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HalloHalloHalloHallo 
Beste hondenliefhebber,  

  

NieuwsNieuwsNieuwsNieuws!!!!    
Nieuw boek!  

Misschien weet je het al? Er is begin van dit jaar een nieuw boek uitgekomen! 

Honden aan boord editie 2016-2017 “de beste maatjes op ’t water”. Het nieuwe 

boek is een aanvulling op Honden aan boord (2012). Het bevat belangrijke 

updates bij de hoofdstukken Gezondheid, Veiligheid en Vaartochten. Steeds meer 

mensen kiezen voor een vakantie of weekend bij het water en nemen daarbij de 

hond als maatje van het gezin graag mee. Watersporten zoals: kanoën en Stand 

Up Paddle met de hond zijn in opkomst. Er is een hoofdstuk gewijd aan 

watersport en waterwerk met honden. Overweeg je om in Engeland te varen? 

Lees dan het hoofdstuk “Varen met honden in Engeland”. Annemarie van Oers 

bedacht de ondertitel “de beste maatjes op ’t water”. Als hondeneigenaar bij de 

beroepsvaart (Picaro) weet zij als geen ander hoe fijn het is een hond als maatje 

aan boord te hebben. Niemand minder dan Martin Gaus heeft een schitterende 

aanbeveling/voorwoord voor dit boek geschreven! Op www.hondenaanboord.nl 

vind je een inkijkexemplaar en in de webwinkel bestel je de boeken zonder verzendkosten! Bestel je 

beide boeken, dan betaal je slechts €2,- voor de nieuwe editie! 
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Nieuwe website! 

Met het uitkomen van de nieuwe editie is ook een nieuwe site www.hondenaanboord.nl gemaakt. 

De site heeft een eigentijdse frisse uitstraling met wisselende informatie en een webshop!   

 

Vlaggen 

Naast de vertrouwde Hond aan Boord vlag is er nu een witte vlag voor Motorbootvaarders, de 

Honden aan Boord – Motorbootvlag.  De vlaggen zijn te bekijken en te bestellen in de webshop. 

Daar vind je ook nieuwe producten exclusief gemaakt voor Honden aan boord.nl zoals: 

 

 

Nautische hondenlijnen 

Een serie hondvriendelijke en mooie lijnen met een nautische uitstraling en met mooie 

details! 

Drijvend hondenspeelgoed 

Reddingsboei, kwal en inktvis zijn prettig en veilig voor de hond en 

goed zichtbaar in het water. Bedoeld als apporteerspeelgoed om 

samen met je beste maatje te spelen.  

 

 

 

 

FotowedstrijdFotowedstrijdFotowedstrijdFotowedstrijd    
Doe mee en win de Honden aan boord-

boekenset of een andere leuke prijs!  

Maak deze zomer een leuke foto van je 

hond in, op of rondom het water.  

Plaats de foto met de naam van de hond 

op de Facebookpagina Honden aan Boord. 

NL.  

Er worden 3 prijzen weggegeven! De foto 

met de meeste likes krijgt de 1e

 prijs, enz.  

Meedoen kan van 16 juni tot 31 augustus.  

Op 15 september worden de winnaars 

bekend gemaakt op de Facebookpagina. 
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Like, deel en win!Like, deel en win!Like, deel en win!Like, deel en win! 

3 x 1 Gratis vlag naar keuze! 

Deze zomer een vlag aan de mast of in ‘t want? 

Ga naar de Facebookpagina Honden aan Boord.NL   

Like én deel de pagina.  

Meedoen kan tot 15 juni 2016. Onder de deelnemers wordt 

3 x 1 vlag verloot.  

De winnaars worden bekend gemaakt op de FB-pagina. Kies 

voor de originele Hond aan Boordvlag of de witte Motorboot-

Honden aan Boordvlag. (Met de winnaars wordt contact opgenomen) 

 

 

    

Facebook Facebook Facebook Facebook GroupGroupGroupGroup  

De Facebook Group “Honden aan boord & rondom water” is een besloten groep. Meld je ook aan 

en deel foto’s en ervaringen met andere hondenliefhebbers! 

 

 

 

Een fijne zomer met je beste maatje(s) en misschien tot ziens op het water! 

TrudieTrudieTrudieTrudie        Trudie Rutten 

    

    

    

    
www.hondenaanboord.nl  www.hondenaanboord.be  info@hondenaanboord.nl 

 


