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 HET HONDENFRONT IN 2018    
 
✓ HONDEN DIE OP ZOEK WAREN 

Het aantal honden is niet noemenswaardig gedaald of gestegen in vergelijking met vorig jaar. Door 
deze Windkracht heen vindt u kerstballen met daarin de namen van alle honden die in 2018 dankzij 
de inspanningen van het Voordewindhondteam aan een nieuw leven konden beginnen.  
Facebook en Marktplaats blijven toch een digitale plek waar mensen hun (wind)honden zelf ter 
overname aanbieden. Toch zien we dat we onze eigen werkwijze, die zich niet in het openbaar 
afspeelt voor sommige mensen toch een reden is hun hond via Voordewindhond te laten 
herplaatsen. En zolang dat zo is, gaan we gewoon stug door. Elke hond is er per slot van rekening 
een.  
 
We deden ook nog iets uitzonderlijks deze zomer in die zin dat we twee Barsois in opvang namen van 
een hondeneigenaar die plotseling in het ziekenhuis beland was. Dat doen we uiteraard bijna nooit, 
want, om het maar even duidelijk te formuleren, Voordewindhond is geen alternatief voor een 
pension. Maar de omstandigheden waren wel zodanig dat we een uitzondering gemaakt hebben. 
Tijdens de herstelperiode van de eigenaar bleek dat twee honden misschien toch wat veel van het 
goede was en voor een van de twee honden hebben we  intussen een nieuwe plek gevonden. De 
andere is weer terug naar huis. Gelukkig gaat dat heel goed! Het windmeeverhaal van de eerste 
barsoi heeft u nog tegoed. 

 

 



✓ HONDEN DIE OP ZOEK ZIJN 

Op het ogenblik van schrijven zoeken we huizen voor: 1 afghaan van 8 jaar, een ruim 5-jarige 
salukimix en 2 whippets van (ongeveer) 5 en 9 jaar oud.    
 

                                   
 
Vooral de salukimix, Luna uit Qatar verdient wat extra aandacht. We hadden haar bemiddeld, maar 
zij bleek slecht met kleine kinderen te kunnen omgaan en daarom kwam ze weer terug. Intussen 
heeft ze zich heel goed ingeleefd op haar opvangplek. Ze is ook behoorlijk wat gewicht kwijtgeraakt, 
waardoor ze steeds meer van een windhond krijgt. Een neveneffect van haar gewichtsverlies is dat ze 
ook heel veel rent. Luna heeft duidelijk behoefte aan veel beweging. En onderschat haar snelheid 
niet!!  Het lijkt ons dat Luna ‘gewoon’ veel tijd nodig heeft om aan een nieuwe situatie en nieuwe 
mensen te wennen. Als je eenmaal haar vertrouwen hebt, dan heb je een fijne hond aan haar. 
Bedenk wel dat je vertrouwen niet kunt afdwingen. Het devies is dan ook ‘geduld, geduld, geduld’.  
 

 
. 



 DE VERENIGING IN 2018   
 
✓ TEAM 

Het jaar 2018 zag een paar wijzigingen in de samenstelling van het team dat de boel draaiende 
houdt. Jørgen Postma, de penningmeester van het eerste uur, trad na 8 jaar af en is intussen 
vakkundig opgevolgd door Sabine Schacht.  
 
Ook in het bemiddelingsteam deed zich iets voor. Marloes Resink, die in de zomer van 2015 toetrad, 
heeft moeten vaststellen dat ze te weinig tijd heeft om een goede, structurele bijdrage aan het 
bemiddelingswerk te kunnen leveren.  Wij vinden dat uiteraard jammer, omdat Marloes echt talent 
voor het bemiddelingswerk heeft. Maar wat niet kan, dan kan niet. Vanaf deze plek willen we 
Marloes hartelijk danken voor het werk dat zij voor Voordewindhond heeft verzet.  
 
We zijn op het moment van schrijven in bespreking met een opvolger van Marloes en we gaan er 
vanuit dat we u binnenkort een nieuwe, derde bemiddelaar kunnen voorstellen.  
 
