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Windkracht 6              herfst 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. 

 

We hopen dat iedereen een goede zomer heeft gehad en met frisse moed de 
herfst en winter ingaat.  

 
 

 HONDEN 
Voor een aantal honden braken weer betere tijden aan. Sommige hadden er een 

tijdje opvang op zitten, anderen gingen direct van hun oude huis naar hun 
nieuwe huis. Wendy en Do‟na waren van de laatste categorie; zij werden door de 
oude eigenaar aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Lima en Maya hadden wij 

kort in opvang en Lobo ging na een langere opvangperiode bij een gezellig gezin 
in Zwolle naar België.  

 
Iedere keer weer is echt opvallend met hoeveel 
verdriet het afstand doen van een hond vaak 

gepaard gaat. Per slot van rekening neemt vrijwel 
niemand een hond met het idee om hem na een 

tijdje gewoon weer weg te doen. Maar soms zijn 
er van die dingen dat je alleen nog maar kunt 
zeggen „wat niet gaat, dat gaat niet‟. En dan is 

het voor alle partijen beter dat er een ander huis 
voor de hond gevonden wordt.  

 
De eigenaren van Wendy hadden haar na een 
slecht begin in Spanje een goed huis geboden, 

maar de komst van Wendy als tweede hond bleek 
toch te veel van het goede. Het ging gewoon niet. 

De eigenaar van Do‟na heeft ernstige 
gezondheidsproblemen en kon niet langer voor 

haar zorgen.   Lima‟s eigenaren gingen uit elkaar en de nieuwe omstandigheden 

stonden het hebben van een hond niet toe. Er zullen vast mensen zijn die nu 
denken, “Hoezo? Voor alles is een oplossing”. Maar omstandigheden waar de ene 

mens nog een oplossing voor kan vinden zijn voor de andere mens 
onoverkomelijk. En ook dan geldt: wat niet gaat, gaat niet.  
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De honden hebben inmiddels een prima nieuw huis en we wensen de nieuwe 
eigenaren veel plezier met hun nieuwe huisgenoten.  

 
 COURSEN IN LEEK 
Op 10 september was het zover: Voordewindhond ging op uitnodiging van de 
mensen van Nienoord –Alfred en Nelli in het bijzonder-  coursen in Leek. Het 

weer werkte mee en ondanks de gigantisch waterplassen aan het begin van het 
veld had Alfred een prachtig parcours wat verderop gemaakt. Het was een 

geweldig dag; we hebben veel gelachen om de streken van sommige honden –
honden van Voordewindhondbestuurders waren het moeilijkst te vangen; honden 
van familieleden van Voordewindhondbestuurders konden hun beurt niet 

afwachten en gingen op eigen houtje over het veld rennen……  
Wij willen vanaf deze plek alle mensen die zo hard gewerkt hebben om de 

Tweede Funcoursing van Voordewindhond tot een groot succes te maken nog 
een keertje hartelijk danken. Volgend jaar weer?  We hopen het! 

 

 
                Vóór                                                            Na!  
 

 
 ACTIVITEITENAGENDA 
Er staat voor de komende maanden weer een flink aantal wandelingen op het 
programma. Op veler verzoek gaan we tussen december en maart afwisselend 

op zaterdag en zondag wandelen. (Goed opletten dus!) 
Op zondag 27 november zijn de windhonden aan de beurt bij de Winner in 
Amsterdam. Ondanks dat wij naar het oordeel van de organisatoren van de 

Winner geen rasvereniging zijn, geen kynologenvereniging en ook geen 
hondensportvereniging, bieden diezelfde organistoren toch een plek in het  
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Hondendorp aan. En als u nou toch de Winner bezoekt, kom dan vooral even 
langs!  

 
De agenda ziet er voor de komende maanden zo uit:  

 
zaterdag 5 november wandelen in Kootwijk  
zaterdag 19 november wandelen in Kootwijk 

zondag 27 november stand in het hondendorp op de Winner, Amsterdam.  
zaterdag 3 december  wandelen in Kootwijk 

zondag 18 december  wandelen in Kootwijk  
 

We hopen vele lezers van deze nieuwsbrief bij een of meerdere van deze 
activiteiten te ontmoeten!  
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 ANDERE AGENDA 2012 
En als we het dan toch over agenda‟s hebben: heeft 
u hem al? De nieuwe Voordewindhondagenda? De 

verkoop gaat heel goed, dus een beetje haast is 
misschien wel verstandig als u hem wilt hebben. De 

agenda is te bestellen bij 
eleonora.de.kort@voordewindhond.eu  Verder kunt u 

hem natuurlijk tijdens een wandeling  afhalen –dat 
spaart een fikse postzegel uit-  of als u naar de 
Winner gaat, dan is hij ook daar af te halen.   

