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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.
Het leek nog maar zo kort geleden dat we elkaar een voorspoedig 2011 wensten;
intussen hebben we de pepernoten weer achter ons gelaten, zijn we massaal in de ban
van de kerstversieringen en maken we al driftig afspraken voor 2012 – en dan natuurlijk
in de enige echte windhondagenda! Kortom,
tijd voor de Kerstbrief van
Voordewindhond.
Laten we met de honden: in 2011 werden 63 honden ter herplaatsing aangeboden.
Samen met een aantal nog te herplaatsen honden uit de laatste maanden van 2010,
konden de volgende 50 honden naar een warm en veilig huis verhuizen:

Helaas zijn twee van de geplaatste honden kort na herplaatsing overleden: eerst de
Saluki Sultan, wiens hartprobleem toch veel ernstiger was dan aanvankelijk gedacht en
later in het jaar de Afghaan Flair. Onze Taigan Marek heeft een ernstige autoimmuunziekte en zijn levensverwachting is niet goed. Maar hij heeft nog veel plezier in
het leven en heeft laatst zelfs samen met zijn mensen een kort vakantie op een
Waddeneiland gevierd.
Op de volgende bladzijde volgen voor de cijfermatig geïnteresseerden onder ons wat
gegevens, met dank aan Excel voor de illustratieve diagrammen.
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 WELKE RASSEN?
Meer dan de helft van de geplaatste honden
waren Afghanen of whippets. Vorig jaar was de
whippet de onbetwiste koploper. Maar dit
plaatje laat eigenlijk een iets vertekend beeld
zien. Als we namelijk de honden meetellen die
in 2011 werden afgegeven maar nog op een
plek wachten, dan slaat de balans door naar de
Afghanen.

 REUEN OF TEVEN?
Meer dan de helft van de herplaatste honden
waren reuen. Gemiddeld over de jaren
genomen zijn teven altijd ver in de minderheid,
maar zij lijken hun “achterstand” helaas wat in
te halen.

 WAAR KWAMEN ZE VANDAAN?
Voordewindhond krijgt niet alleen honden uit
Nederland aangeboden, maar ook uit de
omringende landen. Het gaat dan natuurlijk wel
om honden van particuliere eigenaren, die om
wat voor reden dan ook afstand van hun hond
moeten of willen doen.

 WAAR GINGEN ZE NAARTOE?
Meer dan de helft van de honden werd in
Nederland geplaatst, maar ook in Duitsland en
België worden steeds meer nieuwe huizen
gevonden.
Eén
hond
ging
zelfs
naar
Zwitserland. Opvallend is dat er wel honden uit
Frankrijk komen, maar er tot nu toe nog geen
honden in Frankrijk zijn geplaatst. Nu is dat
ook weer niet zo verwonderlijk omdat
Voordewindhond in Frankrijk pas in de
kinderschoenen staat.
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 GINGEN ZE IN OPVANG?
Het overgrote deel van de afgegeven
honden is in opvang genomen. Eigenlijk
doen we dat liever niet. Het verlies van het
vertrouwde huis is al erg genoeg en een
tussenstop op een opvangplek, vooral een
opvangplek bij mensen thuis, betekent
eigenlijk een extra verlies voor de hond.
Een aantal jaren geleden waren veel
mensen die hun hond afstonden nog wel
bereid hun hond thuis te houden totdat een
nieuwe eigenaar gevonden was, maar tegenwoordig is dat eerder uitzondering dan regel.
In 2011 bleven 15 honden thuis op hun nieuwe baas wachten; alle andere gingen in
opvang.
Voordewindhond kan zich gelukkig prijzen dat twee dierenpensions bereid zijn tegen
absolute kostprijs of zelfs zonder betaling honden op te vangen. Zonder deze
dierenpensions konden we niet zoveel honden helpen als we nu doen. Verder hebben we
nog privé-opvangplekken, vooral we vooral inzetten voor honden die bijvoorbeeld erg
jong zijn of geen enkele opvoeding hebben genoten.
Het totaal aantal opvangdagen van intussen definitief geplaatste honden bedraagt 2220
dagen. Dat houdt in dat gemiddeld een hond 67 dagen in opvang verbleef voordat hij
naar zijn nieuwe huis kon.
De langstzittende opvanghond is zonder enige
twijfel Claudi, onze galgo met de snotneus. Claudi
wacht al 244 dagen op haar mensen.
Het lijkt echter wel alsof dat allemaal tevergeefs is.
En eigenlijk is dat raar. Zij doet het bij Ramona en
Remy bijzonder goed, is leergierig en kan boven
verwachting goed met haar handicap leven. Toch
meldt zich helemaal niemand voor deze hond! Kijk
goed om u heen, kijk goed in uw hart: is er nou
echt geen plekje voor Claudi?
Op het ogenblik wachten nog 24 honden op onze
opvangplekken op een nieuwe eigenaar. Sommige daarvan zitten al lang te wachten.
Zelfs wanneer alle 24 honden in de komende week naar een nieuwe eigenaar zouden
gaan, hebben zij de gemiddelde duur van 67 dagen opvang al met ruim 20 dagen
overschreden.
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 VERENIGINGSNIEUWS
Het gaat heel goed met de vereniging. Op 19
november konden we het honderdste lid
verwelkomen en de teller is intussen naar 105
gekropen! De gedachte dat Voordewindhond
verder kijkt dan de Nederlandse grenzen, wordt
al een beetje weerspiegeld in de samenstelling
van het ledenbestand.
Goed
nieuws
was
ook
dat
na
veel
gecorrespondeer Voordewindhond toch de
ANBI-status verkreeg. We hopen dan ook dat de
ANBI-status veel mensen ertoe zal bewegen een kleine donatie te sturen! Voor wie dan
van plan is volgt hier nog het rekeningnummer: 5178694 t.n.v. Voordewindhond,
Hilversum.
Verder hebben we op suggestie van de ING ook een spaarrekening geopend, die het ons
gelukkig wel mogelijk maakt makkelijk en zonder boete geld naar de rekening-courant
over te schrijven.
Tenslotte hebben we dankzij de inspanningen (en nuttige contacten) van een Duits lid
sinds half december ook een bankrekening in Duitsland bij de Deutsche Bank. Voor wie
het interesseert: rekeningnummer 6001150, Deutsche Bank AG Mönchengladbach, BLZ
31070001.