✓ LEDENAANTAL 

De eerdergenoemde nieuwe penningmeester is bijzonder streng en ijverig. Met vereende krachten 
hebben we alle leden die, soms gedurende jaren, niet hun contributie betaalden, op een lijst gezet en 
de daaruit voortvloeiende vorderingen als oninbaar afgeschreven. Voor de ledenlijst heeft dit tot 
gevolg dat het aantal leden weer wat verder is gedaald. Er komen wel steeds nieuwe leden bij, maar 
uiteindelijk gaan er meer weg dan toetreden. Op zich een zorgelijke zaak, waar niet zo gauw een 
oplossing voor te vinden is. Het lijkt een beetje een teken des tijds dat mensen niet zo gauw meer lid 
willen worden van een vereniging.  
 
✓ JAARVERGADERING 
Er rustte dit jaar geen zegen op de jaarvergadering. Tot twee keer toe moest de vergadering worden 
verzet, maar op 28 oktober was het dan eindelijk zover. We gingen niet alleen vergaderen, maar ook 
weer eens kijken wat onze windhonden  onder leiding van Sandra op het gebied van behendigheid 
kunnen presteren. En dat viel heel erg mee! Sommige van onze toch als erg slaafs bekend staande 
honden deden het verrassend goed. Een speciale vermelding behoeft de jonge Salukiteef Isa, die 
werkelijk opvallend veel talent aan de dag legde! 
 

     
 

  



 LOSLOPEN   
 
Wij zijn er overtuigd dat een windhond beweging nodig heeft die uitgaat boven een paar, al dan niet 
fikse rondes aan de riem. Sommige windhondbezitters gaan om de bewegingsbehoefte van hun hond 
tegemoet te komen met hem naar de renbaan en anderen laten hun hond daar waar het  kan, dus 
zonder gevaar voor eigen hond, omgeving, medemens, medehond  en medebewoners van het 
gebied,  graag loslopen. Om dat te stimuleren organiseerden we zeker een keer in de maand -in 
sommige jaren zelfs in verband met grote belangstelling twee keer per maand- wandelingen op het 
Zand van Kootwijk.  
 

 
 

 
 
Het uitgestrekte, overzichtelijke en voor windhonden werkelijk ideale terrein met heuvels en bosjes 
en grote vlakke stukken, bood een geweldige, veilige gelegenheid om onze windhonden datgene te 
bieden wat ze nodig hebben. We namen daarbij overigens natuurlijk wel allerhande 
voorzorgsmaatregelen om eventuele overlast door onze rondstuivende viervoeters voor iedereen en 
alles zoveel mogelijk te beperken: zo gingen we, tot onvrede van menigeen, niet op zondagochtend 



maar op zaterdagochtend wandelen (dan zijn er namelijk aanzienlijk minder mensen en honden op 
het Zand dan op zondag). We liepen dwars over het kale middenstuk richting Radio Kootwijk om zo 
weinig mogelijk windhonden op het idee te brengen dat er in het bos misschien wel van die heel 
grote honden met die takken op hun kop zouden kunnen zitten.  Bovendien konden we goed in de 
gaten houden of er nog andere wandelaars, mountainbikers, ruiters,  honden en wild over het zand 
liepen, zodat we die met een wijde boog konden omzeilen.  
 
Kortom, een veilig gebied waar menig windhond leerde wat het was om los te lopen en hoe je je met 
een groep andere windhonden moet gedragen. Tijdens de wandelingen leerde ook menig 
windhondbezitter dat zijn windhond helemaal niet wegloopt om nooit meer terug te keren. 
Integendeel zelfs.  
 

 
 
✓ HET  EINDE NABIJ 

Een beetje oplettende lezer heeft wellicht bespeurd dat het hele voorgaande stukje in de onvoltooid 
verleden tijd geschreven is.  
 
Daar is een reden voor.  
 
Een van de boswachters die het Zand van Kootwijk onder zijn hoede heeft, heeft ons laten weten dat 
we daar onze honden niet meer los mogen laten lopen. Hij wil het gedoogbeleid dat zijn voorganger, 
of misschien wel voorgangers, voerde(n), niet voortzetten. Zijn zorg geldt vooral de verstoring van 
broedende vogels en de hoge recreatiedruk. 
 
De boswachter verwees ons naar het Caitwickerzand, een officieel hondenlosloopgebied. Dat is 
echter met 41 hectare te klein en bovendien te gevaarlijk, zo dicht bij  de spoorlijn Apeldoorn-
Amersfoort,  slechts 200 meter van de A1 verwijderd en met een open verbinding naar de N302, 
Verder, zo meldde hij, werd er een nieuw losloopgebied gecreëerd tussen Harskamp en Barneveld 
dat tegen het einde van het jaar gereed zou zijn. Het terrein wordt beveiligd met klaphekjes. Maar 
ook dat terrein is met 36 hectare erg klein en niet geschikt voor een fikse losloopwandeling met een 
windhond. 
 
