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Beste hondenliefheBBer, 
Wij hopen dat net als vorig jaar deze 
Winner Special voor u een mooi 
souvenir wordt, een aandenken aan 
het grootste hondenevenement van 
Nederland, de Amsterdam Winner 
Show. Ook dit jaar besteden wij weer 
ruim aandacht aan de vele demon-
straties, die gaan plaatsvinden in de 
erering en in de ‘special events’ ring. 
In deze Special stellen wij de ras-
groepkeurmeesters en Best-in-Show 
keurmeester aan u voor. Tevens een 
rasportret van de Best-in-Show 
winnaar van 2011, de Petit Basset 
Griffon Vendéen. Daarnaast treft u 
artikelen aan over het voorbrengen 
van honden in de showring en 
hebben we een interessante bijdrage 
over hoe men in Nederland exterieur 
keurmeester kan worden. Dit is zo 
maar een greep uit de vele artikelen 
die u zult aantreffen in de Special die 
u nu in handen heeft.

GAst
Ook in 2012 is het Canine Care Team 
(hondenwelzijnsteam) weer actief 
op onze tentoonstelling. Niet om als 

politieagent op te treden, maar om 
exposanten er op te wijzen als 
honden niet op een verantwoorde 
wijze worden behandeld. Bijvoor-
beeld: te lang zonder water en 
aandacht, alleen in de bench of 
honden die te lang onbewaakt op een 
trimtafel staan, in een gefixeerde 
stand, en honden die ruw en zonder 
zorg worden voorgebracht. 
U bent onze gast, samen met uw 
hond(en), en wij willen ons als een 
goed gastheer gedragen. Wij gaan er 
dan ook vanuit dat ook u inziet dat wij 
met elkaar – keurmeesters, exposan-
ten en organisatie – alles in het werk 
moeten stellen om een voorbeeld te 
zijn voor het grote publiek en hen 
laten zien hoe wij dagelijks omgaan 
met onze zo geliefde honden. Respect 
voor elkaar, voor elkaars dieren en 
onze sport is van het grootste belang.
Als organisatie hebben wij ook voor 
2012 weer alles in het werk gesteld 
om de Amsterdam Winner Show een 
kleurrijk en uniek evenement te laten 
worden. Wij kunnen dit niet zonder 
al onze vrijwilligers, zowel operatio-
nele vrijwilligers als ringmedewerkers 

die dagelijks klaarstaan om alles in 
de keuringsringen voor exposanten 
en bezoekers goed te regelen.

GrAtis
Ook dit jaar krijgen alle Nederland-
se en Belgische exposanten deze 
Special gratis thuis gestuurd, zodat 
u vooraf goed geïnformeerd bent 
over de vele activiteiten die zullen 
plaatsvinden tijdens de komende 
Winner Show. U kunt alvast in de 
juiste stemming komen voor dit 
mooie hondenevenement. Onze 
dank gaat natuurlijk ook uit naar al 
onze partners, die het mede moge-
lijk maken om zo’n mega evene-
ment als de Amsterdam Winner 
Show 2012 te organiseren.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier met 
het novembernummer van deze 
ONZE HOND-Amsterdam Winner 
Special 2012. En, natuurlijk graag tot 
ziens in de Amsterdamse Rai op  
24 & 25 november a.s.

Rony Doedijns,
Voorzitter Amsterdam Winner Show 

2012 en Bestuurslid Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia’

de Onze Hond 
Winner Special 2012

Vorig jaar hebben wij voor het eerst, in samenwerking met het 
maandblad onZe hond, de OnZe HOnD Winner Special 2011 
uitgegeven. deze special was een groot succes, vandaar dat wij ook 
dit jaar met veel plezier aan de slag zijn gegaan om de Winner sPeCiAl 
editie 2012 te maken. Met als belangrijkste doel om u vooraf te infor-
meren over alles wat er staat te gebeuren tijdens de fantastisch mooie 
Amsterdam Winner show op 24 & 25 november a.s.



Kynologe ria Hörter had een groot 
aandeel in deze Winner Special 2012. 
Voor wie haar nog niet kent, een 
kennismaking: Vanaf 1972 tot 2009 
heeft ria Welsh springer spaniels 
tentoongesteld, geïmporteerd en 
gefokt (‘Van Snellestein’ en ‘of 
Rowan’s Residence’), met als resul-
taat 16 zelfgefokte kampioenen 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 eerste en oudste rasvereniging, 
de Welsh Springer Spaniel Club in Nederland, en is sinds 2009 erelid. 
Ze is nu nog hoofdredacteur van het clubblad ‘De Welsh Springer’. 
Vanaf 1974 publiceert ria in de kynologische bladen en vanaf 2006 is zij elke 
maand een vaste medewerker van Onze Hond, met als specialiteit historie 
en kynologie. Verder schrijft ze voor ‘The Canine Chronicle’ (UsA) en ver-
schenen haar bijdragen in ‘Dogs in Canada’ en in het blad van de Koninklijke 
Nederlandse Jagers Vereniging. in 2005 wordt ze door de ‘Dog Writers Associa-
tion of America’ genomineerd voor de ‘Annual Writing Competition’; een 
tweede keer in 2009, waarbij ze de finale haalt. een aantal van haar artikelen 
is ook te lezen op haar website: www.riahorter.com 
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Als hoofdredacteur van het 
maandblad onZe hond ben ik 
ook dit jaar weer blij met de 
prettige samenwerking met de 
Amsterdam Winner show, die 
weer herkenbaar is in deze extra 
dikke novemberuitgave als de 
‘OnZe HOnD aMSTerDaM 
Winner Special.’
onze redactie en medewerkers 
hebben er wederom alles aan 
gedaan om een prettig leesbaar, 
en vooral informatief maandblad 
te presenteren, dat bijna volledig 
in het teken staat van de aan-
staande Winner show in de 
Amsterdamse rAi. 
Wij hebben echter ook de vele 
vertrouwde rubrieken in deze 
uitgave geplaatst, zodat u kunt 
genieten van dubbel leesplezier!

ruud Haak,
hoofdredacteur Onze Hond

Beste hondenliefhebber,
daar is ie dan de tweede editie van de 
Onze Hond Winner Special. 
We hebben er met een groot team hard 
aan gewerkt en vele vaste en freelance 
medewerkers hebben hun beste ‘pootje’ 
voor gezet. Verder hebben ‘instanties’, 
zoals cynophilia en eukanuba, de 
hoofdsponsor van de Amsterdam 
Winner Show 2012, en het maandblad 
Onze Hond als mediapartner, het 
mogelijk gemaakt dat deze bijzondere 
uitgave over de grootste hondenshow 
van nederland tot stand kwam. op 

de Winner show is het Onze Hond team uiteraard 
weer aanwezig om uw vragen of aanvullingen ter harte te nemen.
Wij wensen iedereen die voor de Winner 2012 heeft ingeschreven alvast 
veel leesplezier én een heel succesvolle show. daarnaast wil ik iedereen 
bedanken voor de inzet waarmee deze uitgave mogelijk is gemaakt en last 
but not least op naar een heel fijn hondenfestijn!

Sandra Saris,
bladmanager Onze Hond