 ACTIVITEITEN

We gingen in 2011 veel zaterdagen wandelen in Kootwijk, bijna altijd met mooi weer,
hoewel de deelnemers aan de eerste decemberwandeling andere verhalen zullen kunnen
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vertellen. Eerder deden we een poging om op het strand in IJmuiden te gaan wandelen,
maar dat bloedde een beetje dood. Misschien dat we in het voorjaar een keertje
tussendoor naar het Noordzeestrand gaan. Raadpleeg de website voor de precieze data
van alle wandelingen.
Op 15 mei vond op de renbaan van Lelystad de zeer succesvolle eerste gedragdag
plaats, die gekoppeld was aan onze allereerste officiële jaarvergadering. Op 10
september gingen we op uitnodiging van de Coursingsvereniging Nienoord coursen. U
hebt de foto‟s vast op de site gezien. Het was in ieder geval een geweldig spektakel.

 EEN HOND IS EEN VERBOND …. GEEN EXPERIMENT
Het kan toeval zijn, maar we hebben de laatste maanden een aantal keren te maken
gehad met mensen die ondanks zorgvuldige screening door de bemiddelaars hun nieuwe
hond na zeer korte tijd weer terugbrachten met de mededeling „het gaat niet‟.
In 2011 werden in totaal 6 honden na een kort verblijf bij de nieuwe eigenaar weer bij
ons teruggebracht. Het lijkt wel alsof daar twee oorzaken voor aan te wijzen zijn.
Ten eerste blijven tijdens de oriënterende
telefoongesprekken
soms
omstandigheden in het leven van het
toekomstige adoptiegezin al dan niet
bewust
onvermeld.
Het
gaat
dan
bijvoorbeeld om allergieën, moeilijkheden
met lopen of het aantal uren dat de hond
alleen moet blijven. De bemiddelaars
zullen hun uiterste best blijven doen dit
soort zaken toch in de voorgesprekken
eruit te peuteren.
Ten tweede, en dat is een zeer
zorgwekkende ontwikkeling, gaf een
aantal van de teruggevers te kennen geen
tijd of zin te hebben de optredende
gedragsproblemen het hoofd te bieden.
De hond moest direct in het leven van de
nieuwe mensen passen en zo niet, dan
moest hij weer weg. Het is in dit verband
ook opvallend hoe vroeg in een gesprek
mensen tegenwoordig al vragen of ze
hond wel weer terug kunnen geven als
het niet gaat. Het lijkt wel alsof het
nemen van een hond een soort
experiment
is,
alsof
je
bij
Voordewindhond een hond op proef kunt
nemen en je die ook weer terug kunt geven als hij niet meteen is hoe je had gedacht of
gehoopt.
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De recente gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat we een extra folder hebben
geschreven: Een hond is een verbond …. geen experiment, waarin wordt ingegaan op
wat het inhoudt, of kan inhouden, een volwassen hond met een verleden in huis te
nemen. Wij zullen deze folder aan mensen sturen op het moment dat er een serieuze
kans is dat een hond van Voordewindhond naar deze mensen toe gaat.
Het blijft natuurlijk wel zo dat wij bij optredende problemen de nieuwe eigenaar met
raad en daad terzijde staan en dat wanneer het ècht niet gaat wij de hond altijd
terugnemen.

