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GELEIDEHONDEN,   

ASSISTENTIE HONDEN, BUDDY HONDEN, 

AUTISME HONDEN EN PLASTIC DOPPEN 

SPAREN 
 

Bij KNGF Geleidehonden worden  al meer dan 80 jaar honden tot blindengeleidehond opgeleid voor mensen met een 
visuele beperking. De gebruikers van de geleidehonden zijn zeer slechtziend tot blind. Vanaf een visus lager dan   10 
procent, kan men in aanmerking komen voor een blindengeleidehond.   

De zorgverzekeraar betaalt een deel van de kosten voor de blindengeleidehond, maar het grootste deel van de kosten 
moet worden verkregen uit fondsenwerving, ludieke acties, het digitaal sponsoren van een puppy,  enzovoort. 

 

KOSTEN 

Wat kost zo’n hondje nu? Dat varieert een beetje, maar uitgegaan kan worden van een gemiddeld  bedrag dat ongeveer 
rond de 35.000 euro ligt. De hondjes worden door KNGF meestal zelf gefokt. Soms worden hondjes in het buitenland 
aangekocht om de bloedlijnen zuiver te houden. KNGF fokt voornamelijk met labradors, retrievers en herders en alle 
mogelijke kruisingen hiervan. Door hun eigen fokprogramma hebben de honden van KNGF nauwelijks erfelijke 
aandoeningen.   

De kosten gaan daardoor de honden vooruit.  

Zodra een moederhond zwanger is (zo’n moederhond woont bij een vrijwilliger thuis) wordt het puppyfokgezin samen 
met de moederhond begeleid door professionele mensen van KNGF. Wanneer de hondjes zijn geboren en zeven weken 
oud zijn, gezond zijn bevonden, worden de puppy’s uitgedeeld aan de puppypleeggezinnen. Daar blijven de puppy’s 
minimaal 12 maanden, vaak wat langer. In die periode worden de hondjes gesocialiseerd en moeten ze al van alles leren. 
Dit jaar waarin ze worden gesocialiseerd, gehoorzaamheid training krijgen, in drukke plaatsen rustig leren blijven, leren 
om niet te zwemmen, om trappen te lopen, trein- en busreizen te maken, is bedoeld als voorbereiding op de uiteindelijke 
training tot blindengeleidehond. Dit jaar bij het puppypleeggezin kost ongeveer 5000 euro. Van dat geld  worden alle 
kosten betaald: het voer voor de hond, de reiskosten van het gezin dat met de hond in bus en trein moet, de reiskosten 
naar en van de universitaire dierenkliniek in Utrecht, de entingskosten, dierenartskosten,  de begeleiding door 
consulentes van KNGF Geleidehonden enzovoort. 

Gaan de honden eenmaal naar school, dan worden ze door professionele trainers opgeleid. Deze periode duurt meestal 
ongeveer acht maanden. Een gediplomeerde geleidehond wordt aan een baas of bazinnetje gekoppeld. Dit gebeurt heel 
zorgvuldig en er wordt goed gekeken naar baas en hond. Het team wordt gedurende twee weken in Amstelveen intern 



opgeleid. Daarna gaat een team aan het werk. Een blindengeleidehond werkt, wanneer alles goed gaat, minimaal zes 
jaren en vanaf het achtste levensjaar van de hond, kijkt KNGF Geleidehonden of de hond aan pensioen toe is. De 
blindengeleidehonden gaan meestal tussen hun achtste en negende jaar met pensioen. De begeleiding tot aan het 
pensioen wordt ook gedaan door professionals van KNGF Geleidehonden. Alles bij elkaar kun je dus zeggen dat KNGF 
Geleidehonden kosten maakt voor geleidehonden lang voordat de bevruchting van een moederhond plaatsvindt tot aan 
het pensioen van de blindengeleidehond.  

Verder leidt KNGF Geleidehonden andere hulphonden op, de assistentie honden voor mensen met een lichamelijke 
handicap, de buddyhonden voor mensen die te veel hebben gezien (mensen in uniform met een Post Traumatische Stress 
Stoornis) en autismegeleidehonden voor autistische  kinderen tussen de 7 en 11 jaren. Tenslotte is KNGF Geleidehonden 
de laatste jaren bezig met het opleiden van medische detectie honden. Deze honden leren darmkanker te herkennen aan 
de geur van poepmonsters. Dit project is ondertussen  een groot succes. KNGF Geleidehonden is voortdurend bezig met 
wetenschappelijk onderzoek.  

