
Het is de bedoeling dat het team in de toekomst ook op andere kynologische 
evenementen wordt ingezet. Bijvoorbeeld bij behendigheid. 
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Van vrienden, kennissen en familie 
krijg ik regelmatig vragen over het 
Honden Welzijn Team. Geen vragen 
over de noodzaak ervan, want 
iedereen is er wel van overtuigd dat 
een Honden Welzijn Team helaas 
nodig is. Nee, het zijn meer vragen 
over wat we tijdens de hondenten-

toonstellingen zo al tegenkomen. 
Voor mij, als oud-diender, zijn dit 
eigenlijk dezelfde vragen die ik 
vroeger, tijdens verjaardagen, over 
mijn werk bij de politie kreeg. Wat 
ik toen meemaakte, mocht ik 
logischerwijze niet naar buiten 
brengen. En voor mijn werk in het 

Honden Welzijn Team geldt eigen-
lijk hetzelfde. Toch lukt het me vrij 
aardig om, aan de hand van voor-
beelden, een beeld te geven van de 
werkwijze en het nut van dit team. 

PRAKTIJKVOORBEELDEN
De vraag waarom ik me bij het team 
heb aangesloten, is ook een veel 
voorkomende vraag, die makkelijk 
is te beantwoorden. Ik vertel dan 
altijd dat ik tijdens hondententoon-
stellingen, in binnen- en buiten-
land, tegen zaken ben aangelopen 
waarvan ik vond dat dit anders, 
beter kon. Vragen over praktijk-
voorbeelden worden me regelmatig 
gesteld en ik blijf dan altijd voor-
zichtig. Wel laat ik goed merken dat 
we letten op het dragen van prik-
banden, het omhoog tillen van 
honden aan de staart (‘tail lifting’), 
sprayen zonder de ogen van de 
honden af te dekken en op het te 
strak aanlijnen, waardoor de 
voorbenen van de hond de grond 
niet meer raken. Ruwe behandelin-
gen of, nog erger, mishandelingen 
zijn natuurlijk ook zaken waar de 
leden van het team op letten. 
Ik haal ook aan dat we bij warm 
weer, in samenwerking met de 

Het Honden Welzijn Team 
van de Raad van Beheer

In de Winner Special 2012 van ONZE HOND wordt voor het eerst gepubliceerd over het 
Honden Welzijn Team, toen nog Canine Care Team geheten. We zijn nu precies twee jaar 
verder en inmiddels heeft het team bekendheid gekregen in de kynologische wereld en zijn 
nut bewezen op tentoonstellingen in 2013 en dit jaar. Aad van ‘t Hof is de coördinator van het 
Honden Welzijn Team (HWT) van de Raad van Beheer en we laten hem nu aan het woord...

Het juiste antwoord op hondonvriendelijk gedrag!



Deze Malthezers zijn mooi verzorgd en gekapt; de strikjes zitten er om te vermij-
den dat hun ogen door haar bedekt worden en ze niet goed kunnen zien. Ook dat 
is een stukje hondenwelzijn. 
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organisatie van de tentoonstelling, 
op de parkeerterreinen letten op 
honden die zonder toezicht in 
auto’s of aanhangers achterblijven. 
Ik leg dan uit dat onze lijnen naar 
de Dierenpolitie kort zijn en dat zij 
in dit soort zaken tot actie over-
gaan. Met alle gevolgen van dien. 
Kunnen jullie ook boetes uitdelen? is 
ook zo’n veelgestelde vraag. Nee, 
dat kunnen we niet en dat willen we 
ook niet. Rapportages over mis-
standen kunnen wel leiden tot een 
schorsing uit de kynologie voor 
bepaalde of onbepaalde tijd. En ook 
kunnen exposanten die echt niet 
openstaan voor aanwijzingen van 
het team, van de tentoonstelling 
worden weggestuurd. 

LIK-OP-STUKBELEID
In 2013 is er door de Raad van 
Beheer een lik-op-stukbeleid 
ingevoerd en uiteindelijk kunnen we 
daarvan, door inschakeling van de 
gedelegeerde van de Raad van 
Beheer, gebruikmaken. 
Als ik vertel dat bezoekers van 
tentoonstellingen en exposanten 
regelmatig met tips bij teamleden 
komen, wordt er altijd instemmend 
geknikt. Iedereen heeft wel zaken 
gezien die gewoon anders moeten 
en ook anders kunnen. Ik haal ook 
altijd aan dat preventie eigenlijk de 
belangrijkste doelstelling van het 
team is. En dat onze aanwezigheid 
tijdens een tentoonstelling op zich 
al preventief werkt. 
Het leuke is ook dat de verenigingen 
en stichtingen die hondententoon-
stellingen organiseren, steeds meer 
waardering voor het team krijgen. 
Ze geven lang van te voren op hun 
websites al te kennen dat tijdens 
hun tentoonstelling het Honden 
Welzijn Team aanwezig is. Soms 
worden de aanwezige leden van het 
team met naam en toenaam in de 
catalogus vermeld. 

Doen jullie eigenlijk werk dat de over- 
heid zou moeten doen? Keurt hier de 
slager zijn eigen vlees? is ook zo’n 
vraag die regelmatig wordt gesteld. 
Zo’n vraag verdient het om met een 
wedervraag te worden beantwoord: 
Zouden jullie liever teams van de 
overheid, de NVWA (Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit) 
bijvoorbeeld, op tentoonstellingen 
willen zien? Een reactie laat dan 
niet lang op zich wachten: liever een 
goed ingeschoten en gemotiveerd 
team van de Raad van Beheer dan 
een team met mensen die weinig of 
geen feeling met hondententoon-
stellingen hebben. En op zo’n 
antwoord zit ik nu net te wachten.

TOEKOMST
Als een organisatie eenmaal draait, 
wordt altijd naar de toekomst, naar 
de plannen, gevraagd. Daar kan ik 
duidelijk over zijn. Het is de bedoe-
ling dat het team in de toekomst 
ook op andere kynologische evene-
menten wordt ingezet. Bijvoorbeeld 
op Kampioenschapsclubmatches 
van rasverenigingen, bij windhon-
denrennen en trainingen.

Hoe kom ik in contact met het team? is 
ook een veelgestelde vraag. Dat kan 
natuurlijk altijd via het bureau van 
de Raad van Beheer, en op tentoon-
stellingen ook via de stand van de 
Raad van Beheer. De standbeman-
ning staat in contact met de leden 
van het Honden Welzijn Team. 
Sinds kort is er ook een speciaal 
mailadres voor informatie openge-
steld: hwt@raadvanbeheer.nl 

Is je belangstelling voor het team 
gewekt? Wil je ons meehelpen? Heb 
je voldoende kynologische kennis? 
Ben je gemotiveerd en ben je in de 
gelegenheid om gedurende een 
aantal dagen in het jaar, tijdens 
kynologische evenementen, actief te 
zijn? Aanmelden of informatie 
opvragen kan ook via het boven-
staande mailadres.  


