
 

 

 

 

Windkracht 5      zomer 2011 
 
 
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. 

 
Sinds het verschijnen van de vorige windkracht hebben we weinig 

gelegenheid gehad om stil te zitten. Integendeel, er was weer een hoop 
werk aan de winkel, veel nieuwe honden, veel activiteiten, veel nazorg, 
veel telefoontjes, bergen e-mail en heel veel kilometers….. En dus valt er 

ook weer veel te melden.  
 

 EN VOORAL DIT: 
Halverwege maart opperde een enthousiaste windhondbezitter dat het 
misschien een leuk idee was om een internetveiling te behoeve van 

windhonden te organiseren. Of we misschien even konden uitleggen waar 
Voordewindhond zijn geld aan besteedt. Nou, dat was gauw klaar: de kpn, 

de benzinepomp en de dierenarts. Tot onze verrassing viel de keuze op 
Voordewindhond en de voorbereidingen gingen van start. Dat wil zeggen, 
wij deden helemaal niets, maar Anne, de organisator, verzette bergen 

werk! Altijd spannend of zoiets wel loopt of niet. Die zorgen waren 
nergens voor nodig, want de veiling liep als een tierelier! Eerst werden de 

goederen ingezameld en tussen 22 mei en 6 juni  werd er op die goederen 
geboden dat het een lieve lust was. Maandag 11 juli was de grote dag: in 
Son en Breugel overhandigde Spriet, de greyhound van Anne, tijdens de 

lunch een papier met daarop het totaalbedrag van maar liefst € 1750,50. 
Later kwamen daar nog eens € 80 bij, waardoor de opbrengst de € 1800 

ruim overschreed! 
Anne, heel veel dank voor je initiatief en inzet. Je bent geweldig!  

 
 
 DEZE HEBBEN WIND MEE: 

Sinds de vorige Windkracht hebben we met vereende 
krachten een groot aantal honden aan een nieuwe 

eigenaar kunnen helpen. Hier komen ze:   
 
Dalí, de galgo die een jaartje na plaatsing naar ons 

terugkwam, heeft nu het lek boven in Duitsland. Hij 
deelt zijn leven met een gezellige galgoteef en zijn 

nieuwe mensen hebben een manier gevonden om zijn 
‘hier waak ik’ obsessie wat in te dammen.  
  

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
De beide Barzoiheren uit Engeland, die 

nogal lang op hun huis moesten wachten, 
zijn ieder op een eigen plek en het gaat 

bijzonder goed. De mannen vierden 
onlangs hun 7e verjaardag en 
Voordewindhond was op het verjaarsfeestje 

van een van beide uitgenodigd. Dat feestje 
bestond uit een strandwandeling –niks 

bijzonders dus, want Lisa loopt alle dagen  
aan het strand- maar hij en zijn gasten 
kregen ook de meest verrukkelijke 

versnaperingen. Op naar de achtste 
verjaardag!  

 
Hun rasgenoot Vladya, die eigenlijk Borya 

heet, hoefde niet zo lang te wachten op 
een nieuw huis. Sterker nog, we hadden 
keus uit een aantal zeer geschikte nieuwe 

eigenaren. Borya kwam al een keertje meewandelen in Kootwijk  en hoe 
het met hem gaat ziet u hier:  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Emily de greyhound woont in Duitsland en was verrukt te merken dat er 

in de tuin een vogelhuisje was waar zij naar believen kon gaan snacken. 
Inmiddels heeft Emily haar leven gebeterd en beperkt haar voerintake 
zich tot dat wat zij netjes in haar bakje vindt. Emily deelt haar mensen 

met een salukiheer, die meer dan tevreden met zijn nieuwe huisgenote is 
en er geen bezwaar tegen heeft dat zij zich samen met hem in zijn mand 

vleit.  



 

 

 
 

 
 

 
Drie whippets kregen ook een nieuw huis. De kleuter die als Harry op de 
site stond, maar nu Spip heet, verhuisde naar Nederland en werd na 

enige weken gevolgd door een soort grote zus, Saff. Spip en Saff hebben 
het geweldig leuk hun mensen en met elkaar:   

 

 
 

Mickey, een zesjarige, beeldschone reu met een renachtergrond woont 
tegenwoordig in België en doet het daar heel goed. Becky, de oude 

whippetteef-die-geen-whippet-was-maar-die-we-niet-konden-laten-zitten 
heeft ook een huisje gevonden in het hoge noorden van Nederland. Haar 
laatste jaren mag zij lekker op de bank bij de moeder van een van onze 

medewerkers zitten. Caro, de windhondmix met oren die niet zouden 
misstaan bij een werknemer van de Inlichtingendienst, is net begonnen 

aan een nieuwe periode in haar leven bij een gezellig gezin met twee 
dochters èn een oude whippet om haar te leren hoe het leven eruit kan 
zien. We gunnen Noortje, zoals ze nu heet, na een wat treurige start in 

het leven, een lang, mooi en interessant windhondbestaan.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
Fernanda, de achtjarige galgoteef die het thuis gewoon te druk vond, 
heeft een prachtige rustige plek gekregen bij een jong stel waar zij hond 

alleen is en dus alle aandacht voor zich heeft.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tenslotte ging Quinn, een jonge, onbesuisde windhondmix, naar een 
meneer alleen, die alle tijd in de wereld heeft om de opvoeding die dit 
windhondmeisje op haar opvangadres kreeg nog verder te vervolmaken. 