Hoofddoel is en blijft  het opleiden van blindengeleidehonden, maar sommige honden hebben andere talenten. Vroeger 
werd een hond ter adoptie aangeboden wanneer de hond het werk van blindengeleidehond niet kon leren, maar nu gaan 
weinig honden meer ‘verloren’, omdat gebleken is dat de honden van KNGF Geleidehonden zeker nog veel andere dingen 
kunnen en willen leren.  

PLASTIC DOPPEN SPAREN 

Zoals eerder gezegd kost de basisopleiding van een geleidehond 5000 euro. KNGF Geleidehonden is drie jaren geleden 
met de doppenactie begonnen. De kilo prijs van de doppen was aan het begin van de actie behoorlijk hoog, maar stortte 
een jaar later in. Daardoor kon KNGF zelf de actie niet meer ondersteunen (de personele kosten plus de kosten voor 
transport. werden hoger dan de opbrengst van de plastic doppen), terwijl er in heel Nederland, maar vooral in Groningen, 
Drenthe en Friesland inclusief de kop van Overijssel, heel veel actieve spaarders waren, die graag door wilden sparen.  

Wij besloten om door te gaan.  

STICHTING VRIENDEN DOPPEN ACTIE NOORD NE DERLAND 

We hadden al een prachtig depot in Donderen (Drenthe) bij de maatschap Hartlief Lammers en  de maatschap Hartlief 
Lammers vervoert de volle containers gratis naar de verwerker. Daarom houden wij in Noord Nederland, zelfs bij een 
lagere prijs voor de plastic doppen, voldoende geld over om een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van 
de honden.  

Wij besloten een stichting op te richten: de Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland.  

We werken met een leuke ploeg vrijwilligers en na ons eerste jaar als stichting is het duidelijk: Het loont beslist de 
moeite.  

In 2017 hebben we 82.000 kg doppen opgehaald, verzameld en naar de verwerker gebracht. Bruto leverde dat een mooi 
bedrag op en na aftrek van de kosten (huur van de vrachtwagens, kilometerprijs en brandstofkosten) hebben we 
afgelopen december 2017 KNGF Geleidehonden een cheque van 10.000 euro mogen overhandigen. Dat is de basis 
opleiding voor twee geleidehonden. 

Voor 2018 zijn we opnieuw druk aan het verzamelen en onze vrijwillige chauffeurs zijn sinds begin januari al twee keren 
op pad geweest. (Dit stukje is geschreven op 26 januari 2018). 

We proberen zo efficiënt mogelijk te rijden, dus volle wagens, grote vrachten. Daardoor moeten inzamelpunten soms wat 
langer wachten tot de doppen worden gehaald. In ruil voor hun geduld levert de stichting afgekeurde plastic containers 
van diverse gemeentes of zelfs bigbags op pallets waar heel veel dopjes in kunnen aan de inzamelpunten.  

En nog steeds breidt de actie in Noord Nederland zich flink uit. Het is een doppenvirus, iedere week komen er spaarders 
bij en eenmaal besmet met dit virus, is het bijna onmogelijk om eraf te komen.  

Het is ook zo leuk om te doen. We kunnen het echt hebben over een win-win situatie. Al dat plastic komt immers niet in 
de natuur terecht. Zo wordt het milieu een groot plezier gedaan.  

Veel kinderen vinden het geweldig om mee te sparen en het is een kleine moeite om de plastic doppen apart te houden, 
even schoon te spoelen en ergens in te leveren. Ook de doppen van laboratoria (doppen van injectienaalden) mogen 
worden ingeleverd.  

In Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel hebben we nu ongeveer 200 inzamelpunten, kleinere en 
grotere. Van al die  plastic plastic doppen wordt plastic granulaat gemaakt en van het granulaat wordt o.a. 
straatmeubilair, paaltjes, walkant beschoeiing en plastic pallets gemaakt. 

We hebben een skateboard bouwer die van plastic dopjes skateboards maakt. Hij neemt een speciaal soort plastic van 
ons af. De geschikte dopjes worden gesorteerd door mensen die werken op een dagbesteding en dat erg leuk vinden. Ons 
eigen plezier in de actie is enorm groot, omdat het zoveel voldoening geeft. En de meesten onder ons hebben direct of 
indirect een binding met KNGF Geleidehonden. 



HOEVEEL MOET ER MET DE HUIDIGE PRIJS VAN DE DOPPEN WORDEN GESPAARD?  

De prijs voor een kilogram goede doppen is op dit moment (januari 2018) rond de 20 eurocent per kilogram doppen. 