 AFSTANDSGELD
U weet misschien dat als iemand
zijn hond in het asiel afgeeft hij
daarvoor
afstandsgeld
moet
betalen. Dat bedrag varieert in
Nederlandse asielen van € 35 tot
aan € 100 + entingskosten indien
de hond niet geënt is.
Omdat wij steeds vaker nietgeënte, niet-gechipte en soms ook
verwaarloosde honden krijgen die
door de dierenarts gezien moeten
worden, lopen de kosten die wij
voor de honden maken sterk op.
Ook benzinekosten van het halen
en brengen van honden zijn een
aanslag op het budget.
In 2010 kostte de helft van de
honden meer dan later door het adoptiebedrag terugvloeide, maar in 2011 kost
driekwart van de honden (veel) meer dan de opbrengst van het adoptiebedrag.
Tot nu toe heeft Voordewindhond nooit afstandsgeld gevraagd, maar het bestuur is tot
de slotsom gekomen dat er iets moet gebeuren ervoor te zorgen dat het werk voortgang
kan vinden en er ook iets van een buffer opgebouwd kan worden voor het geval
plotseling een groot aantal honden tegelijkertijd opgevangen moeten worden. De keus is
òf om het adoptiebedrag nog verder te verhogen òf om afstandsgeld te vragen.
Het bestuur heeft besloten dat degene die zijn hond afgeeft eigenlijk best een bijdrage
mag leveren. Wij vragen voortaan € 65 afstandsgeld, waarbij de bemiddelaars de
vrijheid hebben om in voorkomende schrijnende gevallen het afstandsgeld te reduceren
of zelfs kwijt te schelden.

6

 VERBETERING NAAMSBEKENDHEID
Omdat het soms lang tot heel erg lang duurt voordat een hond naar een nieuwe
eigenaar kan, rijst met enige regelmaat de vraag of Voordewindhond wel genoeg
naamsbekendheid heeft, en zo nee, wat we daar aan zouden kunnen doen. Overigens
moet daarbij wel opgemerkt worden dat mensen die hun hond willen afgeven kennelijk
weinig moeite hebben ons te vinden. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we met de
huidige infrastructuur en bemensing niet heel veel meer honden kunnen helpen. Maar de
vraag blijft of eventueel geïnteresseerden ons ook goed genoeg kunnen vinden.
De voor de hand liggende mogelijkheid om ons te presenteren op een of meerdere van
de sociale media heeft het bestuur na rijp beraad afgewezen. Een bestuurslid heeft zelfs
een workshop over het gebruik van sociale media door verenigingen gevolgd. Natuurlijk
zijn sociale media een makkelijke en efficiënte manier is om veel mensen te bereiken,
maar daar staat tegenover dat er ten eerste nòg een drukbevaren communicatiekanaal
opengehouden en verzorgd moet worden. Daar is met de huidige bezetting geen tijd
voor. Ten tweede is het zeer de vraag of eventuele nieuwe eigenaren nou uitgerekend op
bijvoorbeeld Facebook zitten of dat er een lawine van „vind ik leuk‟-communicatie
ontstaat die verder tot niet veel leidt.
We hebben wel een advertentie op Marktplaats gezet waarin we mensen op de in
Nederland dakloos geworden windhonden wijzen. Verder hebben we een aantal
veelgelezen hondenbladen in Nederland een brief geschreven met de vraag of de
redactie wellicht interesse heeft in een artikel(tje) over Voordewindhond. Gezien het feit
dat er toch met regelmaat in dit
soort bladen bericht wordt over
zusterorganisaties die zich inzetten
voor honden in het buitenland, zou
het wel eens zo kunnen zijn dat er
ook belangstelling voor ons werk is.
In Duitsland verschijnt in het
januarinummer van Die Hundewelt
een artikel over Yazmin, onze
Afghaanse
windhond,
waarin
Voordewindhond ook goed belicht
wordt.
Tenslotte is er een soort A4-poster in
de maak, die speciaal bedoeld is
voor
dierenartspraktijken
en
hondenscholen. Wij zullen bij onze
activiteiten, zoals de jaarvergadering en de wandelingen een aantal posters meegeven
aan deelnemers met het verzoek deze bij hun eigen dierenarts en dierenartsen in de
buurt af te geven.
Wij houden ons aanbevolen voor andere, en wellicht
naamsbekendheid van Voordewindhond te vergroten.
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 ONRUST ONDER DE AFGHANEN
Eerder in deze brief schreven we al dat er in 2011 veel Afghanen ter herplaatsing
werden aangeboden. In de jaren 70, toen de Afghaan in de mode was, werden zij ook bij
bosjes afgestaan, omdat de eigenaren zich verkeken hadden op de vachtverzorging, de
bewegingseisen en/of de soms wat exotische gedragingen van hun Afghaanse windhond.
Van zulke min of meer begrijpelijke redenen is echter nu geen sprake. Er worden de
laatste maanden Afghanen afgegeven, omdat ze uit de verkeerde lijnen komen. De
eigenaren van deze honden, die meestal graag met hun hond(en) de renbaan bezoeken,
voelen zich door een deel van de gevestigde windhondorde zeer onheus bejegend. Zo
onheus, dat zij hun honden ter herplaatsing aanbieden.

