
Honden showen in het buitenland is 
gemeengoed geworden voor veel 
exposanten in ons land. De reis- en 
verblijfkosten en de soms hoge 
inschrijfgelden lijken hen niet af te 
schrikken, integendeel. En was 
exposeren in Engeland en in een 
aantal Scandinavische landen vroeger 
vrijwel onmogelijk vanwege alle 
gezondheidseisen, nu reist men 
onbelemmerd – maar wel met de 
juiste testen en papieren – naar 
Helsinki, Birmingham of verder, want 
ook in de Oost-Europese landen zien 
de organisatoren van shows de 
Nederlanders graag komen. 

Meer ontspannen
De exposanten met Duitse rassen 
concentreren zich vaak op de shows 
van de oosterburen, Engelse rassen 
stelt men graag ten toon in Engeland 
en voor wie een Italiaans ras bezit is, 
bijvoorbeeld, Turijn of Milaan 
aantrekkelijk. Soms wil men een 
bepaalde titel winnen of een nog 
ontbrekend kampioenschap voor de 
nationale of internationale titel 
proberen toe te voegen. Meestal blijft 
het bij een kort tripje: dagje heen, 
dagje exposeren, dagje terug en voor 
de kortere afstanden – Antwerpen, 
Dortmund, Hannover, Luxemburg –
staan exposanten vroeg op en komen 

met veel ruimte reist, kan de tent 
meenemen, maar het huren van een 
vakantiehuisje is bij deze korte 
tripjes veel handiger en er hoeft dan 
niet zoveel bagage te worden 
meegenomen. Laten we eens kijken 
bij een rondje Europa wat de 
mogelijkheden zijn. Omdat de 
tentoonstellingen sluitingsdata voor 
inschrijvingen hanteren en we nu al 
in mei zijn, beperken de voorbeel-
den zich tot shows in juli, augustus 
en september. 

ze laat thuis, diezelfde dag dan. Van 
de omgeving of van het land zien 
exposanten meestal niet meer dan 
de hal en de autoweg heen en terug. 
Uit eigen ervaring weet ik dat het 
véél leuker en meer ontspannen kan. 
Waarom niet een paar daagjes er aan 
vastgeknoopt? Je bent er nu toch. 
Wie gewend is om met één of meer 
honden te reizen, kan exposeren in 
het buitenland dan ook prima 
combineren met (korte) vakanties.
De mogelijkheden zijn legio. Wie 

Nuttig én aangenam…
Niet alleen op vakantie kom je overal ter wereld Nederlanders tegen, ook op hondententoonstellin-

gen buiten Nederland zijn er vrijwel altijd landgenoten onder de exposanten. En niet zelden staan 

ze met hun honden achter de bordjes 1 of in de erering...

Tentoonstellen en vakantie vieren

Vakantie
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•  De streek rond Macon is het grootste en zuidelijkste wijngebied van de Bourgogne.



België
Waar: Mechelen (Nekkerhal).
Wanneer: 20-21 augustus.
Informatie: http://kvsr.be/kvsr.htm 
en louis.broes@pandora.be 
Bijzonderheden: in het Frans heet 
Mechelen Malines; honden van 
bezoekers zijn hier niet welkom en 
de voertaal is Nederlands. Mechelen, 
gelegen in de provincie Antwerpen, 
is een wonderschone Bourgondische 
stad met voor elk wat wils. Oude 
kerken, prachtige gebouwen, musea 
en ook veel gelegenheden waar 
lekker kan worden gegeten (en 
gedronken) en goed kan worden 
geslapen. Niet voor niets heeft de 
stad vier UNESCO vermeldingen op 
de werelderfgoed lijst. Informatie 
over de stad Mechelen is te vinden 
op www.toerismemechelen.be en 
http://nl.wikipedia.org/wiki/
Mechelen_(stad). Antwerpen en 
Brussel kunnen gemakkelijk worden 
bezocht, want Mechelen ligt precies 
tussen deze twee steden in. Wie niet 
van steden houdt, maar liever op het 
platteland toert, kan dat doen in het 
Scheldeland, gelegen ten westen van 
Mechelen. Het is de waterrijkste 
regio van Vlaanderen, waar gewan-
deld, gefietst en gevaren kan worden. 
Op de www.scheldeland.be/schelde-
land/ staan alle attracties, zo ook 
hondvriendelijke hotels enzovoort.
Vanuit Utrecht is de afstand naar 
Mechelen een kleine 150 kilometer. 

