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 BEMIDDELDE HONDEN    
Alhoewel het geen storm loopt met het aanbod van honden, bemiddelden we toch nog een 
paar honden: de whippets Fedde, Alina, Cato en Vincent, de grippets Laki en Rosco, en de 
Deerhound Taio en de anonieme Afghaan. Hun verhaaltjes kunt u gedeeltelijk al lezen bij 
Windmee – de rest komt nog. Ook voor de grippet Amy hebben we prima mensen 
gevonden, maar de daadwerkelijke verhuizing liet nog even op zich wachten: Amy besloot 
twee dagen voor de afgesproken ophaaldatum loops te worden. Dat is met een volle reu in 
huis niet een echt strak plan! Zij bleef dus nog even op haar opvangplek maar is  na afloop 
van de loopsheid opgehaald om aan haar nieuwe leven te beginnen. 
 

 
 
 
 
 
 



 NIEUWE SITE    
 

Als het goed is hebben alle leden een e-mail gekregen over het heugelijke nieuws dat de 
nieuwe site online is. Het probleem met de oude site was dat  Joomla, het programma 
waarin deze gemaakt was, niet zomaar geüpdatet kon worden. De verouderde versie begon 
vreemde problemen te vertonen en hoewel we op zich eigenlijk heel tevreden waren over 
de oude site zat er weinig anders op dan een heel nieuwe te laten maken. Daar hing nog een 
heftig prijskaartje aan -zo een heftig prijskaartje dat het nog een behoorlijke tijd duurde 
voordat we een offerte ontvingen die ook betaalbaar was. Het allergrootste voordeel was 
echter dat de winnende siteontwerper onze ex-penningmeester was. En wie weet nou beter 
wat Voordewindhond nodig heeft dan een ex-bestuurslid? 
 
Voorlopig zult u tevergeefs zoeken naar oude windmeeverhalen en wandelverslagen, maar 
geen zorg: we hebben alles opgeslagen en zullen in de komende tijd een poging wagen om 
alles ook op de nieuwe site te zetten. Het allerbelangrijkste, namelijk de honden voor wie 
een huis gezocht wordt staan uiteraard wel op de site! 
 
Een van de redenen voor de verdere vertraging is de abnormale hoeveelheid tijd die is gaan 
zitten in het in kaart brengen en uitvoeren van de eventuele gevolgen van Algemene 
Verordening Gegevensbescherming voor Voordewindhond. 
 
 

 VOORDEWINDHOND EN DE AVG    
 

De in de pers veelbesproken Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat dus 
ook ons niet voorbij. Hoewel onze site geen cookies plaatst en we ook geen enkele activiteit 
aan de dag leggen om persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te bewerken of te 
analyseren, laat staat voor commerciële doel te gebruiken of aan derden te verkopen, 
registreren we natuurlijk wel persoonsgegevens. Wij hebben twee bronnen van 
persoonsgegevens: ten eerste de lidmaatschapsaanmeldingen en  ten tweede het setje 
afstands-, opvang- en adoptiecontracten.  We hebben de gegevensstroom in kaart gebracht 
en bekeken waar datalekken eventueel zouden kunnen voorkomen. Daar hebben we 
passende maatregelen voor getroffen. Alle vrijwilligers die inzage hebben in onze gegevens 
hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend waarin zij beloven de gegevens die zij in 
het kader van hun werkzaamheden voor Voordewindhond verkrijgen niet aan derden ter 
beschikking te stellen. We hebben ook goed gekeken naar welke persoonsgegevens we echt 
nodig hebben en daarom een aantal formulieren aangepast en ontdaan van onnodige 
informatie, zoals bijvoorbeeld of een nieuw lid een man of een vrouw is of wie de fokker van 
de te herplaatsen hond is.  Op ieder formulier hebben we een zinnetje toegevoegd dat de 
gegevens van het onderhavige formulier in een beveiligde omgeving worden opgeslagen. 
Het AVG-beleid van de vereniging kunt u lezen op onze site: https://www.voordewindhond.eu/avg/ 
 
En hoewel het niet helemaal duidelijk is of we aan de leden nou wel of niet officieel 
toestemming moeten vragen hun gegevens in de ledenlijst op te nemen en te gebruiken om 
contact met hen op te nemen, nemen we toch maar liever het zekere voor het onzekere. U 
heeft daarom allemaal een mail ontvangen van de webmaster waarin u werd gevraagd 
toestemming te geven of toestemming te onthouden:  

https://www.voordewindhond.eu/avg/


 
 

  
 
 
Op het moment van schrijven hebben nog lang niet alle leden gereageerd.  In feite heeft slechts de  
helft geantwoord.  
 