Op onze pogingen uit te leggen waarom het zand van Kootwijk zoveel beter en veiliger is dan de 
aangewezen losloopplekken was de reactie van de boswachter dat als een hond niet onder appel 
staat hij niet los mag lopen. 



Dit is een argument dat vaker wordt aangevoerd. Maar de vraag is dan wel wat dat eigenlijk precies 
is, dat ‘onder appel’ staan? Direct aan de noodrem hangen als de baas je roept? Je instinct en 
datgene waar je voor gemaakt bent direct uitschakelen? Altijd en overal?  En als je dat niet doet, dan 
moet je er rekening mee houden dat je onder de trein komt of aangereden wordt. Had je maar onder 
appel moeten staan!  
 
Eigenlijk een merkwaardige houding voor een maatschappij die toch een keur aan maatregelen 
neemt om de veiligheid te waarborgen: gordels, helmen, druppels, drempels, vuurpijllanceer-
inrichtingen, kinderzitjes, snelheidsbegrenzers, mono, bob, alcoholsloten,  fietssuggestiestroken, 
oordoppen, begeleid rijden, dodehoekspiegels, veiligheidsbrillen, de  intelligente snelheidsassistent, 
om maar eens iets te noemen. En al die maatregelen zijn bedacht om de veiligheid te waarborgen 
van mensen, van rationeel denkende wezens, die bij het ‘doen van hun ding’  beredeneerde 
beslissingen over hun eigen en andermans veiligheid kunnen nemen. Maar niet-rationeel denkende 
dieren kunnen kennelijk  bij het ‘doen van hun ding’ niet op dezelfde zorg en zorgzaamheid rekenen.  
 
En dan hebben we het nog helemaal niet over de impact van een eventueel ongeluk op de daarbij 
betrokken verkeersdeelnemers! Wij kennen geen enkele (wind)hondenbezitter die zijn schouders 
ophaalt bij de gedachte dat zijn hond een mogelijk fataal ongeluk veroorzaakt.   
 
✓ WAAR DAN? 

Hoe dan ook, het ziet ernaar uit dat er geen losloopwandelingen meer georganiseerd kunnen worden 
op het Zand van Kootwijk. Het bestuur heeft daarom de afgelopen weken alle, letterlijk alle, officiële 
losloopgebieden in Nederland digitaal bekeken. Bestuursleden hebben zelfs een aantal gebieden 
bezocht, maar helaas hebben zij moeten concluderen dat zij geen mogelijkheden zien elders in het 
land een veilige wandeling te organiseren.  
 
Bossen zijn veel te onoverzichtelijk. Omheinde gebieden zijn vaak te klein en ongeschikt voor een 
wandeling van een uur of twee, of liggen te dicht bij een weg of spoorlijn. De wat grotere gebieden 
hebben bijna altijd beperkte gedeeltes waar de hond los mag, maar de meeste spelende windhonden 
zijn niet erg goed in bordjes lezen.  Veel losloopgebieden worden door veel honden en hun eigenaren 
bezocht, waardoor maar al te snel conflicten kunnen ontstaan. Conflicten waar overigens niemand 
veel aan kan doen. Onze windhonden hebben een heel eigen manier van spelen, die op niet-
windhonden en hun baasjes een rare en vaak ook enge indruk maakt.  
 
Een windhond wil ergens achteraan rennen -dat past bij zijn zichtjagerschap. Heel vaak zien we dan 
ook dat één hond van de groep windhonden haasje speelt en de rest erachteraan rent. Maar….de 
gemiddelde labrador, herder, bordercollie of chichuahua voelt er bitter weinig voor om een stelletje 
windhonden achter zich aan te krijgen. Hun baasjes zijn ook weinig te spreken bij de aanblik van hun 
gillende, opgejaagde viervoeter. En geef ze eens ongelijk!  

 



De enige mogelijkheid lijken een paar stranden aan de Noordzeekust te zijn.  Om onze wandeltraditie 
toch voort te zetten gaan we op zaterdag 19 januari eerst maar eens op het strand in IJmuiden  
wandelen. Aanmelden kan bij activiteiten@voordewindhond.eu  
 

 
 
✓ WAT NU? 

