HOND2022: AANTAL INSCHRIJVINGEN SHOW OVERTREFT VERWACHTING
Het zal je als hondenliefhebber hopelijk niet ontgaan zijn. Op 25, 26 en 27 november vindt hét event
plaats waarin je houden van honden kunt beleven: HOND2022 in het WT Expo in Friesland.
Onderdeel van HOND2022 zijn de 2 shows Fryslân Cup op vrijdag en de jaarlijkse Dutch Winner
Show op zaterdag en zondag.
Dat een tentoonstelling in het Noorden voorziet in een behoefte blijkt wel uit het grote aantal
inschrijvingen tot nu toe. Zo’n 4.700 honden van meer dan 250 rassen uit bijna 30 landen zijn al
ingeschreven voor het HOND2022 weekend. Nergens in Nederland zie je een grotere
verscheidenheid aan rassen. Zo zijn er ook zeer zeldzame rassen te bewonderen. Bijvoorbeeld de
Silken Windsprite op zaterdag of de Chongqing Dog op zondag.

Silken Windsprite

Chongqing Dog

Al deze honden worden verdeeld over 28 ringen gekeurd. Wilt u een specifiek ras bekijken?
Controleer dan vanaf 21 november het tijdschema op onlinedogshows.eu. Daar is een indicatief
schema te zien. Een ras wordt in ieder geval niet eerder gekeurd dan de aangegeven tijd.
Voor een aantal ringen is het maximaal aantal honden al bereikt.
Voor een aantal rassen is inschrijven nog mogelijk.
Inschrijven ODS via www.winnershow.nl
De finale sluiting is 19 november 2022 om 23.59 uur.
BESTEL VOORDELIG TOEGANGSKAARTJES IN VOORVERKOOP
Wilt u de rij bij de kassa overslaan? Bestel dan uw kaartjes online in de voorverkoop, daarmee
profiteert u ook nog eens van een mooie korting op de entree.

Volwassen
Kind / 65+ / mindervalide / student
Bezoekhond
Familiekaart (2 volwassenen, 2 kinderen en
hond)

Voorverkoop
€12,50
€7,50
€7,50
€30,-

HEEL VEEL DYNAMISCHE ACTIVITEITEN
De DUTCH WINNER is voor veel fokkers en exposanten misschien
wel de basis van dit kynologisch weekend, maar HOND2022 is
meer dan raskeuringen. Een complete hal is ingericht voor extra
activiteiten en stands. Voor zo ongeveer alles wat je maar kan
bedenken voor je hond is er wel aanbod op HOND2022. De
keuze is daarmee groter dan in de winkel en prijzen vaak nog
voordeliger dan op internet.
DOORLOPEND PROGRAMMA IN DE SPECIAL EVENT RING
In de eventring is weer een gevarieerd programma aan
activiteiten met honden te zien. Spectaculaire dog frisbee,
gehoorzame jachthonden, mooie combinaties Dog Dance en nog veel meer.
Bekijk hier alvast het schema zodat je jouw favoriete onderdeel niet mist!
Vrijdag 25 november
10:00 - 10:45 uur 10:45 - 11:15 uur 11:15 - 11:45 uur 11:45 - 12:30 uur 12:30 - 13:00 uur 13:00 - 13:45 uur 13:45 - 14:15 uur 14:15 - 15:00 uur 15:00 - 15:30 uur -

Dog frisbee
Jachthonden
Dierfysio - Cooling Down & Warming Up
Demo en workshop Hoopers
KC Sneek – All about Show (how training)
Dog frisbee
Jachthonden
Demo en workshop Hoopers
Dierfysio - Cooling Down & Warming Up

Zaterdag 27 november
09:00 - 10:45 uur - Dog Dance wedstrijd
10:45 - 11:30 uur - Dog frisbee
11:30 - 12:00 uur - Dierfysio - Cooling Down & Warming Up
12:00 - 12:45 uur - Demo & workshop Hoopers
12:45 - 13:15 uur - KC Sneek – Op weg naar een gehoorzame hond
13:15 - 13:45 uur - Demo Hulphond Nederland door Viola & Patrick
13:45 - 14:15 uur - Dierfysio - Cooling Down & Warming Up
14:15 - 15:00 uur - Dog frisbee
15:00 - 15:30 uur - Demo & workshop Hoopers
Zondag 27 november
09:00 - 10:45 uur 10:45 - 11:15 uur 11:15 - 11:45 uur 11:45 - 12:15 uur 12:15 - 12:45 uur 12:45 - 13:15 uur 13:15 - 13:45 uur 13:45 - 14:15 uur 14:15 - 15:00 uur 15:00 - 15:30 uur -

Dog Dance wedstrijd
FCI Obedience
Jachthonden
Demo & workshop Hoopers
KC Sneek – Op weg naar een gehoorzame hond
Dierfysio - Cooling Down & Warming Up
FCI Obedience
Demonstratie Hulphond Nederland door Viola Baas
Dog frisbee
Jachthonden

