
  

HalloHalloHalloHallo,,,,  

Beste hondenliefhebber,  

 

Met het uitkomen van deze nieuwsbrief is het vaarseizoen zonnig van start gegaan. We zien dan 

ook een spetterende zomer met “onze beste maatjes op ’t water” tegemoet 

 

    

NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS 

NominatieNominatieNominatieNominatie    ““““De leukste Jachthaven voor honden AWARD 2017De leukste Jachthaven voor honden AWARD 2017De leukste Jachthaven voor honden AWARD 2017De leukste Jachthaven voor honden AWARD 2017””””    

 

Deze Award is een initiatief van Hondenaanboord.nl. Heb jij 

een of meerdere favoriete havens om met je 

hondenmaatje(s) af te meren? Wil je een jachthaven in het 

zonnetje zetten omdat de hond er welkom is en het daar 

naar zijn zin heeft? Doe dan mee met de beoordeling van 
jachthavens. Wie weet wordt jouw favoriete jachthaven de 

leukste van Nederland!  

 



  

    

Jachthavens beoordelen op hondvriendelijkheidJachthavens beoordelen op hondvriendelijkheidJachthavens beoordelen op hondvriendelijkheidJachthavens beoordelen op hondvriendelijkheid    

• Van 1 mei tot 30 september: jachthavens beoordelen d.m.v. van een beoordelingsformulier 
op de website. Je mag zoveel jachthavens beoordelen als je wilt, maar iedere jachthaven 
mag per persoon slechts een keer beoordeeld/ingestuurd worden. 

• Uit de beoordeelde jachthavens worden de 10 best scorende genomineerd. 

• 1 oktober tot 30 november: op de 10 genomineerde jachthavens kan nu worden gestemd. 
Daarvoor komt een nieuw formulier beschikbaar op 1 oktober. 

• 1 december - bekendmaking van de winnaar van “De leukste jachthaven voor honden” 
Award 2017. 

Meedoen loont!Meedoen loont!Meedoen loont!Meedoen loont!    

• 3x 3x 3x 3x Honden aan Honden aan Honden aan Honden aan BoordpakketBoordpakketBoordpakketBoordpakket                                                                                

Beoordeel je een jachthaven dan doe je automatisch mee met de verloting 

van een van de 3 Honden aan Boord pakketten. Hoe meer jachthavens je 

beoordeelt, hoe meer kans je maakt op een van de drie prachtige pakketten! 

 

 

*Artikelen kunnen afwijken van de afbeelding. 



  

•     Jouw favoriete jachthaven in het zonnetje!Jouw favoriete jachthaven in het zonnetje!Jouw favoriete jachthaven in het zonnetje!Jouw favoriete jachthaven in het zonnetje!    

Laat weten wat je als hondeneigenaar waardeert aan een jachthaven en nomineer jouw favoriete 

haven voor de Award! 

• Een oEen oEen oEen overzicht van vele leuke jachthavens op de verzicht van vele leuke jachthavens op de verzicht van vele leuke jachthavens op de verzicht van vele leuke jachthavens op de 
websitewebsitewebsitewebsite    www.hondenaanboord.nlwww.hondenaanboord.nlwww.hondenaanboord.nlwww.hondenaanboord.nl    

Alle beoordeelde jachthavens krijgen na afloop een plaatsje op de website. Zo kun je nog meer leuke 
jachthavens voor honden vinden! 

DDDDirect een jachthaven beoordelen? Ga naar:irect een jachthaven beoordelen? Ga naar:irect een jachthaven beoordelen? Ga naar:irect een jachthaven beoordelen? Ga naar:     

http://hondenaanboord.nl/de-leukste-jachthaven-award-2017/    

    

Verkrijgbaar in de Honden aan Boord Webshop        Verkrijgbaar in de Honden aan Boord Webshop        Verkrijgbaar in de Honden aan Boord Webshop        Verkrijgbaar in de Honden aan Boord Webshop            

    

• BoekenBoekenBoekenBoeken    

Honden aan boord en Honden aan boord editie 

2016-2017 “de beste maatjes op ’t water” zijn 

onmisbaar bij een vaarvakantie of watersport met 

de hond. Bekijk het inkijkexemplaar op de website. 

 

 

• VlaggenVlaggenVlaggenVlaggen    

Naast de vertrouwde Hond aan Boord vlag is er ook een witte vlag voor 

Motorbootvaarders, de Honden aan Boord – Motorbootvlag.  Wappert er al 

een vlag aan jouw mast? 

 

 

 



  

 

ZomerplezierZomerplezierZomerplezierZomerplezier    

<< met drijvende inktvis, kwal of reddingsboei. 

    

*De hond in mee in stijl met een nautische lijn >> 

• JUNIJUNIJUNIJUNI----aanbieding!aanbieding!aanbieding!aanbieding!    

25% korting op drijvend25% korting op drijvend25% korting op drijvend25% korting op drijvend    

HondenspeelgoedHondenspeelgoedHondenspeelgoedHondenspeelgoed    en lijnenen lijnenen lijnenen lijnen....    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog over de belevenissen met onze boot en scheepshond tijdens een vaarroute door Nederland, 

België en Frankrijk met als eindbestemming Parijs. Volg ons vanaf 20 juni! 

 

 



  

 

 

Meld je ook aan voor de Facebook Group “Honden aan boord & rondom water” 

en kom in contact met andere liefhebbers van honden en water! 

 

 

 

 

 

 

 

Een fijne zomer op het water! 

En...vergeet niet jouw favoriete jachthaven te nomineren.  

Vriendelijke groet, Trudie RuttenTrudie RuttenTrudie RuttenTrudie Rutten 

 

    

    

SponsorenSponsorenSponsorenSponsoren::::    “De leukste Jachthaven voor honden Award“De leukste Jachthaven voor honden Award“De leukste Jachthaven voor honden Award“De leukste Jachthaven voor honden Award    2017201720172017””””    

    

 

    

    

    

    

    

 

www.hondenaanboord.nl  “De beste maatjes op ’t water”“De beste maatjes op ’t water”“De beste maatjes op ’t water”“De beste maatjes op ’t water”  info@hondenaanboord.nl 

 


