
NIEUWSBRIEF 
Mei 2022 

Door middel van deze 
Nieuwsbrief willen we u 
informeren over de 
ontwikkelingen en 
activiteiten van de Spaanse 
Waterhond rasvereniging. 
Ook op onze website kunt u 
ons volgen. 

www.spaansewaterhondras
vereniging.nl 

 

Email: 

secretariaat@spaanse 

waterhondrasvereniging.nl 
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De vereniging is onlangs opgericht. Nadat in een 
bijzondere algemene ledenvergadering op 6 maart 
de statuten en het fokreglement door de leden zijn 
goedgekeurd, ligt de vraag om toetreding bij de 
Raad van Beheer (Kennelclub van Nederland). Deze 
procedure neemt nog wat tijd in beslag en we 
wachten op het bericht van de definitieve 
toetreding.  
Wanneer we lid van de Raad van Beheer zijn, 
kunnen we met hen in gesprek over allerhande 
zaken die ons hondenras aangaan; de belangen van 
ons ras behartigen en hebben we stemrecht. Dit is 
ook een belangrijke reden geweest om de 
vereniging op te richten.  
 

Leden 

http://www.spaansewaterhondrasvereniging.nl/
http://www.spaansewaterhondrasvereniging.nl/
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Het ledental groeit langzaam, maar dat is niet verwonderlijk want er 
zijn geen grote aantallen nieuwe pups. Binnenkort zullen we een 
oproep plaatsen in andere groepen op sociale media en rekenen we op 
nog meer aanmeldingen; We hopen in de toekomst nog verder te 
mogen groeien. 

Op  www.dutchdogdata.nl kun je zien welke Spaanse Waterhonden er 
in Nederland zijn en kun je ook naar de afstamming van je eigen hond 
kijken. 

Wanneer je mensen kent die ook in het bezit zijn van een Spaanse 
Waterhond, hopen we dat je de vereniging onder de aandacht wilt 
brengen. 

 

 

Website 

Onze website krijgt ook steeds meer vorm. De foto’s van de eerste 
wandeling zijn daar te zien en geven een mooie impressie van deze 
gezellige dag. Han Vaalt had een mooie wandelroute uitgezet en men 
kon kiezen voor een korte of wat langere variant. Zo konden alle 
aanwezig baasjes en honden de route afleggen. In de 
horecagelegenheid was er een fijne plek voor ons gereserveerd en 
onder het genot van een drankje en hapje konden we elkaar en elkaars 
honden leren kennen. 

Planning activiteiten 2022 

We hebben voor de komende periode drie activiteiten gepland. 

Locatie en exact programma volgen zo snel mogelijk 

• 24 juli: bijeenkomst met demonstratie voor Waterwerk. 

http://www.dutchdogdata.nl/
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De waterwerk demonstratie omvat onder andere uit een boot 
springen, een lijn naar een boot brengen, een drenkeling(pop) redden. 
Leuk om eens te kijken of jouw Spaanse Waterhond talent heeft 
hiervoor!  
De instructeurs geven uitgebreid uitleg en instructie over het 
waterwerk en nemen de honden bij de poot om daarna ook echt aan 
het werk te gaan. Alles samen met de baasjes.  
Alle honden kunnen meedoen, op alle niveaus. We kijken wat de hond 
kan en wil. Als een hond niet wil, dan is het toch altijd leuk om van het 
weer, de omgeving en de honden te genieten. 
Locatie is recreatiegebied 't Twiske in Oostzaan, vlak boven 
Amsterdam. 
Geef je snel op, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar!  
Er zijn kosten aan verbonden, afhankelijk van het aantal deelnemers en 
zal ongeveer 10 euro zijn. Stuur een mail naar 
activiteiten@spaansewaterhondrasvereniging.nl 

 

• 26 september : bijeenkomst met ledenwandeling en ontmoeting 

      Locatie en exact programma volgen zo snel mogelijk. 

• 19 november: behendigheid/spelletjes met de hond. Locatie en 
exact programma volgen zo snel mogelijk. 

Onze activiteiten zijn in de vorm van workshops en bijeenkomsten met 
een kennismaking met spelletjes, behendigheid en waterwerk. De 
spanningsboog van de gemiddelde hond is heel kort en om deze dingen 
aan te leren is er meer tijd nodig dan een eenmalige activiteit. Het is 
vooral bedoeld om te zien wat je met de hond kunt doen en om te 
ervaren wat jijzelf en je hond leuk vinden. Alleen kijken wat de andere 
honden doen kan ook al heel erg leuk zijn. 

mailto:activiteiten@spaansewaterhondrasvereniging.nl
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Omdat onze leden verspreid over het land wonen; zullen we de 
activiteiten op verschillende plekken organiseren, zodat het niet steeds 
voor dezelfde mensen grote reisafstanden zijn. 

We willen de activiteiten zo organiseren dat zowel ervaren en 
getrainde honden als beginners (en pups, mits het fysiek gezien bij hun 
ontwikkeling past) deel kunnen nemen. 

 

Naast deze activiteiten hebben we het idee geopperd om door middel 
van video meetings informatie uit te wisselen rondom de opvoeding, 
omgang, gedrag van je hond (puppy).  

We zijn benieuwd of hier behoefte aan is en horen dit graag van jullie. 
We zullen hiervoor een Poll posten op onze site en afhankelijk van de 
behoefte gaan we dit organiseren.  

 

Contributie 

Het openen van een bankrekening voor een vereniging was een 
tijdrovende klus. Om veiligheid en inzichtelijkheid te kunnen 
waarborgen moesten de bestuursleden allerlei handelingen verrichten 
om zich te identificeren, de bankpas te verkrijgen en deze te activeren. 
Als het goed is heeft iedereen inmiddels een betaalverzoek ontvangen 
voor de contributie van dit jaar. Mocht je niks ontvangen hebben, stuur 
dan even een mailtje aan 
penningmeester@spaansewaterhondrasvereniging.nl 

 

 
Zodra we meer nieuws hebben informeren we u per Nieuwsbrief en op onze website. 
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  Spaanse Waterhond rasvereniging 

 

  E-mail 

  
Secretaris@spaansewaterhondrasvereniging.nl 

 

  Website 

  
www.spaansewaterhondrasvereniging.nl 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:Secretaris@spaansewaterhondrasvereniging.nl
http://www.spaansewaterhondrasvereniging.nl/