 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 MAAR DEZE HEBBEN NOG WIND TEGEN:  

 
Er zijn op het ogenblik flink wat honden die nog op een huis wachten. Drie 
whippetheren, een bijna-galgodame, drie Afghanenmannen en twee 

Afghanenvrouwen, een Cirneco del’Etnajongen, een sloughimeneer en een 
salukiman Ze staan bijna allemaal op de site! 

 
En dan is er natuurlijk nog ons zorgenkind Claudi, de galgo die eigenlijk 
terug moest naar Spanje, maar nu in Nederland bij een van onze 

allerbeste opvanggezinnen zit en het naar omstandigheden meer dan 
redelijk maakt. We waren met haar bij de Faculteit Diergeneeskunde om 

er met behulp van een MRI-scan en een rinoscopie erachter te komen wat 
er nou precies met haar neus aan de hand is en of er nog iets aan te 
verbeteren zou zijn. Het eerst werd inderdaad duidelijk: het gaat om een 

aangeboren afwijking. Claudi kan nauwelijks door haar neus ademen 
omdat de luchtweg aan de ene kant er domweg niet is en de andere maar 

zeer gedeeltelijk. Daarmee is gelijk ook de tweede vraag beantwoord: er 
is niets aan te doen.  
 

Wij zoeken voor Claudi mensen die het niet erg vinden dat zij bij tijd en 
wijle wat luidruchtig ademt en dat zij, eveneens bij tijd en wijle, een 

snotneus heeft, die zij dan graag ergens aan afveegt.  
 
Het zal best nog even duren, maar uiteindelijk komt er iemand die  haar 

mankement voor lief neemt en helemaal valt voor haar mooie ogen: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 MAREK  

Met Marek, onze Taigan, gaat het niet goed.  
Toen hij bij ons kwam, in november van het vorig jaar, was hij nou niet 
direct de meest eenvoudige windhond. Op zijn eerste opvangplek had hij 

met de daar aanwezige reu behoorlijke problemen en zelfs met de 
castraten ging hij op de vuist zodra er –wellicht- eten in het spel was.  En 

zo verhuisde hij naar een andere opvangplek, waar alleen een teefje was. 
Daar boekte hij echt geweldige voortgang.  Niet dat hij nou direct een 
grote reuenvriend werd, maar verder leek hij milder in zijn gedrag te 

worden, en vooral meer ‘hond’.  Hij ontdekte de geneugten van het 
zwemmen en van het spelletje  ‘ik kan heel goed loslopen, maar dat weer 

aanlijnen, dat snap ik gewoon niet’’.   
En toch klopte er iets niet. Hij leek veel 
ouder dan zijn vier jaar en hij ging 

steeds slechter bewegen. Marek werd bij 
de dierenarts voorgesteld en de 

berichten zijn niet fijn. Marek lijdt aan 
mysositis, een auto-immuunziekte, die 
langzaam maar zeker zijn spieren 

aantast. De vooruitzichten zijn niet goed. 
Marek heeft een hoge dosering 

prednisolon gekregen, maar de 
bijwerking daarvan, een permanente, 
razende honger, maakt zijn leven en dat 

van de aanwezige teef, zeer 
onaangenaam.  

Het is nog even afwachten hoe zijn 
toestand zich ontwikkelt. In ieder geval 
is Marek uit de herplaatsing. Hij mag 

gewoon lekker op zijn opvangplek 
blijven. Wij houden u op de hoogte van 

het verdere verloop.  
. 
 

 DE GEDRAGDAG 
Tussen de bemiddelingsbedrijven door organiseerden we op 15 mei de 

allereerste Gedragdag op de Renbaan in Lelystad. Het was een 
interessante mix van theorie en praktijk, het was en bleef, tegen alle 

verwachting in, droog en de medewerkers van de renbaan hebben ons 
een geweldige dag bezorgd. Van sommige deelnemers weten we dat ze 
inmiddels serieus aan het clickeren zijn geslagen! Hélène Duncan’s 

voordracht over wat een windhond nou zo bijzonder maakt en op welke 
gebieden hij verschilt van niet-windhonden zal binnenkort op de site 

verschijnen.  
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 DE JAARVERGADERING 

De jaarvergadering verliep zo vlekkeloos als een jaarvergadering maar 
kan verlopen. Er waren ook geen hete hangijzers te bespreken en na de 
bijzonder geslaagde Gedragdag was de stemming opperbest. De meest 

belangrijke mededeling was dat de financiële perikelen rond onze 
afsplitsing van Windhunde in Not definitief opgelost zijn. 