We beseffen terdege dat Voordewindhond wellicht niet de allerhoogste prioriteit in uw leven heeft, 
maar we vragen toch nog even met klem om een keuze te maken. Het enige wat u hoeft te doen is 
clicken op ‘toestemming’ (of ‘geen toestemming’). Dan opent u mailprogramma zich, met een kant-



en-klare tekst in de onderwerpregel. Daarna hoeft u alleen nog maar op verzenden te drukken en 
klaar is Kees.  
 
Mocht dat nou om de een of andere reden toch niet zo makkelijk zijn als hierboven beschreven,  
stuur dan alstublieft zelf even een mail aan webmaster@voordewindhond.eu waarin u zegt dat u 
toestemming geeft uw persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken.  
 

Als u niets laat weten, dan mogen wij op grond van de nieuwe wetgeving dus 
geen contact meer met u opnemen!  Dat is vast niet uw bedoeling!  
 
 
 

 
 
  

mailto:webmaster@voordewindhond.eu


 HERPLAATSEN ….WAT IS DAT NOU?  - VERVOLG  
 
In de vorige Windkracht schreven we uitgebreid over de manier waarop wij het bemiddelingsproces 
vormgeven en wat de uitgangspunten zijn.  Het is ons er dus niet om te doen zoveel mogelijk honden 
te bemiddelen of  honden zo snel mogelijk van een nieuwe eigenaar te voorzien. We hopen dat 
duidelijk geworden is wat het doel van onze activiteiten is: de hond en de mens zo goed mogelijk met 
elkaar matchen.  Wat dat betreft verschillen we niet veel van een goede fokker. Als u ooit een pup 
van een ordentelijke fokker hebt gekocht, dan mocht u ook vast niet even aanwijzen welke pup u 
wilde hebben. Een goede fokker – en daar zijn er echt best veel van-  zal altijd proberen u die pup te 
verkopen die het beste bij u past.  
 
In deze Windkracht willen we wat dieper ingaan op een meestal tot ontevredenheid stemmend deel 
van het bemiddelingsproces: iemand wil een hond, maar ‘krijgt’ hem niet. We verwachten niet dat 
dat het geval is/zal zijn bij het merendeel van de lezers van de Windkracht -onze leden- maar het is 
misschien wel nuttig dat dit probleem eens besproken wordt.  
 
Om de hond-mens-match zo goed mogelijk te laten slagen is het natuurlijk van belang dat we niet 
alleen zo veel mogelijk over de hond en zijn of haar (eigen)aardigheden weten, maar ook en vooral 
zo veel mogelijk over de mens. Om maar eens, in willekeurige volgorde, wat te noemen: wat heeft de 
geïnteresseerde te bieden aan de hond? Wat zijn de huiselijke omstandigheden? Hoeveel honden of 
andere dieren zijn er al in huis? Welke verwachtingen heeft de mens van de hond?  Heeft deze 
ervaring met het ras? Zijn er kinderen in huis? Waarom kiest iemand voor een hond uit de 
dierenbescherming gekozen en niet voor een rashond van een goede fokker?  
 
Antwoorden op deze en andere vragen proberen we te krijgen in de contactmomenten tussen de 
bemiddelaar en de geïnteresseerde. Heel vaak zijn dat prettige gesprekken die uiteindelijk tot 
herplaatsing van de hond leiden.  Of soms leiden prettige gesprekken tot de gemeenschappelijke 
conclusie dat de hond en mens in kwestie toch niet erg goed bij elkaar passen.  
 

 



Maar soms zijn het geen prettige gesprekken, die dan ook niet tot herplaatsing leiden, maar wel tot 
ergernis. En dankzij de sociale media wordt die ergernis ook makkelijk gelucht. Zo lazen we laatst op 
Facebook in een post van een ons onbekende windhondliefhebber dat zich verschillende adoptanten 
voor hond X gemeld hadden maar ‘die allemaal om onduidelijke redenen werden afgewezen’.  
 
Nou, afwijzen om onduidelijke redenen, dat is nooit het geval, maar laten we eens kijken naar 
redenen waarom de bemiddeling soms toch niet tot stand komt.  
 
Vaak gaat het uiteindelijk erom dat we geen goed beeld krijgen van het nieuwe huis. Dat kan zijn 
omdat een geïnteresseerde niets over zichzelf wil vertellen. De gedachtegang is dan meestal zoiets 
als ‘jullie zitten met die hond en ik wil hem, dus jullie zouden blij moeten zijn en niet zo zeuren’.  
 
Maar dat is natuurlijk niet het geval. We zitten nooit ‘in onze maag’ met een hond. Soms duurt het 
heel erg lang voordat er een geschikte adoptant gevonden is, maar dat betekent nog niet dat we de 
hond dan maar aan de eerste de beste beller bemiddelen.  
 