 

 NOG NIET AAN DE BEDELSTAF, MAAR TOCH ….. 
Het gaat in veel opzichten heel goed met de vereniging. Het ledenaantal stijgt 

langzaam maar gestaag naar de 100, de naamsbekendheid is groot, onze 
reputatie is goed, en er bestaat zonder enige twijfel behoefte aan een organisatie 

die dakloos geworden windhonden aan een goed huis helpt.  
 
En precies door dat laatste punt begint zich nu een probleem af te tekenen. Wij 

hebben de afgelopen tijd in steeds toenemende mate groepen windhonden 
opgevangen, variërend van een paar bescheiden tweetallen tot aan een groep 

van wel zeven windhonden. Het eind is niet in zicht: er staat nog een groep van 
negen windhonden op de nominatie en we hebben geen hoop dat daarmee het 

leed geleden is.  

 
Juist deze  grotere groepen honden komen bij 

ons in slecht verzorgde, soms ook ondervoede 
toestand aan. Afgezien van de standaard 
opvanguitgaven (bijvoorbeeld voer) worden er 

veel extra kosten gemaakt om die honden 
allemaal een beetje op de rit te krijgen en ze in 

behoorlijke gezondheid te kunnen bemiddelen. 
Entingen, bloedonderzoeken, gebitssaneringen en 
andere diergeneeskundige behandelingen slaan 

behoorlijke gaten in het budget. En die gaten 
zouden nog veel groter zijn als we niet een paar 

gedreven vrijwilligers hadden die een deel van 
het opknapwerk zelf uitvoeren. Zie de foto 
hiernaast… 

 
We weten dat dit uit economisch oogpunt niet de 

gunstigste tijd is, maar wij vragen u, als 
windhondliefhebber, toch om eens in uw 
spaarpot, portemonnee, keukenla, oude handtas,  

mailto:eleonora.de.kort@voordewindhond.eu
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jaszakken of onder de autostoelen te kijken of er wellicht nog een kleine extra 

bijdrage voor Voordewindhond in zit. Wij zijn echt heel blij met elke Euro.  

 

 NIEUWE RUBRIEK: WAT DOE JIJ BIJ VOORDEWINDHOND? 
In de vorige edities van Windkracht hadden we een rubriek “Groeten van …..” 

waarin een herplaatste hond verslag doet van zijn of haar huidige leven, of, nou 
ja, de eigenaar dan. In deze Windkracht vindt u de eerste aflevering van een 

nieuwe rubriek “En wat doe jij bij Voordewindhond?”.  Wij interviewden Ramona 
van Lieshout en Remy Broeken, opvangouders par excellence! 
 

Hoe  zijn jullie bij Voordewindhond  beland?  
Toen we net op onszelf woonden misten we beiden het gezelschap van een hond. 

We zijn namelijk allebei opgegroeid met honden in het  
gezin en erg begaan met dieren. Na wat speurwerk op internet kwamen we een 

aantal windhondenopvangverenigingen tegen, veelal voor Spaanse galgo's. Even 
hebben we er nog aan gedacht om een Spaanse hond te adopteren echter leek 
het ons niet echt de juiste oplossing om de Spaanse honden hierheen te halen, 

hoe slecht sommige er ook aan toe zijn. Tot dat we Voordewindhond (toen nog 
Windhonden in Nood.) tegenkwamen. Dit was het helemaal!!   

   
Hoe kwamen jullie op het idee om je op te geven als pleegouders? 
We wiste niet zeker of we in de toekomst tijd zouden blijven houden voor een 

hond in verband met studie en werk. Wel wisten we dat als we een hond zouden 
nemen, het beslist een herplaatser moest worden en een windhond. Er zijn 

namelijk zoveel honden die een beter plekje nodig hebben.We besloten ons op te 
geven als gastgezin om te kijken of we een hond in ons leven in konden passen. 
Al snel kregen we telefoon van Rina dat ze een opvangplek zocht voor een 

whippet. En zo kwam Bono in ons leven. Na een weekje wisten we al dat we niet 
meer zonder hond wilden leven; we konden hem niet meer laten gaan en 

besloten Bono te adopteren. We wilden wel nog graag iets voor de vereniging 
blijven doen dus bleven we beschikbaar als gastgezin. 
  

Hoeveel opvanghonden hebben jullie inmiddels verzorgd?  
Even denken: Bono, Siebel, Roef, Ben, Timon en Bandit, Cindy.En nu is Claudi de 

gelukkige....8 stuks dus.  
  
