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Houden van honden 1

special
Dag van  
de Hond

Het thema Kind & Hond’ bleek opnieuw een succes. Veel ouders waren aanwezig met hun 

kinderen om meer te leren over de omgang tussen kinderen en honden. Deze foto werd 

gemaakt in Sneek...

FOTO-IMPRESSIE DAG VAN DE HOND 2017

DAG VAN DE HOND TREKT MEER DAN 6.000 BEZOEKERS

Vele duizenden hondenliefhebbers bezochten zondag 21 mei de zevende landelijke Dag van de Hond. Met meer 

dan veertig deelnemende locaties verspreid over heel Nederland, en een hoge waardering (8) van de bezoekers, 

was het evenement wederom een groot succes. En het weer werkte uitstekend mee...

De deelnemende verenigingen en clubs waardeerden de 

dag met een 8,2. Enkele quotes: ‘Wij zijn super blij met het 

grote aantal bezoekers en met name natuurlijk de ‘kleine’ 

bezoekers! En alleen maar blije gezichtjes!’ (KC Sneek). ‘We 

hebben genoten! 

Het organiseren was veel 

werk, maar het was écht de 

moeite waard! Volgend jaar 

gaan we zeker wéér 

meedoen, wij houden wel 

van dergelijke feestjes!’ 

(KC ’s Hertogenbosch).

Waardering bezoekers

De waardering van de 

bezoekers aan de Dag van 

de Hond was net als vorig 

jaar hoog: het evenement 

kreeg gemiddeld een 8 als 

rapportcijfer. En maar liefst 

80 procent zou een bezoek 

adviseren aan vrienden/

kennissen. Enkele quotes: 

‘Heerlijk samenzijn met 

gelijkgestemden/honden

lief ebbers en uiteraard 

met onze geliefde vier

voeters!’, ‘Erg genoten van 

de demonstraties.’ ‘Een 

dog tastische dag!’ ‘De sfeer was fijn en ongedwongen. 

Leuk om honden van dezelfde fokker te ontmoeten en dat 

we met z’n alle op de foto konden!’ ‘Leuke bezigheid met je 

hond die je soms versteld doet staat wat hij allemaal al kan.’
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Doel van de Dag van de Hond is mensen kennis te laten maken met alle leuke, gezonde en leerzame 

activiteiten die je met een hond kunt doen. Uit de positieve reacties blijkt dat dit doel ruimschoots gerealiseerd 

is. Hieronder volgt een impressie van de dag, met een greep uit de talloze foto’s die op deze dag zijn gemaakt. 

Veel kijk- en leesplezier!

Bij KC Apeldoorn organiseerde de Barbetclub op 21 mei zijn 

tweejaarlijkse Nakomelingendag... Heel veel Barbets dus!

Bij KC WestFries

land, kring Heiloo, 

zat de sfeer er goed 

in. Het zonnetje 

scheen, de kinde

ren vermaakten 

zich prima...

De Lhasa Apso Club 

organiseerde zijn Dag 

van de Hond in 

Breskens 

(ZeeuwsVlaanderen) 

aan de Westerschelde. 

Mooi en gezellig!

APELDOORN, KC APELDOORN/BARBETCLUB

BRESKENS, LHASA APSO CLUB

AKERSLOOT, KC WEST-FRIESLAND
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BRUNSSUM, VDH KRINGGROEP BRONSHEIM

DEURNINGEN, NEDERLANDSE TECKELCLUB REGIO TWENTE

Bij VDH kringgroep Bronsheim activiteiten voor jong en oud en alle typen honden, met een hondentrainer, spellenparcours, 

demonstaties IPO, appèl en pakwerk

De Nederlandse Teckelclub regio Twente maakte er een sportieve dag van...
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’S HERTOGENBOSCH, KC ’S HERTOGENBOSCH

’S HERTOGENBOSCH, DOBERMANN VRIENDEN IN NEDERLAND

Bij KC ‘s Hertogenbosch een gevarieerd 

programma, met onder andere water

spelletjes, een gekostumeerde Kind

Hond Show, een spannende Teckelrace 

en pakwerk...

De Dobermann Vrienden in Nederland, kringgroep Brabant, organiseerden een mooie dag in Den Bosch...
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HOORN, KC WEST-FRIESLAND - KRING HOORN

KAATSHEUVEL, KV WAALWIJK

Een mooi actief programma ook bij KC WestFriesland, kring Hoorn. En natuurlijk waren vooral de kinderen in touw...

Bij KV Waalwijk werd alles uit 

de kast gehaald: schminken, 

sporten, showen en plek 

voor alle rassen op een 

zonovergoten dag...
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Bij KC Geleen genoten zo’n 150 bezoekers 

van workshops en demonstraties Flyball, 

Agility, Hoopers. Je kon je hond laten 

keuren, er was live muziek en de kinderen 

konden kleuren en knutselen.