Denemarken
Waar: Vejen (Idrætscenter).
Wanneer: 28-31 juli. 
Info: www.dansk-kennel-klub.dk/
Vejen-2011. Bijzonderheden: men kan 
online inschrijven: eerste sluitingsda-
tum 30 april, tweede sluiting 18 juni.
Vejen ligt in de regio Zuid-Jutland 
(Sydjylland) en is vanuit Nederland 
gemakkelijk met de auto te bereiken. 
Vanuit Utrecht is het bijna 700 km, 
vrijwel geheel snelweg. Wie wil 

overnachten in Vejen, kan een locatie 
kiezen via www.visitvejen.dk. In de 
omgeving kan men leuke stadjes en 
dorpjes – zoals Kolding, Haderslev, 
Flensborg, Odense en Rømø – be-
zoeken (www.visitsydjylland.com). 
Het glooiende landschap is heel 
geschikt voor fietsers en als er kleine 
kinderen meegaan, dan is dit tripje dé 
gelegenheid om Legoland te bezoe-
ken (www.dfb.nl/sea/legoland). Op 
de website van Legoland is ook alles 
te vinden over vakantiewoningen.
In 2007 bezocht ik de show in Vejen. 
Stralend weer, mooi gras en vele 
tentjes en wapperende vlaggetjes 
vormen een prachtig decor voor de 
keuring van honderden rashonden. 
Een aanrader!
Op 17 en 18 september is er nog 
een tentoonstelling in Denemarken, 
in Bjerringbro (www.dansk-kennel-
klub.dk/Bjerringbro-2011). Deze 
plaats ligt in midden Jutland, vanuit 
Utrecht ruim 800 kilometer, waarvan 
het grootste gedeelte snelweg.

Duitsland
Waar: Leipzig (Messehalle). 
Wanneer: 20-21 augustus.
Info: www.vdh.de/internationale-
ausstellungen.html. Dit is een site 
waarop alle tentoonstellingen in 
Duitsland in 2011 kunnen worden 
aangeklikt. De nationale kennel club 
(VDH - Verein für das Deutsche 
Hundewesen) verzorgt alle adminis-
tratie en via het ’Ausstellerportal’ kan 
men zich laten registreren en in de 
toekomst alle inschrijfformulieren 
bestellen. Ook de site http://www.
hundeseite.de/hundeausstellungen/ 
geeft informatie over tentoonstellin-
gen bij de oosterburen.
Je vakantie in de stad Leipzig gelegen 
in de voormalige DDR deelstaat 
Saksen doorbrengen is, met honden, 
wellicht niet zo geslaagd, maar wie 
dat wil kan alle bezienswaardigheden 
vinden op http://nl.wikipedia.org/

wiki/Leipzig. De deelstaat Saksen 
vertoont nog alle kenmerken van het 
19de-eeuwse koninkrijk en is rijk aan 
burchten en kastelen, die bezocht 
kunnen worden. Op de website www.
quermania.de/sachsen/ausflug/
ausflugstipps.html zijn alle beziens-
waardigheden in de omgeving van 
Leipzig opgenomen. In dit deel van 
Duitsland zijn de prijzen voor logies 
en ontbijt heel plezierig, vooral als 
gebruik wordt gemaakt van de vele 
Gasthäuser op het platteland. Via 
Hannover-Magdeburg is het vanuit 
Utrecht 600 km, allemaal snelweg. 

Frankrijk
Waar: Mâcon.
Wanneer: 10-11 september. 
Informatie: http://www.scb.asso.fr of 
e-mail: scb-bourgogne@wanadoo.fr
Bijzonderheden: op de site, onder 
’Expositions et Confirmations 2011’, 
staat info over deze tentoonstelling. 
Mâcon, een niet al te grote stad, is 
geleden aan de oevers van de Saône 
in het departement Saône-et-Loire. 
Eén van de pronkstukken van de stad 
is de schitterende brug over de rivier 
en een wandeling door de binnenstad 
is de moeite waard. In de stad en de 
omgeving zijn talrijke hotels, vakan-
tiehuizen en campings te vinden. 

