
Kynologenclub Arnhem & Omstreken  
doet mee aan de landelijke  

Dag van de Hond 
 

Centraal staat het thema “Hond & Ras”. 

 

Zondag 26 mei 2019 organiseert de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied voor de negende keer de landelijke 

“Dag van de Hond”. Tijdens deze dag kan iedereen - met of zonder hond - gratis bij de  

Kynologenclub Arnhem & Omstreken terecht voor demonstraties, activiteiten en informatie op het gebied van 

(ras)honden en allerlei vormen van de Hondensport. 

 

De Activiteitencommissie van de Kynologenclub Arnhem & Omstreken heeft dan ook voor deze dag een divers 

programma samengesteld voor alle hondenliefhebbers.  

Er zijn diverse spelletjes waaraan je samen met jouw hond(-en) actief kan deelnemen. Tevens is er een demonstratie 

van Jachthonden en Agility.  

 

Wil je jouw kennis van de rassen testen? Dat kan! Er is een super leuke quiz over Hondenrassen samengesteld met 

drie moeilijkheidsgraden: laag - middel - hoog. 

 

En natuurlijk vergeten we de kinderen niet. Bij voldoende deelname kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar 

meedoen aan de Kind / Hond-show. Het is de bedoeling dat de kinderen verkleed zijn en zelfstandig een rondje 

kunnen lopen met hun hond(-je). Ben je de verkleedkleren vergeten, niet erg, je mag altijd meedoen. Verder is er 

een springkussen en een kleurplatenwedstrijd. 

 

Bij binnenkomst op zondag 26 mei krijgt u een informatieblaadje met tekst en uitleg over onderstaande spelletjes. 

Tevens is er voor iedere bezoeker nog een leuke draagtas met  informatie en diverse aanbiedingen. 

 

HET PROGRAMMA: 

 

Aanvang: 11.00 UUR 

Eindtijd: 16.00 UUR 

  

De onderdelen zijn:  

Agility  

Koekhappen  

Quiz Hondenrassen  

Woordspel 

Aantal koekjes raden   

Zaklopen 

Lekker hapje, mooi niet  

Vis maar uit een teiltje  

Doggybowling  

Geurdoekjes   

Demonstratie Jachthonden 

Springkussen in de vorm van een hondenhok voor de kinderen 

Schminken van kinderen 

Kind / Hond-show  

Kleurplatenwedstrijd voor de kinderen 

 

Mogen we zeggen: 

Tot Ziens op zondag 26 mei 2019 tijdens de “Dag van de Hond” bij de Kynologenclub Arnhem & Omstreken, 

Drielsedijk 15A - 6841 HJ Arnhem?  

 

de Activiteitencommissie 

 

 


