
…  en op zondag 
27 november 
kunt u volop 
genieten van 
de Herders-
honden en 
Veedrijvers 
(behalve de Zwitserse Sennen-
honden), de Dashonden, de 
Lopende Honden, Zweethon-
den en verwante rassen, evenals 
van de Staande Honden, de 
Spaniels en de Retrievers. 

…  omdat er elke 
middag rond 
15.00 uur kan 
worden geke-
ken naar, en 
genoten van,  
de competitie 
tussen alle winnaars van de 
rassen, winnaars van rasgroepen 
en de vele speciale keuringen.

  …  omdat het de 
oudste, grootste, 
de meest 
internationale en 
de spraakma-
kendste honden-
tentoonstelling 
van Europa is, die in 2011 voor  
de 122ste keer wordt georganiseerd 
in de kleurrijkste stad van ons land, 
Amsterdam, en in het authentieke  
RAI tentoonstellingscomplex.

…  omdat er circa 
5.000 rashon-
den te bekijken 
zijn, verdeeld 
over twee 
dagen, en bijna 
300 verschil-
lende rassen en...

… 40 showringen, 
die bemand 
worden door 
een team van 
circa 40 binnen- 
en buitenlandse 
keurmeesters en 
hun medewerkers.

…  omdat u 
zaterdag 26 
november kunt 
genieten van 
Pinschers, 
Schnauzers, 
Molossers en 
Zwitserse Sennenhonden,  
Terriers, Spitsen en Oertypen en 
van de Gezelschapshonden...

Waarom ú de Winner 
2011 niet mág missen!

De tentoonstelling is geopend van 
half acht tot vijf uur. De keuringen 
beginnen om half tien en de groeps-
keuringen om circa 3 uur. 
Toegangsprijzen bezoekers:
•  Volwassenen € 15.00 (exclusief 

kortingsbon!)
•  Kortingsbon geeft recht op € 3,-  

korting! op de toegangsprijs via: 
www.winnershow.nl te downloaden

•  Kinderen van 4 t/m 11 jaar en 65+ 
€ 8.75

•  Bezoekhonden (zie voorwaarden op 
website) € 9.50

• Catalogus € 7.00
•  Onze HOnD superdikke Winner 

Special met veel informatie voor u, 
voor slechts € 2,- bij de kassa en 
informatie stand verkrijgbaar!

Wilt u weten op welke dag uw 
favoriete ras wordt gekeurd? Surf dan 
even naar: www.winnershow.nl
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…  omdat er 
prachtige 
voorstellingen 
en interessante 
demonstraties 
in de erering 
worden gege-
ven, zoals:

  …  demonstraties 
hulphond en 
gehoorzame 
hond, work-
shops gedrag 
en gehoor-
zaamheid en 
behendigheid.

…  omdat ook Het 
Hondendorp 
weer present is, 
waar leden van 
erkende rasver-
enigingen u 
alles over een 
ras of over hun sport en overige 
activiteiten kunnen vertellen en

…  omdat de 
rassen uit Het 
Hondendorp 
in een parade 
aan het publiek 
worden gepre-
senteerd.

…  omdat er op 
beide dagen 
ruim 100 
stands aanwe-
zig zijn met 
alle artikelen 
op het gebied 
van de hondenverzorging, de 
hondensport, het hondenvoer, 
hondenboeken, hondenbeeldjes 
en alles wat u niet bij u om de 
hoek vindt.

  
…  omdat zondag 

de nationale 
finale van de 
Junior Hand-
ling plaats-
vindt en

…  omdat op 
zondag in een 
zinderende 
finale de BEST 
IN SHOW 
wordt gekozen 
en…

…  u het voor de 
prijs niet hoeft 
te laten, want 
ook dit jaar is er 
weer een 
kortingsbonnen 
actie voor 
bezoekers. Kijk op de website: 
www.winnershow.nl en print de 
bon uit. En tot slot…

…  omdat u dan 
nooit tegen uw 
familie, 
vrienden en 
kennissen 
hoeft te zeggen 
dat ú er dit jaar 
niet bij was! ❮
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