
Een vak apart
Deze samenwerking is niet zo maar 
ontstaan: al lang leefde bij mij de 
wens om een Special rondom de 
Amsterdam Winner Show te maken. 
Als we kijken naar de grootste 
hondenshow van de wereld, Crufts, 
en dat hebben we gedaan natuurlijk, 
proberen ook wij onze show steeds 
te verbeteren en aan te passen aan de 
huidige maatschappij en de interna-
tionale ontwikkelingen. Dan zien we 
dat in Engeland de twee toonaange-
vende weekbladen een Crufts 
Special uitgeven en dat de Crufts 
organisatie ook zelf nog een Crufts 
souvenir heeft, in de vorm van een 
mooi opgemaakt magazine, als 
herinnering aan de show. 
Het maken van een magazine of 
maandblad is natuurlijk een vak 
apart, vandaar dat wij een partner 
met de juiste expertise zochten én 
vonden. ONZE HOND heeft daar-
naast een groot aantal abonnees, een 
hoge totaaloplage en dus een groot 
lezersbereik. De Winner Special 
heeft daardoor een goede landelijke 
dekking en groot bereik bij de 
hondenliefhebbers.

Waarom deze Winner Special?
Met deze extra dikke Special hopen 
wij u, als hondenliefhebber, vooraf al 
veel informatie te kunnen geven over 
het grootste hondenevenement in 
Nederland. Fokkers en exposanten 
krijgen de mogelijkheid om hun 
kennel en honden aan het grote, 
internationale publiek te presente-
ren; de Winner trekt jaarlijks zo’n 
20.000 bezoekers. 
De vele standhouders, die jaarlijks 
goede zaken doen op de Winner, 
hebben de mogelijkheid om vooraf 
hun speciale Winner aanbiedingen 
bekend te maken en kunnen tevens 

Het is voor de Amsterdam Winner 
organisatie een heel groot genoegen 
om u kennis te kunnen laten maken 
met dit novembernummer van 
ONZE HOND, met als thema de 
’ONZE HOND AMSTERDAM 
WINNER SPECIAL 2011’. 
De Amsterdam Winner is een van 
de oudste hondententoonstellingen 
in de wereld en behoort tot de top 
shows in Europa. Dit jaar organi-
seert de Koninklijke Nederlandse 
Kennelclub ’Cynophilia’ de ten-
toonstelling voor de 122ste keer. 
Wij zijn blij dat wij het maandblad 
ONZE HOND als media partner 
hebben kunnen verbinden aan de 
Amsterdam Winner Show 2011. 
ONZE HOND heeft in Nederland 
een lange geschiedenis als kynolo-
gisch vakblad en maandblad voor 
alle in honden geïnteresseerden in 
Nederland en België. Het blad wordt, 
naar mijn mening, steeds fraaier van 
opmaak en ook de diversiteit aan 
artikelen is enorm. ONZE HOND is 
dan ook qua oplage en verspreiding 
verreweg het grootste en meest 
toonaangevende kynologische 
maandblad in Nederland en België.

Beste hondenliefhebbers,

Kynologe Ria Hörter had een groot aandeel 
in de artikelen van deze Winner Special. 
Voor wie haar nog niet kent hier een korte 
kennismaking: Vanaf 1972 tot 2009 heeft 
Ria Welsh Springer Spaniels tentoonge-
steld, geïmporteerd en gefokt (’Van 
Snellestein’ en ’Of Rowan’s Residence’), 
met als resultaat 16 zelfgefokte Kampioe-
nen in binnen- en buitenland. Ook heeft 
ze het ras vanaf 1985 een aantal malen, 
ook op CC niveau, in Engeland en Amerika 
gekeurd. Zij is één van de oprichters 
(1976) van de Welsh Springer Spaniel 
Club in Nederland (W.S.S.C.). Ria heeft 
die vereniging vanaf dat jaar in diverse 
bestuursfuncties gediend, en is sinds 
2009 erelid. Ze is een van de redacteuren 
van het clubblad ’De Welsh Springer’. 
De rasvereniging en de Raad van Beheer 
publiceerden een aantal brochures en 
folders van haar hand. Van 2004 tot 2010 
is zij secretaris van Rasgroep 7/8 en ook 
verzorgde zij de materialen voor een aantal 
keurmeesterexamens. Vanaf 1974 
publiceert Ria in de kynologische bladen 
en vanaf 2006 is zij elke maand een van 
de vaste medewerkers aan ONZE HOND, 
met als specialiteit historie en kynologie. 
Verder schrijft ze onder meer nog voor 
’The Canine Chronicle’ (USA) en ’Dogs in 
Canada’. In 2005 wordt ze door de ’Dog 
Writers Association of Amerika’ genomi-
neerd voor de ’Annual Writing Competi-
tion’; een tweede keer in 2009, waarbij 
ze de finale haalt. Een aantal van haar 
artikelen is te lezen op: www.riahorter.com
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producten en nieuwigheden aanprij-
zen! De Winner is immers goed voor 
Showen én Shoppen! 
Voor dit jaar hebben wij besloten om 
de tekst alleen in het Nederlands op 
te nemen, dit omdat de grootste 
doelgroep, deelnemers en bezoekers, 
uit Nederland afkomstig is. Voor de 
2012 editie zullen we de mogelijkhe-
den onderzoeken om een tweetalige, 
een Nederlands- en een Engelstalige, 
Winner Special uit te geven.