ROYAL CANIN AGILITY WEDSTRIJD
Terug van weggeweest is de belangrijke Agility wedstrijd van
onze hoofdsponsor Royal Canin. Tussen 9.00 en 14.00 uur is
de erering vrij gepland voor de Royal Canin wedstrijd en er
wordt op verschillende niveaus gestreden om de prijzen. Met
op vrijdag de 1e graad en open klasse, zaterdag 1e en 2e graad
en zondag de 1e graad en de crème de la crème de 3e graad.
Agility is één van de populairste hondensporten in ons land.
Een parcours met verschillende toestellen wordt door de
hond in een vaste volgorde afgelegd.
De parcoursen hebben een oplopende moeilijkheidsgraad,
wat een uitdaging is voor baas en hond. Uiteraard is de
snelheid spectaculair, maar foutloos gaat voor tijd.
Kom kijken welke combinatie daarin de beste balans weet te
vinden en zich kwalificeert voor Crufts 2023!
JUNIOR HANDLING DEBUTANTEN
Ook de Junior Handling mag niet ontbreken tijdens HOND2022. Op zaterdag zijn de debutanten aan
de beurt. Dit is voor onervaren jonge handlers leuk om ervaring op te doen. Er is geen minimum
leeftijd voor deelname, voorwaarde is dat de jongeren zelfstandig de hond showen (dus zonder
ouders in de ring erbij). Alle facetten van het showen van honden komen voorbij. Een leuk
leermoment voor onze jonge handlers. De maximum leeftijd is 17 jaar. Je kunt je op de dag zelf
opgeven bij de stand van de Raad van Beheer. LET op: de hond moet ingeschreven zijn op de
tentoonstelling. De start is om 14.30 uur, einde om 15.00 uur.
FINALE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP JUNIOR HANDLING
Op zondag is de grote finale van het Nederlands Kampioenschap Junior Handling. Alle 9 finalisten
zijn geselecteerd uit de competitie over 2022. De winnaar van de finale mag zich Nederlands
Kampioen Junior Handling 2022 noemen. De winnaar mag Nederland vertegenwoordigen in 2023 op
de Wereld Show in Geneve, op de Europese Show in Herning en op de vermaarde Crufts Show in
Engeland. De finale is zondag van 14.00 tot 15.00 uur in de Erering.
INTERESSANTE LEZINGEN
Nieuw op HOND2022 is de ruimte voor lezingen. Vanaf het horecaplein kun je verschillende
interessante sprekers volgen. Er is voor ieder wat wils. Ben je bijvoorbeeld benieuwd waar een
keurmeester nou precies op let tijdens een keuring, wat de voordelen van een stamboomhond zijn
of wil je meer weten over de invloed van (over)gewicht voor je hond? Je hoort het allemaal tijdens
deze mini colleges.
Daarnaast kun je op vrijdag op de stand van de Raad van Beheer terecht voor meer informatie over
zorgverzekering voor je hond. Onze partner Petplan is aanwezig om alle vragen hierover te
beantwoorden.

LEZINGEN PROGRAMMA
Vrijdag 25 november
11:00 – 12:00 uur 12:00 – 13:00 uur 13:00 – 14:00 uur -

Wat is een show en waar let een keurmeester op?
Waarom een stamboomhond?
Vragenuurtje

Zaterdag 26 november
11:00 – 12:00 uur 12:00 – 13:00 uur 13:00 – 14:00 uur 14:00 – 15:00 uur -

Wat is een show en waar let een keurmeester op?
Waarom een stamboomhond?
Vragenuurtje
Best in Show = Best in Shape? Door Dr. R.J. Corbee

Zondag 27 november
11:00 – 12:00 uur 12:00 – 13:00 uur 13:00 – 14:00 uur 14:00 – 15:00 uur -

Wat is een show en waar let een keurmeester op?
Waarom een stamboomhond?
Hulphond Nederland – Vicky Velthuizen
Vragenuurtje

HOND2022 STAGE PLEK VOOR STUDENTEN
AERES en het Friesland College, twee Regionale Opleidingscentra voor MBO opleidingen werken met
hun studenten mee aan HOND2022. Vanuit verschillende opleidingen, zoals dierverzorging of
dienstverlening, gaan studenten aan de slag. Zij helpen mee met de opbouw, de wedstrijden en
demonstraties, de catering en nog veel meer. Een waardevolle samenwerking voor zowel deze
opleidingen alsook voor HOND2022. Diverse Mbo’s gaan met hun studenten op excursie naar
HOND2022. Voor ons een mooie gelegenheid om aan de jonge generatie verschillende facetten van
Houden van Honden te laten zien.
RINGMEDEWERKERS GEZOCHT
Bij zo’n groot evenement als HOND2022 zijn natuurlijk ook veel medewerkers nodig. Bijvoorbeeld
om alle ringen te voorzien van ringmeesters en typisten. Heb je ervaring als ringmeester of kun je
goed typen, meld je dan aan als ringmedewerker via deze webpagina
https://www.winnershow.nl/ringmedewerkers/aanmelden-ringmedewerkers/. Daar vind je ook de
vergoedingen die we je kunnen aanbieden.
INFORMATIE EN TICKETS BESTELLEN
Voor de actuele informatie en het bestellen van tickets in de voorverkoop kijk op www.hond2022.nl.
We zien je graag tijdens HOND2022!