Wat ook nog wel eens gebeurt is dat gegadigden wel antwoord op alle vragen geeft, maar dat we 
toch het gevoel hebben dat er iets niet klopt, dat er een beetje ergens omheen gedraaid wordt of dat 
er ‘sociaal wenselijke’ of ook tegenstrijdige antwoorden gegeven worden. Wij hebben werkelijk geen 
enkel probleem met mensen die met hun Voordewindhondhond shows willen gaan lopen, of met 
hem naar de renbaan willen, behendigheid of flyball willen gaan doen of hem op veilige plekken los 
laten lopen. Grotendeels allemaal leuke en sportieve dingen die goed bij een windhond passen. Maar 
we zien wel eens dat geïnteresseerden kennelijk vermoeden dat wij op de een of andere manier 
‘ertegen’ zijn en dan hun antwoorden daarop aanpassen.  
 
Een andere probleem doet zich wel eens voor als een geïnteresseerde geen enkele belangstelling aan 
de dag legt voor het gedrag of de eigenschappen van een hond of alle informatie daarover luchtig 
wegwuift onder het motto ‘ik heb zoveel ervaring, dat krijg ik wel voor elkaar’.  En natuurlijk kan het 
best zijn dat iemand inderdaad heel veel ervaring met bijvoorbeeld licht ontvlambare Afghanen heeft 
en dat hij binnen de kortste keren tot een vriendelijk sociale Afghaan heeft omgeturnd, maar wat we 
wel willen voorkomen is dat er in het nieuwe huis zich toch een incident voordoet en  dat de hond 
dan weer bij ons terugkomt. Dat betekent voor de hond weer het verlies van een huis en het is ook 
voor de ‘reputatie’ van de hond niet goed. Dan wordt hij namelijk al gauw van een hond die je in 
bepaalde omstandigheden goed moet begeleiden plotseling een gevaarlijke hond.  
 

Het komt trouwens best vaak voor dat bepaald 
ongewenst gedrag in het oude huis in het 
nieuwe huis als sneeuw voor de zon verdwijnt. 
Zo kennen we compleet onzindelijke honden die 
bij de nieuwe eigenaar het toonbeeld van 
zindelijkheid zijn. Of honden die geen seconde 
alleen blijven bij de oude eigenaar, in het 
nieuwe huis braaf, stil en zonder 
interieurverbeteringen op de terugkeer van zijn 
nieuwe mens wachten.. Maar dat is niet altijd 
het geval en als bemiddelende instantie zouden 
we toch raar bezig zijn als we niet probeerden 
de nieuwe eigenaar een zo duidelijk mogelijk 
beeld van de hond te geven, inclusief eventueel 
onprettig gedrag bij de oude eigenaar. 
 
          



De mensen die hun hond aan Voordewindhond afstaan zeggen, in toenemende mate, dat ze zichzelf 
niet in staat achten een goede keuze te maken uit allerhande geïnteresseerden die vaak via-via 
gehoord hebben of op Facebook hebben gelezen dat iemand een nieuwe huis voor zijn hond zoekt. 
En laten we eerlijk zijn, hoeveel ervaring heeft de gemiddelde windhondbezitter met het herplaatsen 
van zijn of haar hond?  
 
Als het goed is geen enkele.  
 
Zij voelen zich vaak een beetje ondergesneeuwd door alle reacties en commentaren. En als die druk 
een bepaald niveau heeft bereikt, bijvoorbeeld omdat de hond toch echt wel snel weg moet, dan is 
de weg naar Voordewindhond een van de keuzes die de eigenaar kan maken.  
 
Wat vrijwel alle afgevenden met elkaar verbindt is dat zij oprecht het beste voor hun hond willen. Als 
zij hun hond aan Voordewindhond afstaan, dan is het onze taak om ervoor te zorgen dat juist dàt 
gebeurt: de hond gaat naar de best mogelijke plek. Dat zijn we aan de oude eigenaar verplicht, maar 
minstens net zo zeer aan de hond.  
 
Kortom, dan zetten wij alle ervaring, expertise en ‘antennes’ in om een optimale match tussen hond 
en eigenaar te vinden. En het belangrijkste daarbij is dat we een duidelijk beeld hebben van het 
nieuwe huis.  Als daar twijfel of onduidelijkheid over bestaan, dan zoeken we graag nog een beetje 
verder.  
 