Bij KC Nijmegen e.o. was er ook van 

alles te beleven wat kind en hond 

dichter bij elkaar bracht...

Een interactieve, gezellige dag bij de Pekelder Windhonden Ren Club. Ook daar een lekker zonnetje...

LIMBRICHT, KV WAALWIJK

NIJMEGEN, KC NIJMEGEN E.O.

OUDE PEKELA, PEKELDER WINDHONDEN REN CLUB
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PURMEREND, AKC WATERLAND

PUTTEN, NEDERLANDSE VERENIGING JACK RUSSELL TERRIER

Gezelligheid, sport en spel bij AKC Waterland. Met name de kinderen hadden de dag van hun leven...

Het ging er spannend 

aan toe op de Familie

dag van de Nederlandse 

Vereniging Jack Russell 

Terrier... En een 

 geweldige opkomst!
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Mooi weer bij KC Rijssen e.o., waar je met de hond in actie kon komen, maar ook al knutselend voor je hond aan de slag kon... 

Hondensport Vereniging 

Schoonhoven organiseerde 

veel sport en spel voor jong en 

oud. In elk geval genoten de 

kinderen (en de honden) er 

volop van!

RIJSSEN, KC RIJSSEN E.O.

SCHOONHOVEN, HONDENSPORT VERENIGING SCHOONHOVEN

SNEEK, KC SNEEK

Wat een prachtige dag 

bij KC Sneek, waar de 

kinderen prima konden 

ervaren hoe het voelt 

om actief te sporten 

met je hond...
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TETERINGEN, KC DE BARONIE

VENLO, KC CANIDA

Hier stond de dag 

in het teken van 

het thema Circus, 

met een scala aan 

activiteiten voor 

jong en oud. Erg 

gezellig!

Bij KC Canida onder andere een speurtocht, knutselen, 

sporten en heel veel genieten...

Ook bij KC Venray e.o. 

stond de beleving van 

kinderen met honden 

voorop. Uiteraard 

genoten ook de honden 

van en met elkaar...
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Publiciteit

In de periode voorafgaand aan de Dag van de Hond hebben we heel veel promotie gemaakt. Zo kwamen er 

aankondigingen in de (landelijke) media, met onder meer publicaties in magazine Onze Hond. Ook hielpen de 

rasverenigingen, kynologenclubs, dierenartspraktijken, trimsalons en onze ‘Vrienden van de Dag’ met de nodige 

aandacht en promotie. 

Er werd op de dag zelf en daarna aandacht aan het 

evenement besteed op Radio NPO2 en  Radio 538 en in 

talloze regionale en lokale media.  Een greep:

 → Website van weekblad Margriet

 →  Het Algemeen Dagblad regio Den Haag

 → Website van Voetbal Inside

 → RTV Drenthe 

 → Prachtig Pekela

 → Het Nieuws Uit (hnu.nu)

 → Culemborgse Courant

Vrienden van de Dag van de Hond

De Dag van de Hond kan rekenen op de ondersteuning 

van diverse organisaties binnen en buiten de sector. 

Zonder deze ondersteuning zou de Dag van de Hond niet 

in zijn huidige uitvoering tot stand kunnen komen. De 

organisatie van de Dag van de Hond is de Vrienden dan 

ook zeer dankbaar. De Vrienden van de Dag van de 

Hond zijn (in alfabetische volgorde) ABHB Honden

trimsalons, Animal Event  het grootste huisdieren

evenement van Nederland, DiBeVo, Eukanuba, Happy 

Dog, Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren 

(LICG), Pedigree, Petplan, Proteq Dier & Zorg, Royal 

Canin, Stichting Hulphond en Virbac.

Cadeautasjes

Iedere bezoeker aan de Dag van de Hond kreeg als 

aandenken een linnen draagtasje mee met daarin een 

aantal leuke/handige gadgets. Zie hieronder wat er 

allemaal in het tasje zat...

https://www.margriet.nl/actueel/dag-van-de-hond-leer-kind-tien-regels-omgang-hond
http://www.ad.nl/den-haag/op-de-foto-tijdens-de-dag-van-de-hond~a42a0186
http://www.voetbalinside.nl/item/37629/de_dag_van_de_hond
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/122028/Dag-van-de-Hond-tijd-voor-een-teckelwandeling-in-Drouwen
http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/34321/Prachtige-Dag-van-de-Hond-bij-Pekelder-Winhonden-Ren-Club.html
http://www.hnu.nu/bijlage/2017/05/22/duizenden-hondenliefhebbers-genieten-van-succesvolle-dag-van-de-hond
http://culemborgsecourant.nl/lokaal/dag-van-de-hond-241883
https://www.margriet.nl/actueel/dag-van-de-hond-leer-kind-tien-regels-omgang-hond


WIJ HEBBEN ERVAN  

GENOTEN,  

TOT VOLGEND JAAR!
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