Vakantie
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•  Het is niet altijd vooraf bekend of de 
keuringen binnen of buiten plaatsvin-
den. In Zweden en Denemarken zijn 
buitenshows heel gebruikelijk.



boven) van Italië (clicca qui) en 
daarna met de muis Lombardia 
aanklikken. Bij het samenstellen van 
dit artikel stond Bergamo nog niet 
aangekondigd. Bergamo is, met bijna 
120.000 inwoners een grote stad. Het 
ligt in Lombardije, Noord-Italië, en is 
per auto gemakkelijk te bereiken. In 
de middeleeuwse bovenstad is veel te 
zien, zoals het Palazzo della Raggi-
one, de dom en de kerk Santa Maria 
Maggiore. Maar ook bij deze bestem-
ming is de omgeving van de stad zeer 
de moeite waard. Uitstapjes naar de 
bergen of naar het Comomeer, met 
het pittoreske dorpje Bellagio, zijn 
vanuit Bergamo gemakkelijk te doen. 
Op de site www.turismo.regione.
lombardia.it staat de nodige informa-
tie en wie meer over Bergamo zelf wil 
weten kan terecht op www.turismo.
bergamo.it. Op deze show – en dat 
geldt ook voor de eerder genoemde 
landen – zijn natuurlijk ook de 

in Besançon, in de regio France-
Comté. Dat kan mooi op weg naar 
huis, want Besançon ligt in het 
noordoosten van Frankrijk, een 
kleine 190 kilometer van Mâcon. 
Kenners noemen Besançon ’de stad 
van de kunst en de geschiedenis’ en 
op www.besancon-tourisme.com is 
alles daarover te vinden. Het land-
schap varieert van glooiend tot 
spectaculaire bergen, want Besançon 
ligt in het Jura gebergte. 

Italië
Waar: Bergamo.
Wanneer: 24-25 september.
Info: www.enci.it/manifestazioni/
calendari.php en dan de ’Calendario 
esposizioni’. In het Engels: www.enci.
it/en/ en dan ’Dog Shows’. 
Bijzonderheden: op de site van de 
Italiaanse Kennel Club worden de 
tentoonstellingen vermeld. Zoeken 
kan op het blauwe kaartje (links 

Zoeken op www.belvilla.nl/Loire, 
www.vacanselect.nl/Loire of www.
zoover.nl/frankrijk/bourgogne/
macon-saone-et-loire geeft een 
enorme keus. De streek rond Mâcon 
is het grootste en zuidelijkste wijnge-
bied van de Bourgogne. Op www.
toerisme-frankrijk.nl/Bourgogne/
cultuur.asp krijgt men in één over-
zicht alle toeristische bezienswaar-
digheden, zoals burchten, kastelen en 
Romaanse kerken. Wie bij Google 
’france guide bourgogne’ intypt, kan 
kiezen uit tientallen sites met infor-
matie over deze landstreek. Het 
landschap rond Mâcon kenmerkt 
zich door wijngaarden en er zijn 
prachtige toertjes met de auto te 
maken. De afstand is, vanuit Utrecht, 
820 km, vrijwel allemaal snelweg.
Wie wat langer in Frankrijk wil 
blijven en een tweede show wil 
’meepakken’, kan in het volgende 
weekend (17-18 september) terecht 
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•  Veilig vervoeren van honden is een eerste vereiste.



kinderen?’ in dit nummer. De afstand 
tussen Eskilstuna en Visby is ruim 
300 km, maar de drie uur durende 
overtocht is op zich al de moeite 
waard. Inschepen in Nynäshamm bij 
Stockholm en de boot meert af op de 
plaats van bestemming. U bent dan 
meteen in de mooiste middeleeuwse 
stad van Scandinavië, de ’stad van 
rozen en ruïnes’. Informatie over deze 
show www.gotlandskennelklubb.com 
Ook hier worden alle rassen op de 
twee dagen gekeurd en er is dus een 
dubbel kampioenschap te winnen. 
Inschrijven kan tot 25 juli. 

Tot slot
De website van de F.C.I. (Fédération 
Cynologique Internationale) geeft op 
www.fci.be/expositions.aspx een 
totaaloverzicht van alle internatio-
nale F.C.I. tentoonstellingen, niet 
alleen in Europa, maar ook daarbui-
ten. In de vakantieperiode zijn er o.a. 
nog tentoonstellingen in Finland, 
Noorwegen, Polen, Portugal. Spanje 
en Tsjechië. Het is niet altijd vooraf 
bekend of de keuringen binnen of 
buiten geschieden. Neem dus voor 
beide weertypen kleding mee. In 
Zweden en Denemarken zijn buiten-
shows heel gebruikelijk, ook als de 
temperaturen niet al te hoog zijn.
Informeer vooraf goed welke 
papieren nodig zijn voor de 
hond(en) en u zelf. De site: www.
dogsincluded.nl geeft uitvoerige 
informatie, niet alleen met betrek-
king tot de invoerregels, maar er kan 
ook worden doorgeklikt naar 
gegevens over vakantiehuisjes, 
hotels en campings waar de hond 
welkom is. Neem altijd kopieën mee 
van inschrijfbiljet(ten) én van uw 
betaling(en)! Bereid de trip, met 
gebruik van internet, goed voor en 
neem, ondanks alle digitaal beschik-
bare informatie, toch een ’ouder-
wetse’ reisgids mee van het land of 
gebied waar u naar toe reist. ❮

mit-haustier-erlaubt-tirol.htm en op 
www.urlaubsreif.at/urlaub-mit-hund. 
Plaatsen om te logeren zijn er te over 
en de combinaties ’Gasthaus Tirol’ of 
’Ferienhaus Tirol’ op Google intypen 
laten een ruime keuze zien. Vanaf 
Utrecht is Innsbruck zo’n 950 km, 
allemaal snelweg. 