Ook in het Jaarboek en in 2012
Aangezien wij in deze uitgave niet de 
allerlaatste informatie kunnen 
opnemen, zal die actueel in het 
Jaarboek van ONZE HOND worden 
geplaatst dat verschijnt net voor de 
Amsterdam Winner 2011. Tevens 
kunt u in het januarinummer een 
verslag met foto’s verwachten, als 
afsluiting van dit evenement en als 
mooie herinnering. 
Voor 2012 zullen de voorbereidin-
gen al eerder starten en kunt u het 
hele jaar door informatie verwachten 
over de Amsterdam Winner Show, 
de Raad van Beheer, ’Cynophilia’ en 
de Hond van het Jaar Show. 
ONZE HOND hoopt natuurlijk 
met deze samenwerking veel 
nieuwe abonnees te krijgen. Dat is 
voor ons dan ook een prima uit-
gangspunt; immers, ONZE HOND 
investeert in onze sport en ook in 
onze activiteiten. 
Reden te meer om na het zien en 
lezen van deze Special een abonne-
ment op ONZE HOND te nemen! 

Gratis thuis!
Om er zeker van te zijn dat al het 
nieuws de juiste personen bereikt, 
ontvangen alle Nederlandse 
inschrijvers een ONZE HOND 
AMSTERDAM WINNER SPECIAL 
gratis in de bus, een promotie voor 
dit evenement. Tevens wordt de 
Special te koop aangeboden op de 

Winner voor slechts € 2,-. Dit is 
minder dan de kostprijs, maar wij 
denken dat veel bezoekers het blad 
voor dit lage bedrag zullen kopen. 
Zij hebben dan alle voor hen 
belangrijke informatie. Ook voor 
alle adverteerders is dit zeer 
gunstig, want alle producten en/of 
diensten zijn bij hun mogelijke 
klanten bekend! Alle officials en 
medewerkers ontvangen uiteraard 
ook een gratis exemplaar!

In deze Winner Special
Wij hebben in deze eerste Special 
veel ruimte en aandacht besteed 
aan onze Nederlandse rassen. Als 
organisatie en land hebben wij 
zeker een verantwoording voor 
onze nationale rassen. Daarnaast is 
er een keur aan artikelen, die een 
link hebben met de Winner Show 
en met de kynologie in Nederland. 
Alle artikelen zijn, zoals u dat 
gewend bent van ONZE HOND, 
rijk geïllustreerd. Ik weet zeker dat 
u verrast zult zijn over de inhoud 
van deze Winner Special: informa-
tief en nuttig én met de garantie op 
een grote hoeveelheid leesgenot. 

RAI the place to be!
Het laatste weekend van november 
is Amsterdam RAI the place to be!
Graag sluit ik mijn introductie af in 
de hoop dat u veel lees- en kijkple-
zier zult beleven aan deze eerste 
ONZE HOND AMSTERDAM 
WINNER SPECIAL. Graag tot 
ziens, met uw honden of als bezoe-
ker of medewerker, op de Amster-
dam Winner 2011. 
Ik wens u nu alvast veel plezier en 
succes op de meest spraakmakende 
en de kleurrijkste hondententoon-
stelling van Nederland!
Rony Doedijns,
Voorzitter Amsterdam Winner Show.
Bestuurslid Koninklijke Nederlandse 
Kennelclub ’Cynophilia’.

Tijdens de Winnershow is deze 
Special voor alle bezoekers te koop 
voor slechts € 2,- aan de kassa! 
Tevens is er een speciale actie om 
een abonnement te nemen op hét 
hondenmaandblad van Nederland 
en België, ONZE HOND.

Als hoofdredacteur van ONZE HOND 
heb ik de aangename taak u de 
samenwerking met de Amsterdam 
Winner Show te mogen melden.
Een samenwerking die voor u met 
name zichtbaar is in deze extra 
dikke november uitgave in de vorm 
van de ONZE HOND AMSTERDAM 
WINNER SPECIAL.
De redactie en onze medewerkers 
hebben er alles aan gedaan om u 
een prettig leesbaar, en vooral zeer 
informatief maandblad te presente-
ren, dat bijna volledig in het teken 
staat van de aanstaande Winner 
show in de Amsterdamse RAI. 
Wij hebben echter gemeend dat 
ook de vele vertrouwde maande-
lijkse rubrieken en onderwerpen in 
deze uitgave niet mochten ontbre-
ken, zodat u deze maand kunt 
genieten van dubbel leesplezier!
Ruud Haak,
hoofdredacteur ONZE HOND.

11 | 2011 Onze Hond         

Voorwoord

7