Wat vindt jullie eigen hond van al die logés?  

Bono vindt alles prima... met de ene hond heeft hij wel sneller een band dan met 
de andere, maar hij kan zich ook erg goed aanpassen. En sommige gasthonden 

hebben best veel van hem geleerd.  
  
 



 

6 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Is het niet moeilijk om een hond weer af te geven nadat je hem een tijdje hebt 
gehad?  

 Dit was bij ons heel verschillend, met de ene hond heb je een betere band dan 
met de andere. Wij kijken vooral terug op wat we hebben bereikt met de honden 

in opvang, sommige hadden wat minder leuke ervaringen met mensen en dan is 
het heel mooi om te zien hoe ze opbloeien. Wat wij erg fijn vinden is dat de 
mensen die een hond willen adopteren bij ons thuis komen kijken, en een 

wandeling met ons en de honden maken. Gelukkig is de procedure om een hond 
te kunnen adopteren erg goed en komt de hond vrijwel altijd goed terecht. Ook 

is het altijd leuk om later te vernemen hoe het met de hond gaat. En natuurlijk is 
het ook erg spannend om de nieuwe logee te mogen ontvangen, want dit laat 

meestal niet lang op zich wachten. 
  
Met welke hond heb je een bijzondere band?  

SIEBEL!!!! (Radar op de website). Onze tweede opvang hij was een half jaar bij 
ons het leek of niemand hem wilde, maar voor ons was het de ideale hond. 

We hadden al besloten dat als hij met kerst nog bij ons was mocht hij blijven. En 
toen kwam het telefoontje er was iemand geïnteresseerd in Siebel. Aan de ene 
kant zijn we toch blij dat Siebel is geadopteerd, hij is op een goede plek 

gekomen en zo konden we toch opvanggezin blijven. En van de andere kant 
missen we hem stiekem nog steeds elke dag. 

  
Als iemand zou overwegen zich als pleegouder op te geven, wat zou je ze mee 
willen geven?  

Wees er altijd van bewust 
dat de hond tijdelijk bij je 

is, ga de hond niet als je 
eigen hond zien maar 
beschouw het als een 

logee. Bedenk dat je het 
doet om de hond te 

helpen. Voor de hond is 
het niet erg om 
herplaatst te worden, zij 

wennen snel aan hun 
nieuwe omgeving. Voor 

een hond is het natuurlijk 
wel altijd het beste als hij 
in huiselijke kring wordt 

opgevangen, zonder de 
hulp van opvanggezinnen 

zou de hond in een  
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pension opgevangen moeten worden. Dat is voor sommige honden ook geen 

drama, soms zelfs wel te verkiezen, maar een –tijdelijke– plek op de bank is 
meestal wel fijner.  

Probeer het beste van de hond omhoog te halen, hier en daar wat heropvoeding 
zodat hij als een gelukkige evenwichtige hond verder kan gaan in het leven. Niet 
alle honden hebben natuurlijk een slechte ervaring gehad maar het is echt 

geweldig om te zien hoe ze allemaal genieten van alle aandacht en liefde.  
Maar vooral moet zowel hond als mens van elkaar genieten gedurende de 

opvangperiode! 
 

Vraag van het bestuur: als u na het lezen van dit verhaal denkt, kom, ik kan ook 
best een hond opvangen, dan vragen we u zich spoorslags aan te melden bij 
eleonora.de.kort@voordewindhond.eu. We hebben u nodig. Echt!  

 
 WINTERSPORT- OF ZONVAKANTIE IN AANTOCHT? 
Mocht u binnenkort met vakantie gaan en zoekt u nog een goed en betrouwbaar 

pension voor uw windhond? Een pension met veel ruimte, een enorm speelveld, 
verwarmde binnenkennels en een pension waar de leiding bovendien ook echt 

verstand van windhonden heeft? Vraag ons!  
 

 
 DIT WAS HET VOOR NU 
Dit was het herfstnieuws van het Voordewind-

hondfront.  
 
In de loop van december ontvangt u de 

volgende Windkracht. Wij hopen u dan 
bijvoorbeeld te kunnen berichten dat deze 

schoonheid  hiernaast, Rafi, intussen een 
fantastisch huis gevonden heeft.  

  
En als u niet op zoek bent naar een nieuwe 
hond, maar wel graag iets voor de Rafi‟s van 

deze wereld wilt doen, dan hopen wij dat u 
ons een extra financieel duwtje in de rug 

geeft!  

mailto:eleonora.de.kort@voordewindhond.eu

