was, zijn we ook aan het werk voor 
een Taigan, een Kirgizische windhond, die veel weg 

heeft van een Afghaan, maar dan toch weer anders 
is. Als we een beetje weten wat voor vlees we in de 
kuip hebben, verschijnt een beschrijving bij „wind 
tegen‟. Hier is wel alvast een foto van onze nieuwe 
pupil, die een wandeling op het Zand van Kootwijk 
een bijzonder geslaagde expeditie vindt.  
 

 

Verder is er sprake van een heuse whippetlawine: 
afgezien van George en Mikey, een whippetduo van 
5 jaar stonden begin oktober plotsklaps zeven 
whippetkleuters en –pubers op de stoep. Het was 
nog even passen en meten om alle honden tijdelijk 

onderdak te brengen, maar het is gelukt. Er wordt 
driftig gewerkt aan het vinden van permanente 
plekken voor deze honden.Maar voordat het zover 
is, diende de volgende whippet zich ook al weer aan.  
 
In verband met de goochelarij om alle whippets 
tijdelijk onder dak te brengen, willen we u vragen of 

u in een voorkomend geval misschien een tijdje op 
een van onze pupillen zou willen passen? Als u daar 

wel iets in ziet, wilt u zich dan melden bij eleonora.de.kort@voordewinhond.eu ? Zij is de 

coördinator opvang en vervoer en hoort graag van u! 
 

EN IETSJE MINDER GOED. 
Waar het iets minder goed mee gaat is de financiële gezondheid van onze vereniging . Die is, 
eerlijk gezegd, niet om over naar huis te schrijven. Er komen toch altijd weer veel kosten kijken 
bij de opvang, verzorging en herplaatsing van honden. Voor de eerste 30 honden die we 
herplaatst hebben is nauwkeurig bijgehouden hoeveel kosten iedere hond “veroorzaakt” heeft. 
Daaruit is gebleken dat iets meer dan de helft van de honden meer kost dan de vereniging door 

het adoptiebedrag terugkrijgt. En dan hebben we het nog niet over de normale telefoon- en 
transportkosten die de bemiddelaars zelf veroorzaken in het kader van hun bezigheden om voor 
iedere hond een goed thuis te vinden. Kortom, het gaat allemaal nèt, maar dan moet er ook 
geen heel dure hond opduiken, dan hebben we een probleem.  
 
Nu de zaak min of meer loopt gaan we op korte termijn een zogeheten ANBI-verklaring aan 

vragen, zodat mensen die een donatie doen die van de belasting af mogen trekken. Misschien 
verleidt dat ook nog mensen om een donatie te doen.  
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Wat ook niet helemaal zonder problemen verloopt is de afwikkeling van de splitsing van de 
Duitse Windhunde in Not, maar we hopen dat we binnenkort toch zullen kunnen berichten dat 
alles netjes afgehandeld is. 

 

EN HELEMAAL NIET GOED: GEEN AGENDA 
De niet-rooskleurige situatie van de kas heeft ons, met frisse tegenzin, doen besluiten voor 
2011 geen windhondagenda uit te geven. Het risico is te groot. We gaan er vanuit dat onze 

situatie zich snel verbetert en we zijn vast van plan een windhondagenda voor 2012 te maken. 
 

HELEMAAL GOED:  ACTIVITEITEN  
Wie de laatste tijd meegewandeld heeft in Kootwijk weet dat het aantal deelnemers sterk 

gestegen is. Dat is natuurlijk mooi, maar het wandelen met een (te) grote groep windhonden 
heeft ook gevaarlijke kanten. De kans bestaat dat er ofwel binnen de groep onrust optreedt dan 
wel dat de groep zich als gelegenheidsroedel tegenover andere honden als terroristen gaan 
gedragen. Er is tot nu toe nooit iets gebeurd, maar we hebben toch besloten maatregelen te 
nemen om de kans op incidenten te verkleinen.  
 