En natuurlijk komt het wel eens voor dat alle seinen op ‘veilig’ staan, maar de bemiddeling alsnog 
mislukt. Wij hebben de wijsheid ook niet in pacht en schatten soms iets verkeerd in of er gebeurt is 
dat we niet voorzien hadden. Maar we gaan dat natuurlijk niet opzoeken en een hond aan iemand 
bemiddelen waarvan we ergens in ons achterhoofd denken ‘klopt dit allemaal wel?’ 
 
Toen we in het bemiddelingsteam het hadden over dit onderwerp kwam ons jongste lid met het 
verrassende commentaar dat niemand zijn hond bij Voordewindhond hoeft af te geven en dat 
niemand een hond bij Voordewindhond hoeft te halen. Maar als ze dat doen, dat ze dan wel de 
procedure gewoon moeten doorlopen.  
 
Dat is natuurlijk een waarheid in koeienformaat! We hopen wel dat we hierboven hebben kunnen 
uitleggen wat die procedure dan is en waarom hij zo is als hij is. 
 

 



 NIEUWE PENNINGMEESTER   
 
Sinds 15 januari heeft Voordewindhond een nieuwe penningmeester in de persoon van Sabine 
Schacht.  
 

 
 
Zij volgt Jørgen Postma op, de penningmeester die in 2010 letterlijk aan de wieg van 
Voordewindhond stond bijna 8 jaar voor onze penningen zorgde. Vanaf deze plek: heel veel dank, 
Jørgen! Het af-  en aantreden zal op gepaste wijze tijdens de Algemene Ledenvergadering 
gememoreerd worden. 
 
 

 
  ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 
 
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 juni. Liefhebbers van een 
zandwandeling kunnen eerst een rond(je) over het Kootwijkerzand doen. Dat betekent overigens dus 
dat er in juni twee wandelingen zijn. Daarna drinken we snel koffie bij ons stamcafé De Brinkhof en 
we  hopen dat we dan om 12 uur met de vergadering kunnen beginnen. Verwachte duur van de 
vergadering: anderhalf uur max.  
 
De uitnodiging en de agenda worden u binnenkort per mail toegestuurd -aangenomen dat u ons 
toestemming heeft gegeven uw emailadres daarvoor te gebruiken…… 

 
  



 DIERENARTS EN BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP   
 
We weten allemaal wel dat windhonden dan wel honden zijn, maar toch niet te vergelijken met laten 
we zeggen een Labrador of een Border Collie. Windhonden zitten nu eenmaal anders in elkaar en 
hebben dus vaak net iets andere diergeneeskundige zorg nodig, zorg die aangepast is aan hun fysieke 
karakteristieken. (Leden die vorig jaar op de spelletjesdag in Westendorp waren en zich moedig door 
de helse quiz heensloegen weten hopelijk nog wat die verschillen waren….)  
 
Voordewindhond heeft  in Tony Oranje een zeer kundige dierenarts gevonden die werkelijk verstand 
van windhonden heeft. Al onze honden worden voortaan voordat ze naar hun nieuwe huis gaan door 
hem gezien en diergeneeskundig beoordeelt. Uiteraard doet hij ook alle eventueel noodzakelijke 
verrichtingen die nodig zijn voordat we de hond met een gerust had naar zijn nieuwe eigenaar 
kunnen sturen.  
 
Dat Tony Oranje ons, maar vooral de windhonden, een warm hart toedraagt blijkt uit het feit dat hij 
leden van Voordewindhond een korting van 10 procent biedt.  Als u gebruik wilt maken van dit 
aanbod, dan kunt u bij de penningmeester een bewijs van lidmaatschap aanvragen. Dat kunt u dan 
vervolgens bij de praktijk in Zelhem overhandigen en dan wordt de korting toegepast.   
 
Stuur uw mail naar sabine.schacht@voordewindhond.eu  
 
Nog even voor de duidelijkheid: wij beweren dus niet dat andere dierenartsen per se geen verstand 
van windhonden hebben!  
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 AGENDA 
 
Zaterdag 30 juni:  Algemene Ledenvergadering, Kootwijk  
 
De wandeldata voor de komende drie maanden zijn als volgt:  
 
Zaterdag 21 juli  
Zaterdag 18 augustus  
Zaterdag 15 september  
 
In september hopen we een dagje renbaan te doen, maar de plannen daarvoor zijn nog in 
een pril stadium.  
 
In oktober doen we -wéér- een poging om aan het Noordzeestrand te gaan wandelen. De 
precieze datum verschijnt op de site, net als de locatie.  
 
 

 TOT SLOT 
 
Mochten wij elkaar niet treffen bij een van de wandelingen of de algemene 
ledenvergadering dan wensen wij iedereen een heerlijk ontspannende en aangenaam 
zonnige zomer toe. Doe voorzichtig met uw viervoeter(s) en uzelf in al te grote hitte.  
 
 

 