Helaas is de afkalving van losloopmogelijkheden niet nieuw. De schrijver van dit stuk tekst had haar 
eerste Afghaan in 1986. Zij was een vroege gelover in het los laten lopen van haar Afghaan en  heeft 
in de afgelopen 32 jaar het aantal losloopgebieden in haar omgeving zienderogen zien verminderen:  
Mijendel, de Loonse en Drunense Duinen, vrijwel alle stranden en duingebieden aan de kust van 
Noord en Zuid-Holland, de Lommelse Sahara, het Kennemermeer, Kootwijk en binnenkort ook 
Rhederlaag. Allemaal voorbeelden van gebieden die helemaal niet meer of slechts beperkt 
toegankelijk zijn geworden voor loslopende honden.  
 
Het bestuur, bijgestaan door een aantal actieve leden, beraadt zich op de vraag of het geen tijd is 
geworden de krachten te bundelen en een georganiseerde poging te doen eerst  bij relevante 
instanties begrip te kweken voor de bewegingsbehoefte van windhonden en vervolgens te bekijken 
hoe dat verbeterde begrip tot verbeterde losloopmogelijkheden voor windhonden kan leiden. 
 
Mocht u als lezer van deze Windkracht een idee hebben hoe zo’n actie eruit zou kunnen zien, dan 
horen we dat graag van u. Per mail naar bestuur@voordewindhond.eu of per telefoon/WhatsApp of 
sms 06 12281478. 
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 NIEUWE PRODUCTEN IN DE WINKEL   
 
Het assortiment van de winkel is uitgebreid met twee nieuwe maten korven. Het gaat om 
Australische renkorven voor onze grootste windhondrassen, de Deerhound en de Ierse Wolfshond.  
 

 
 
Verder hebben we een behoorlijke hoeveelheid snoods bemachtigd. Gebreide, gehaakte, wollen, 
katoenen, fluwelen, maak uw keuze!  
 

 
  
De snoods kosten € 10 per stuk en passen gewoon in de brievenbus, waardoor de verzendkosten 
reuze meevallen   



Verder bevelen we uiteraard nog steeds onze windhondnotitieboekjes in uw aandacht aan. Ideaal 
voor mensen die niet alles in hun telefoon willen opslaan maar liever dingen op papier schrijven. 
 

       
 COLUMN     
Een aantal Windkrachten geleden stelden we u onze vaste columnist Elly van den Borgh  voor, die de 
wereld door de ogen van haar Voordewindhondwhippet Guido bekijkt en beschrijft. Deze keer is het 
onderwerp Guido zelf, die helaas een ernstige aandoening heeft. Maar zoals een echte whippet en 
een echte whippeteigenaar betaamt, laten zij zich er niet onder krijgen! 
 
    

Even van mijn à propootje 
 
Een jaar geleden, collega-windhonden, schreef ik een Kerstcolumn vanuit een 
goed gevulde mand, ook dit jaar is mijn mand weer goed gevuld. Wat zeg ik? 
Nog veel meer gevuld. Nu ligt er een instapklare slaapzak in mijn mand. Ik 
heb ook een sterrenslaapzak, daar slaap ik ‘s nachts in lekker, onder de 
sterren, zal ik maar zeggen. 
 

 



Op de foto zien jullie mijn hondenvoetjesslaapzak en mijn favoriete 
Burberry ruit. 
 
Waarom ben ik dan van mijn à propootje vragen jullie. Nou dat zit zo: 
vrouwtje en ik waren aan de wandel. Vrouwtje vindt dat ik een fraai 
gangwerk heb en al lopend keek vrouwtje naar mijn danspasjes. Opeens roept 
vrouwtje  “het lijkt wel of ik een bobbel op je voorpootje zie, of moet ik 
maar eens naar de Pearle om mijn multifocale glazen na te laten kijken?” 
Maar in plaats van naar de Pearle gingen wij naar de dierenarts, die een 
naald in mijn bobbel stak en daar wat spul uittrok om op te sturen.  
 
De uitslag was een tegenvaller: kwaadaardige tumor, er stond mij een 
operatie te wachten. Vrouwtje schrok hier zo van, dat zij tegen een deur 
opliep en dus toch bij de Pearle terecht kwam om haar bril te laten 
repareren. Daar vertelde zij van mijn tumor en hoe zij die ontdekt had. De 
meneer van Pearle zag wel iets in een advertentie “met een bril van de 
Pearle, zeker weten, ziet iedereen zijn hond veel beter”. Hmmmm…. 
 