 
Op 22 mei waren we met een informatiestand aanwezig in Leek bij de Dag 
van de Hond. Deze dag werd door de Raad van Beheer op verschillende 

plekken georganiseerd en had tot doel mensen over het houden van 
honden te informeren. Er waren allerhande activiteiten georganiseerd en 

we hebben inderdaad wat mensen kunnen voorlichten over de voors en 
tegens van windhonden.  
 

 
 ANBI: EERST NIET, TOEN MISSCHIEN, NU WEL!  

Ons verzoek om toekenning van de ANBI-status werd in eerste instantie 
afgewezen, maar nadat we bezwaar hadden aangetekend en een actief 

Voordewindhondlid ook nog een tamelijk barse brief aan de inspectie had 
geschreven, nam de inspecteur weer contact met ons op. Als we de 
statuten op een bepaald punt lieten aanpassen dan zouden we toch de 

ANBI-status kunnen krijgen. Uiteraard lieten we onmiddellijk het 
gewraakte artikel wijzigen en per brief van 28 juli werd ons officieel de 

status van een Algemeen Nut Beogende Instelling toegekend en wel per 
14 mei 2010, dus vanaf de datum van oprichting.  
 

 
 AGENDA 

Ook in augustus gaan we wandelen en wel op zaterdag 20 augustus. 
We durven het haast niet meer te schrijven, maar, in verband met het 
mogelijk warme weer, is de aanvangstijd 10 uur.  

 
Op zaterdag 10 september vindt de 

tweede funcoursing in Leek plaats. U 
heeft inmiddels al per e-mail een 
uitnodiging gekregen met daarin 

aanwijzingen voor het inschrijven. 
Inschrijven gebeurt overigens gewoon bij 

activiteiten@voordewindhond.eu 
Aanmelden dus, want het wordt 

ongetwijfeld een fantastische dag.  
 
 

Op zaterdag 24 september vindt dan weer een normale wandeling in 
Kootwijk plaats. Kijk op de site voor het aanvangstijdstip. 
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 EN DAN NOG EVEN EEN ANDERE AGENDA 

In 2012 geven we weer een Voordewindhondagenda uit. De 
voorbereidingen lopen op volle toeren en er worden ongelooflijk veel foto’s 
bekeken, goedgekeurd, afgekeurd, of toch weer wel goedgekeurd. Een 

extra complicatie is dat de agenda in vier talen wordt uitgevoerd. Aan het 
eind van het jaar weet iedere gebruiker de namen van alle maanden en 

dagen in het Nederlands, Duits, Frans en Engels! We hopen dat we de 
agenda in Leek al zullen kunnen aanbieden. Mocht u nou heel erg 
nieuwsgierig zijn hoe de agenda 2012 eruit komt te zien, volgt hier alvast 

een glimpsje:  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

En als u helemaal wèg van de voorkant bent en zeker weet dat u de rest 
ook wilt zien, dan kunt u er ook alvast een (of meerdere) bestellen bij 

eleonora.de.kort@voordewindhond.eu  
 
 GROETEKES VAN …… VITO 

In de serie ‘groeten van’ komt dit keer bericht uit 
België. Vito was een van de vele whippets die in het 

najaar van 2010 bij Voordewindhond belandden. Hij 
was een echte fanatieke renwhippet en het duurde 

dan ook even voordat we de juiste mensen voor 
hem hadden gevonden. Maar toen hadden we dan 
ook wel de perfecte mens gevonden. Bart kwam op 

een bijzonder natte zaterdagmiddag kennismaken 
met Vito en het was meteen bekeken. Grote liefde 

tussen mens en hond.  
Dat wil echter niet zeggen dat Vito een gemakkelijk 
mannetje was. Hij placht zich met overgave op 

sommige honden te storten. Maar met wat hulp op 
afstand van onze gedragsdeskundige kwam alles 

toch weer op zijn pootjes terecht. Met mensen is 
Vito een kei, of het nu om de 90-jarige 
grootmoeder van Bart gaat of met zijn vele kleine neefjes en nichtjes, Vito 

is een enorme hit. En dat weet hij ook! 
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Vito had een paar weken geleden een heftige kennismaking met een stuk 
prikkeldraad –zijn goede gedrag is niet bestand tegen een plotseling  

wegschietende kat, daar mòet hij gewoon achteraan- , waardoor Bart een 
nachtelijk bezoek aan de dierenarts moest brengen. Vito vond zichzelf 

heel erg zielig en buitte de situatie dan ook schaamteloos uit. Maar ja, je 
bent een whippet of niet…..  
 

 
 TOT SLOT 

Dat waren de berichten van het Voordewindhondfront. Wij wensen 
iedereen een geweldig zomer, met mooi weer, weinig –maar wel 

voldoende- regen en veel plezier met zijn of haar honden.  
 
De volgende Windkracht kunt u in oktober tegemoet zien.  

 
 

 

 

 
 

 
 


