
Onze partners...
En deze partners maken het mogelijk dat de Amsterdam Winner Show 2011 op 26 en 27 november 

in de Amsterdamse RAI kan worden georganiseerd!

Eukanuba – de producent van een premium 
hondenvoer
Eukanuba is van origine de producent van ’premium dog 
food’, maar heeft zich in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld 
tot een expert op het gebied van honden- en kattenvoe-
ders. Eukanuba hondenvoer bevat alle voedingsstoffen 
die een hond nodig heeft. Of het nu gaat om pups, 
veteranen, werkhonden, showhonden of huishonden, 
Eukanuba levert een range aan producten, afgestemd op 
de leeftijd en/of op de wensen van fokkers en eigenaren. 
Kijk maar op de website: www.eukanuba.com

Our Dogs – leidende, wekelijkse hondenkrant 
in Engeland, sinds 1895
Sinds de tijd van koningin Victoria geeft Our Dogs 
het laatste rashondennieuws uit Engeland en de rest 
van de wereld. Artikelen over fokken, tentoonstellen 
en over alle maatschappelijke gebeurtenissen in de 
wereld van de hond. Met bijdragen van tientallen 
gerenommeerde auteurs, die zorgdragen voor 
interessante artikelen. www.ourdogs.co.uk 

Crufts – de grootste, jaarlijkse rashondenten-
toonstelling in de wereld
Wordt georganiseerd sinds 1891 en is een ultieme 
beleving in de wereld van rashonden. Behalve de 
tentoongestelde honden is op Crufts onder andere 
ook te zien: flyball, reddingshonden, heelwork to 
music, behendigheid en het hondendorp ’Discover 
Dogs’. Daarnaast is Crufts de grootste organisatie in 
Engeland die aan de gezondheid en het welzijn van 
honden werkt. In 2012 vier dagen in Birmingham, 
van 8 t/m 11 maart. Website: www.crufts.org.uk 

F.C.I. – Fédération Cynologique Internationale – 
wereldomvattende kynologische organisatie, 
waarbij landelijke kennel clubs zijn aangesloten
Op dit moment zijn er 86 leden en partners bij de F.C.I. 
aangesloten. Deze organisatie zorgt ervoor dat stambo-
men en keurmeesters over en weer door de aangesloten 
leden worden erkend. De 
F.C.I. registreert ook de 
kennelnamen van de 
aangesloten leden en 
coördineert een aantal 
reglementen in de hon-
densport. Ook is zij de 
hoeder van de door de 
F.C.I. erkende rasstan-
daards. Meer informatie 
op: www.fci.be
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Zonder onze partners zou een zo 
geweldige hondententoonstelling 
als de Amsterdam Winner Show 
niet mogelijk zijn.

NDG – Stichting Nederlandse Databank Gezel-
schapsdieren – registratiesysteem voor dieren

Opgericht door de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor 
Diergeneeskunde en de Raad van 
Beheer op Kynologisch Gebied in 

Nederland. Een laagdrempelig registratiesysteem voor 
dieren, met als doel het opsporen en herenigen van het 
dier met de eigenaar. Er zijn nu bijna 100.000 dieren 
geregistreerd. De gegevens worden niet gebruikt voor 
andere doeleinden. Website: www.ndg.nl

Proteq Dier & Zorg – gestart in 1998  – onderdeel van SNS Reaal
Proteq Dier & Zorg is de grootste aanbieder van ongevallen- en ziekte-
kostenverzekeringen voor honden en katten in Nederland. Zij is markt-
leider in Nederland en heeft meer dan 112.000 verzekerde honden en 

katten in portefeuille. 
Vrijwel alle medische 
kosten als gevolg van een 
ongeval of ziekte worden 
vergoed. Website: 
www.proteqdierenzorg.nl 

Frontline Combo – de nummer 1 tegen vlooien 
en teken 
Frontline Combo is een combinatieproduct, dat naast 
fipronil, het actief bestanddeel van de reguliere FRONT-
LINE, ook (S)-methopreen bevat. FRONTLINE COM-
BO® biedt daarom een zeer complete bescherming van 
uw dier: het bestrijdt niet alleen volwassen vlooien en 
teken, maar is ook werkzaam, dankzij de (S)-methopreen, 
tegen de eieren en larven van vlooien. Kijk maar op: 
www.frontline.com

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in 
Nederland – de overkoepelende kynologische 
organisatie voor rashonden
De Raad van Beheer is een federatie van verenigin-
gen op kynologisch gebied en is zelf ook een vereni-
ging. De erkende Nederlandse rasverenigingen, 
regionale verenigingen en een aantal bijzondere 
verenigingen zijn lid van de Raad van Beheer. De 
Raad heeft onder andere als taak het voeren van een 
stamboekhouding, identificatie van rashonden door 
middel van een chip, uitgifte en administratie van 
kennelnamen, opleiding van Nederlandse keurmees-
ters en het stellen van regels voor onder meer 
hondententoonstellingen. Meer info op de site: 
www.raadvanbeheer.nl

ONZE HOND – het grootste geheel full colour 
maandblad voor de hondenliefhebbers in 
Nederland en België
ONZE HOND publiceert artikelen over verschil-
lende takken van hondensport, daarnaast rasprofie-
len, interviews, medische zaken, trainingsmethoden, 
opvoeding, wedstrijd- en tentoonstellingsuitslagen, 
de nieuwste producten voor honden, enzovoort. 
Maandelijks 100 pagina’s boordevol interessante 
artikelen, geschreven door kenners en geïllustreerd 
met foto’s van de beste hondenfotografen. In novem-
ber met een speciale superdikke Winner Special en 
in december met een dubbeldik Jaarboek. 
ONZE HOND is verkrijgbaar via een abonnement 
bij u thuis in de bus en is los te koop bij de boekhan-
del, kiosk en de grotere supermarkten. Meer infor-
matie staat op de website: www.onzehond.nl
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