Zweden
Waar: Eskilstuna.
Wanneer: 20-21 augustus.
Info: via de Engelstalige site van de 
Zweedse Kennel Club (http://
kennet.skk.se/skk/?sprak=en) waar 
online kan worden ingeschreven 
(klik op Entry Online). Eventuele 
vragen aan: info@skk.se 
Bijzonderheden: deze tentoonstelling 
is goed te combineren met die in 
Visby (zie hierna). Eskilstuna, een 
industriestad gelegen in Svealand, ligt 
zo’n 100 km ten westen van Stock-
holm, aan de zuidelijke oever van het 
Mälarmeer. De natuur in Svealand is 
gevarieerd: dichte bossen, open 
vlaktes, akkerbouw en moerassige 
hoogvlaktes. Stockholm bezoeken 
kan vanuit Eskilstuna ook met de 
hoge snelheidstrein, die je in een uur 
naar de Zweedse hoofdstad brengt.
Op www.visitsweden.com/zweden/ 
en dan de regio midden Zweden 
aanklikken, is alles te vinden over 
accommodaties en activiteiten. 
De tentoonstelling in Eskilstuna is 
dus heel goed te combineren met die 
in Visby op 27-28 augustus op het 
eiland Gotland. De website http://
www.visitsweden.com/zweden/
Activiteiten/Zweedse-kust/Gotland-
en-Oland/ geeft informatie over dit 
eiland en voor onderdak kan men 
ook zoeken op Google met als 
trefwoorden ’Svealand ferier’ of 
’Gotland ferier’. Vanuit Nederland 
worden er ook vakantiehuisjes in 
Svealand verhuurd. Kijk daarvoor op 
de websites die worden genoemd in 
het artikel ’Gaan ze mee? Honden én 

nationale rassen te zien, zoals de 
Lagotto Romagnolo, de Volpino en 
de imposante Bergamasco. Wie op 
Google onder ’Lombardia holiday’, 
’Lombardia hotel’, ’Lombardia 
camping’ of ’Turismo Lombardia’ 
zoekt, krijgt een scala aan mogelijk-
heden voor logies. Bergamo is vanuit 
Utrecht 1.078 km en vaak zal er dus 
onderweg overnacht moeten worden. 
Een stop in Zuid-Duitsland is een 
goede manier om uitgerust in Italië te 
komen. Het boekje ’Links + Rechts 
der Autobahn 2011’ is een uitsteken-
de gids om hotels, pensions, enz. te 
vinden, die niet ver van de Autobahn 
zijn gelegen. Voor € 9,95 verkrijgbaar 
bij de ANWB. 
 
Oostenrijk
Waar: Innsbruck (Messegelände).
Wanneer: 13-14 augustus. 
Informatie: www.oekv.at/ en dan 
’Ausstellungskalender 2011’ aanklik-
ken. E-mail: ausstellungen@oekv.at 
en e-mail: office@alpencup.at 
Bijzonderheden: zowel op 13 als op 
14 augustus worden alle rassen 
gekeurd. Dus: er is een dubbel CAC 
en CACIB te behalen! Als de combi-
natie tentoonstellen-vakantie ergens 
succesvol kan zijn, is het wel hier, in 
en rond Innsbruck, de hoofdstad van 
Tirol. In Innsbruck zelf is al heel veel 
te zien, zoals de oude binnenstad, de 
Kaiserliche Hofburg en de Fürsten-
burg, het bekende huis met het 
gouden dak. Op www.innsbruck.at is 
informatie te vinden over de stad zelf 
en op www.innsbruck.info/xxl/_
lang/nl/index.html krijgt u bijzon-
derheden over de 25 vakantiedorpen 
rondom Innsbruck. Wandelen in de 
vrije natuur – met honden – is hier 
op vele plekken op het platteland 
mogelijk. Wie ’spazieren Tirol Hund’ 
googlet, ziet ook informatie over 
hondenwandelingen van hotel naar 
hotel. Neem ook even een kijkje op 
www.urlaub-anbieter.com/urlaub-
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