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Beste hondenliefhebber, 

Hopelijk is 2017 voor jou een mooi jaar om op terug te kijken. Voor ons is dat wel het geval! 
In deze Nieuwsbrief lees je de hoogtepunten van dit jaar en natuurlijk ook aandacht voor een 
aantal nuttige tips en een winactie. 

De leukste jachthaven voor honden award 

Dit jaar is het de eerste keer dat hondenaanboord.nl een prijs uitlooft voor “de leukste 
jachthaven voor honden”.  Vanaf mei kon men jachthavens opgeven via een 
beoordelingsformulier waarin o.a. gevraagd werd naar de: 

 Gastvrijheid jegens honden(eigenaren)  
 Toegankelijkheid en veiligheid van de jachthaven 
 Faciliteiten voor honden  
 Uitlaat- wandel- en zwemmogelijkheden nabij de jachthaven en in de omgeving.  

Uit de aangemelde jachthavens werden op 1oktober 
de tien best scorende jachthavens geselecteerd en 
kon er tot 30 november worden gestemd. Op 1 
december werden de stemmen geteld en werd 
bekend dat Waddenhaven Vlieland met 29.9 % van 
de stemmen zich de leukste Jachthaven voor honden 
mag noemen! 

 

 

Haven Vlieland ontvangt begin 2018 de Award. Dit 
zal gebeuren met een feestelijk en honds tintje, 
waarover later meer! 
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Uitslag finale 10 genomineerde jachthavens 

De 2 e en de 3 e plaats 
mogen ook zeker genoemd 
worden: jachthaven 
Deventer eindigt op de 2 e 
plaats met 27,5% van de 
stemmen en jachthaven De 
Maas op de 3e plaats met 
16,8 % van de stemmen.  
Er werd 167 keer gestemd. 
Gaandeweg kreeg deze 
verkiezing steeds meer 
positieve aandacht. Het is 
dan ook zeker de bedoeling 
om deze Award in de 
toekomst weer uit te reiken.  
Meer lezen? Ga naar 
www.hondenaanboord.nl 

Bedankt 
Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om jachthavens te beoordelen en te 
stemmen. Ook een woord van dank aan de sponsoren die deze award mede mogelijk 
hebben gemaakt! Hartelijk dank Motorboot.com, Jachthaven.nl, Vlaggenclub.nl, 
Watersport-tv.nl, Goeduitgelaten.nl, Natteneuzen.nl, Bachrescue.nl en Renske.com.  

Alle jachthavens krijgen een plaatsje op de website. Jachthavens 
beoordelen kan nog steeds! 

Varen doe je samen 

Een ander project in 2017 kwam tot stand in samenwerking 
met “Varen doe je samen”, bekend van de informatie en 
voorlichting voor pleziervaart en beroepsvaart.  

Op de website van Varen doe je samen zijn nu ook informatie 
en adviezen te vinden voor de veiligheid van huisdieren 
(honden en katten) op het water. 

 https://www.varendoejesamen.nl/recreanten/huisdieren 

 

 

Foto: KNRM 
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Facebookgroep  “Honden aan Boord & rondom Water” 

Hondenliefhebbers die affiniteit met honden en watersport hebben en hondeneigenaren bij 
de plezier- en beroepsvaart hebben elkaar gevonden 
in deze leuke groep.   

Sinds een jaar is het beheerdersteam uitgebreid met 
Arienne (beroepsvaart) Dennis ( pleziervaart en 
videograaf) ) Anneke ( hond en watersport en 
rondom water).  
De samenwerking met mensen afkomstig uit 
verschillende richtingen maar met dezelfde passie 
heeft geleid tot meer interactie in de groep en 
verdubbeling van de leden.  

Wij zijn trots op onze Honden aan Boord & 
rondom Water film, die vandaag online gaat. 

Foto Arienne Kranenburg 

 

Wintertips Mens en hond genieten van de leuke kanten die 
de winter biedt. Lekker door de sneeuw wandelen en spelen en 
als het mee zit, het ijs op! Toch zijn er in de winter ook dingen 
om rekening mee te houden als je erop uit gaat met je hond. Een 
van de risico’s is namelijk verdrinking.  

Lees alle informatie en tips in het artikel: 

http://hondenaanboord.nl/wp-content/uploads/2016/05/Honden-
aan-Boord-Wintertips.pdf 

Vuurwerkangst  

Voor veel honden en baasjes is december een jaarlijks terugkerende spannende periode. Veel 
honden zijn zenuwachtig tot doodsbang voor vuurwerkgeluiden. In het artikel “Angst voor 
vuurwerk” wordt uitgelegd hoe dat komt en wat je kunt doen om je hond te helpen. 

 

 

 

 

http://hondenaanboord.nl/wp-content/uploads/2016/05/Angst-voor-vuurwerk.pdf 
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December cadeautips uit de 
Hondenaanboord-Webshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotowedstrijd “De beste maatjes op ’t water in december” 

Doe mee en maak kans op dit boek! 

December is de feestmaand en daar horen cadeautjes bij! Deze maand 
kun je het boek Honden aan boord winnen!  

Voor december vragen we foto’s voor de rubriek “Mijn beste maatje 
op ’t water” . Het zou leuk zijn als de foto bij deze feestmaand past! 
De inzender die de leukste, mooiste of ontroerendste foto instuurt 
ontvangt het boek Honden aan boord! Met respect voor de hond; we 
plaatsen geen foto’s van verklede honden. De ingezonden foto’s 
krijgen een plaatsje op homepagina!  

Op 31 december wordt de winnaar bekend gemaakt. Doe je mee? 
Leuk! We kijken uit naar de foto’s.  
Stuur je bijdrage naar info@hondenaanboord.nl 

 

Hondenaanboord.nl wenst je een fijne 
kerst, een relaxte jaarwisseling en alle 
goeds voor jou en je beste  maatje(s) in 
2018. 

info@hondenaanboord.nl 
www.hondenaanboord.nl       
     

         Afb.: Bolder en de boot/Alice Hoogstad                                                                                                                                                                                                  