Al snel kwam de dag van mijn operatie; in vrouwtjes armen viel ik in slaap 
en eenmaal wakker zag ik vrouwtje weer. De dokters wilden nog even praten 
over mijn nazorg en vroegen of vrouwtje nog vragen had. Vrouwtjes eerste 
vraag was een goeie:  “wanneer mag Guido weer eten?”, “Voorlopig nog niet” 
was het antwoord, “maar Guido geeft het zelf wel aan.” Nou collega-
windhonden, dat ging ik meteen doen. Want in de kamer stond een tafel en 
daar zat een dierenarts een broodje kaas te eten. Dus ik gaf een ruk aan 
mijn riem en ging richting dat broodje. Dokter Ans, die mij geopereerd 
heeft, greep helaas direct in en nam mij en vrouwtje mee naar de 
wachtkamer, waar 2 mensen zaten die een Toller en een Kooikertje (teefjes) 
bij zich hadden. Deze teefjes heb ik op mijn eigen charmante wijze spontaan 
begroet, waarop die man vroeg “wat heeft uw hond een leuke beenwarmer aan, 
waarom maar aan één pootje?” Een typisch blonde opmerking, dacht ik nog, 
maar vrouwtje zei “ Guido is geopereerd en net bij uit de narcose”. Die man 
vroeg aan dokter Ans “komt iedere hond hier zo fit uit een operatie?”. 
Jeetje, ook voor mijn DAP kan ik wel reclame gaan maken: “na een operatie 
door dokter Ans heb je gegarandeerd direct sjans” 
.  

 



Hier draag ik mijn beenwarmer en kijk ik met belangstelling naar mijn operatiewond 

 
Eenmaal thuis werd ik met mijn MPS, medical pet sleeve, de beenwarmer dus, 
geïnstalleerd in mijn instapklare slaapzak. Na een uurtje ben ik naar het 
kastje gelopen waar mijn eten in staat en gaf duidelijk (tikkend met mijn 
niet-geopereerde pootje tegen het deurtje) aan dat ik iets in mijn bakje 
wou. Mijn wens werd natuurlijk onmiddellijk vervuld. In mijn bakje gingen 
ook mijn tabletjes (pijnstillers en antibiotica). Die heb ik ook opgegeten 

want daar doe ik niet moeilijk over. 
 
Ik kreeg ook veel kaarten in onze brievenbus van al mijn hondenvriendjes 
hier in de wijk, sommige hadden zelfs kluifjes in hun kaart gestopt, reuze 
lief. Een dag na mijn operatie liepen wij weer ons gewone rondje en vroeg 
ik aan mijn vriendjes wat zij van mijn slogan  “na een operatie door dokter 
Ans heb je gegarandeerd direct sjans” vonden. Mijn vriendjes begonnen daar 
zo enorm van te kwijlen dat hun personeel ze meenam naar mijn DAP voor een 
operatie door dokter Ans. Mijn vriendjes kregen -helaas voor hen-  allemaal 
dezelfde diagnose: “met uw hond is niets aan de hand, hij is alleen niet zo 
charmant”.  
 
Ik leef gewoon weer mijn heerlijke hondenleventje en help mijn 
Leidinggevende  met columns schrijven. Ik pakte de Aaipet en keek op het 
Interpet en zag de volgende tekst van collega  Snoopy (Snoopy is een heel 
wijze hond). 
 

 
 
Ik kreeg direct een filosofisch momentje en inspiratie voor mijn eigen kerstkaart:  

 
 



 
 
Mijn collega-windhonden en hun personeel wens ik mooie feestdagen en  
mijn motto voor 2019 is: “volg je hart want dat klopt”. 

Copyright Whippetly yours 

 TOT SLOT  
 
Het Voordewindhondteam hoopt dat alle twee- en viervoeters prettige kerstdagen hebben gehad en 
een rustige jaarwisseling zullen beleven, met mogelijk weinig vuurwerk.  Wij zullen ons in het jaar dat 
voor ons ligt als vanouds om onze windhonden bekommeren en misschien wel meer dan ooit hun 
belangen verdedigen. 
 

 
 



 
 
 
 