      
 
Ten eerste kunnen er maximaal 25 honden mee. Om teleurstelling te voorkomen gaan we ter 

compensatie wel twee keer per maand wandelen in plaats van één keer. Bovendien zal een 

wandeling op zaterdag plaatsvinden en de volgende op een zondag. En om onze honden ook 
eens een ander zand te laten zien dan het Veluwse zand wordt de wandellocatie afgewisseld 
tussen Kootwijk en IJmuiden.  
De data en locaties van de wandelingen in november en december zijn als volgt:  
 

Zaterdag 13 november: IJmuiden 
Zondag 21 november: Kootwijk 
Zaterdag 11 december: Kootwijk 
Zondag 19 december: IJmuiden 
 
Deelname aan wandelingen blijft uiteraard gratis, maar het “Wandelvarken” zal bij iedere 
wandeling aanwezig zijn. Hij ontvang graag een vrijwillige bijdrage van u. Inschrijven voor een 

wandeling kunt u doen tot 12 uur op de vrijdagochtend voorafgaand aan de datum bij Margriet 

Hartman, onder activiteiten@voordewindhond.eu.   We hopen u te zien!  
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CASTRATIEBELEID 

Met enige regelmaat wordt ons gevraagd waarom wij onze honden niet castreren voordat ze 
naar hun nieuwe eigenaar gaan. Castratie is immers de enige manier zijn om zeker te zijn dat 

er niet met honden gefokt kan worden.  
 

Dat is uiteraard waar en natuurlijk willen wij niet dat er gefokt wordt met onze honden. Er zijn 
honden genoeg! En toch zijn wij niet voor castratie. Dat heeft een aantal redenen.  
 
Castratie is een medische ingreep; castratie vereist dat de hond geopereerd wordt en dus onder 
narcose gebracht wordt . Aan zo‟n ingreep op zich zitten –zeker voor windhonden- geen 
ondenkbeeldige risico‟s. Maar studies van gecastreerde honden laten zien dat er ook negatieve 

gevolgen van castratie zijn voor de latere gezondheid van de gecastreerde hond. Wie daar 
graag meer over wil lezen kan informatie vinden op http://www.dogcity.nl/0-
algemeen/artikelen/feiten-en-fabels.pdf. en wie graag het origineel leest, kan dat vinden op:  
http://www.naiaonline.org/pdfs/longtermhealtheffectsofspayneuterindogs.pdf 
Verder is het zo dat bij langharige rassen, zoals de afghaan, maar ook in mindere mate bij de 
saluki en de ruwharigen zoals de Ierse Wolfshond en de Deerhound, de vacht na castratie sterk 
verandert. Om u een idee te geven van een gecastreerde afghaan:  

 

 
 

Dus wat doet Voordewindhond dan om te voorkomen dat mensen tòch met een herplaatste 
hond gaan fokken, afgezien van de opname van paragraaf 4 in het adoptiecontract waar de 

nieuwe eigenaar expliciet verklaart niet met de hond te fokken? 
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Ten eerste wordt er zeer, zeer zorgvuldig gescreend. Niet iedereen die een hond wil, krijgt ook 
een hond. Sterker nog, meer dan de helft van de mensen komt om diverse redenen helemaal 

niet in aanmerking voor een herplaatser. In de gesprekken die wij voeren pikken we toch vaak  

subtiele, maar voor de goede verstaander wel duidelijke signalen op. Een vreemde preoccupatie 
met een zo jong mogelijke teef, belangstelling in een vroeg stadium voor de eventuele 
stamboom zijn de twee meest in het oog springende tekenen. Ten tweede, houden wij contact 
met de mensen die een hond van ons hebben. Dat is een deel van het werk waar 
“buitenstaanders” vaak niet bij stil staan, maar dat een hoop tijd en energie vergt.  
De jarenlange ervaring, ook in Duitsland, leert dat een zorgvuldig selectieproces, langdurig en 

intensief contact met de nieuwe eigenaren en een groot windhondmensenetwerk –nieuws reist 
snel!- genoeg waarborg biedt. En mòcht het dan een keertje fout gaan en iemand willens en 
wetens met een hond van ons een nest fokt, dan zijn wij er als de kippen bij en kunt u ervan 
verzekerd zijn dat zowel de door ons herplaatste hond als de pups allemaal door 
Voordewindhond worden opgenomen. De zondaar zal geen enkel financieel gewin van zijn 
illegaal gefokte nest genieten. 
 

Rest ons nog iedereen een mooie herfst te wensen, met veel wandelingen en mooi weer en voor 
wie met de trein reist vooral weinig blaadjes op de rails! 

 
Dit is het einde van Windkracht 2. Op- en aanmerkingen, lof en kritiek worden met gepaste 
vreugde ingewacht door het bestuur onder bestuur@voordewindhond.eu. De volgende editie 
kunt u tegen de Kerst verwachten. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Rina, Jørgen en Alet 
 
 

Op 14 september, tien dagen na de letterlijk in het water gevallen funcoursing, 

overleed toch nog plotseling de grote motor achter dit festijn, Henk Ros. We 

wensen Nelli vanaf deze plek veel liefs en sterkte. Wij hebben mooie 

herinneringen aan Henk. 
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