Op een van onze opvangplekken wachten op het moment maar liefst negen Afghanen uit
een renlijn op een nieuw huis en helaas moeten we ervan uitgaan dat het eind niet in
zicht is.
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Het is niet aan Voordewindhond om een mening te hebben over wat een goede Afghaan
is, of hoe de rasstandaard geïnterpreteerd moet worden. In Nederland bepaalt de Raad
van Beheer of een hond wel of niet een stamboom krijgt. Zolang de Raad stambomen
voor zogenaamde renafghanen afgeeft en daarop staat dat de honden in kwestie
Afghaanse windhonden zijn, dan zijn zij naar de letter van de wet Afghaanse
windhonden en daarmee is de kous af.
Het is wel de taak van Voordewindhond om te registreren dat honden hun huis verliezen
als gevolg van onenigheid tussen mensen die ieder op zijn eigen manier de belangen van
de Afghaanse windhond beogen te behartigen.
Deze honden moeten vermoedelijk lange tijd op een opvangplek bivakkeren, terwijl wij
met man en macht proberen nieuwe huizen voor deze honden zoeken. En dat gaat,
gezien de heersende stemming, geen makkelijke klus worden.
Zoals helaas gebruikelijk, zijn de honden zijnde
dupe van de onenigheid; zij mogen de prijs
betalen. En dat kan vast niet de bedoeling zijn.
Renafghanen kunnen er niets aan doen dat ze
uit renlijnen stammen. Zij hebben er niet om
gevraagd op de wereld gezet te worden. Maar
zij hebben wel recht op een veilig en geborgen
huis.
Hoewel wij heel goed begrijpen waar de
discussie over de ren- en showafghanen over
gaat, is het toch de plicht van alle mensen die
Afghanen een warm hart toedragen te
voorkomen dat bepaalde groepen honden in de
kou komen te staan. En precies dàt gebeurt nu!
Wij zijn zeer bezorgd over de ontwikkelingen
rond de renafghanen en wij zullen dan ook de
Raad van Beheer, de NVOW en de Afghaanse
Windhond Club Nederland i.o. een brief sturen
over deze materie en wij hopen dat de discussie
over wat wel en wat niet een goede Afghaan is
op de juiste plek gevoerd zal worden.
Voordewindhond gaat in de tussentijd zo goed
mogelijk zorgen voor de dakloos geworden
renafghanen –en alle andere windhonden die een huis nodig hebben.
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 ZONDER DEZE MENSEN GING HET NIET!
Afgezien van de meer “officiële” medewerkers, zoals de bemiddelaars, de
webmaster en de ledenadministrateur, doen nog veel mensen in de loop van het
jaar van alles en nog wat voor in moeilijkheden geraakte windhonden.
Ze vervoeren ze van A naar B, vangen ze op, gaan ermee naar de dierenarts of
de trimmer, ze houden het internet in de gaten of er nog windhonden zijn die een
nieuw huis nodig hebben, organiseren spontaan een internetveiling, bemannen
een informatiestand, passen op de auto‟s als de wandeling in Kootwijk is of
werken op een andere manier achter de schermen heel hard mee.
Vanaf deze plek wil het bestuur zijn hartelijke dank uitspreken aan:

 Anne  Bianca, Peter & Simon  Egon
 Eleonoor  Elly  Hadewych 
 Henny  Ingeborg  Leo  Margriet
 Ramona & Remy  Ria  Ronny &
Patrick  Sophie, Raymond & Tim  Viviane
 Yvonne 
Zonder jullie hadden we wel kunnen inpakken!
Ook alle leden, donateurs, mensen die een hond van Voordewindhond hebben
genomen: dank jullie wel!
We hopen op jullie voortdurende steun, ook volgend jaar!
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Voordewindhond wenst iedereen rustige feestdagen

en een gelukkig, voorspoedig en standvastig 2012 !

11

