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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. 
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vereniging.nl 
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We zijn al weer een half jaar verder na onze 
oprichtingsvergadering. Helaas is de procedure 
rondom toetreding tot de Raad van Beheer  
(Kennelclub van Nederland) nog steeds niet 
afgerond. Er moesten nog kleine aanpassingen in 
het fokregelement worden gedaan en deze liggen nu 
ter beoordeling bij de Raad. We hopen dat dit nu 
snel afgerond is; opdat wij ook de belangen van ons 
ras  kunnen behartigen.  
 

Leden 

Ons ledental groeit gestaag, ook de besloten Facebook groep draagt 
daar aan bij. Er zijn al veel mensen toegetreden tot de Facebook groep, 
daarvan zijn er ook mensen die interesse hebben in het ras en graag 
meelezen over de ervaringen met de Spaanse waterhonden.  Voel je 
vrij om foto’s en ervaringen te delen met de anderen in deze groep. 

 

http://www.spaansewaterhondrasvereniging.nl/
http://www.spaansewaterhondrasvereniging.nl/
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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. 

 

 

 

Website 

Onze website krijgt steeds meer vorm. De foto’s van de waterwerk 
workshop en onze wandeling zijn daar te zien.  

Zondag 24 juli vond de activiteit Waterwerk plaats, georganiseerd door 
de rasvereniging. 
Vanaf half elf kwamen de deelnemers met hun honden naar recreatie 
gebied het Twiske bij Oostzaan en maakten gezellige kampementjes 
aan de waterkant. Met parasols, stoeltjes, koelboxen en alles wat er 
nodig is voor een heerlijke dag aan de waterkant. Het weer was 
geweldig, stralende zon en een heerlijk windje. Ook de 22 honden 
hadden er zin in en er klonk regelmatig het typische hoge perro blafje. 
De organisatie was in handen van de vrijwilligers van Waterwerk West 
en zij waren daar met een heel team in wetsuit, met boten, 
reddingsvesten en reddingsboeien. 
 
Voor elke hond waren er meerdere oefeningen en ze gingen om de 
beurt daarvoor in het water. Er werd gekeken of de hond voldoende 
zwemvaardig is voordat er aan de oefening begonnen werd. Nou, dat 
waren ze, onze Spanjaarden. Ze hebben laten zien dat ze enorm goed- 
en krachtig kunnen zwemmen en van koud water vrees leek geen 
sprake. Natuurlijk vonden ze het spannend om van hun baasjes 
gescheiden in een bootje mee te gaan, maar daar wist het team van het 
Waterwerk heel goed mee om te gaan. Elke hond volbracht de 
oefeningen met succes ! 
Zelfs de puppy van 15 weken kreeg zijn eerste zwemles ….. wat een 
dappere held. 
 

http://www.dutchdogdata.nl/
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Zo bijzonder om te zien hoe graag de honden weer naar hun baasjes 
gaan, ze sprongen (soms met een beetje hulp) uit de boot en 
zwommen zo snel mogelijk naar hun baasje die aan de kant stond. Bij 
een latere oefening pikten ze hun baas, die om hulp vragend in het 
water lag te spartelen op en brachten deze naar de kant, ongelofelijk 
zoveel kracht bij deze relatief kleine honden. 
Onze voorzitter werd uit het water gered door zijn hond die de dag 
ervoor prachtige kampioenstitels behaald had op de show in België; 
hoezo ster allures?  
Er werd gewoon heerlijk gewerkt voor de baas ☺. 
 
De sfeer was geweldig en er was veel belangstelling voor elkaar en 
elkaars honden; ook mensen die in het ras geïnteresseerd zijn kwamen 
kijken en waren onder de indruk van deze leuke enthousiaste 
waterhonden. 
Rond vier uur ging iedereen weer huiswaarts. 
We kijken terug op een geweldige dag waar leden, aspirant leden en 
niet-leden konden deelnemen. 
Er zijn prachtige foto’s en filmpjes ( met 360  camera) gemaakt; veel 
daarvan zijn op onze Facebook pagina te zien. 
We willen iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze dag 
heel hartelijk bedanken; in het bijzonder het Team Waterwerk West. 
 

Planning activiteiten 2022 

We hebben voor de komende periode nog twee activiteiten gepland. 

Locatie en exact programma volgen zo snel mogelijk 

 

• 2 oktober wandeling; omgeving Appelscha 
 

• 19 november behendigheid / spelletjes en wandelen omgeving 
dorp Zeeland ( NB) 

 

activiteiten@spaansewaterhondrasvereniging.nl 

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. 

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. 

mailto:activiteiten@spaansewaterhondrasvereniging.nl
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Contributie 

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 
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www.spaansewaterhondrasvereniging.nl 
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