Voor 1 basis opleiding moeten 40.000 kg dopjes worden gespaard.. 

In 1 kg plastic dopjes vinden we gemiddeld ongeveer 500 dopjes (er is een inzamelpunt dat alle doppen telt die ze 
inleveren). 

Grof  berekend moeten  we 20 miljoen (!!!!) doppen sparen voor de basisopleiding van 1 geleidehond. Ongelooflijk toch? 
En zo mooi. Wat vele handen en heel veel plastic doppen al niet voor elkaar  kunnen krijgen! Tegelijkertijd kun je je 
verbazen over hoeveel plastic doppen er worden gebruikt en ons ook verbazen, dat  slechts een fractie van alle plastic 
doppen wordt gespaard.  

EN VERDER? 

Wanneer u mee wilt sparen of inzamelpunt wilt zijn van plastic dopjes, stuur ons een e-mail. 

We komen graag langs om u iets over onze honden te vertellen en over onze doppenactie voor KNGF Geleidehonden. 

We zouden het fijn vinden om af en toe ook met geld gesponsord te worden, zodat we uiteindelijk KNGF meer kunnen 
geven. We zijn vooral geld kwijt aan het huren van wagens, de kilometers en de brandstof. Sponsoren kan ook door iets 
te doen, bijvoorbeeld zelf doppen naar Donderen brengen wanneer u in de buurt woont, of een busje ter beschikking te 
stellen voor een dag. Giften kunnen worden afgetrokken bij uw jaar aangifte inkomsten belasting, want we zijn officieel 
een goede doelen stichting.  

Onze ambassadeurs hebben allemaal een hond vanKNGF Geleidehonden, Erik-Jan en Elisabeth hebben een 
blindengeleidehond, Rene en Klazien hebben een buddyhond. Verder hebben we ook nog een puppypleeggezin in ons 
midden. 

U mag ons altijd mailen voor meer informatie of voor een lezing. Voor lezingen vragen wij: plastic doppen … en eventueel 
een reiskostenvergoeding. 

 

www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl  

Info@stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl  

 

Op www.geleidehond.nl vindt u heel veel informatie over alle honden van KNGF Geleidehonden. Het is leuk om eens op 
die website rond te struinen om van alles te leren over de diverse hulphonden die KNGF Geleidehonden opleidt. 

 

WEETJES 

In 2016 waren 652 teams (baasjes met honden) aan het werk in Nederland 

In 2016 zagen 199 puppy’s het levenslicht 

KNGF instructeurs lopen gemiddeld per week 105 km met de honden in opleiding 

In 2016 studeerden 129 honden af als blindengeleidehond  

Eind 2016 waren er 210 puppy’s bij puppypleeggezinnen in huis 

Op jaarbasis werden in 2016  2500 gezinnen bezocht door KNGF consulentes 

Op jaarbasis werden in 2016 1760 clienten met honden bezocht door consulentes 

Gemiddeld zijn er 70 honden tegelijk op school in Amstelveen 

Op het ogenblik heeft KNGF Geleidehonden 40 fokteven en fokreuen, waarvan grofweg 85 procent vanuit de eigen fok en 
15 procent uit het buitenland van collega scholen.  

EEN PAAR CIJFERS:  

- In 2015 is er landelijk  40.000 kg aan doppen gespaard. De landelijke opbrengst was toen bruto 10.000 euro. In 
Noord Nederland is in 2015 in totaal 10.740 kg doppen gespaard, iets meer dan een kwart van de gehele 
opbrengst in Nederland 

- In 2016 is landelijk 100.000 kg aan doppen gespaard, de totale bruto opbrengst was in 2016 bruto 22.500 euro. 
In Noord Nederland hebben we in 2016 wel  57.260 kg doppen gespaard, meer dan de helft van de landelijke 
opbrengst! 
De opbrengst in Noord Nederland was in 2016  €12.991,00 bruto 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
mailto:Info@stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl
http://www.geleidehond.nl/


- KNGF stopt per 1 januari 2017 met het financieel ondersteunen van de plastic doppenactie. Door een lagere prijs 
per kilogram en de hoge personele kosten, begon de actie duurder te worden dan de opbrengsten. Om toch 
door te kunnen gaan voor dit mooie doel in Noord Nederland, werd daarom de Stichting Vrienden Doppen Actie 
Noord Nederland opgericht. 

- In 2017 is er landelijk 173.635 kg aan doppen ingezameld. 
De landelijke opbrengst van het jaar 2017 was € 34.727,00 bruto 
In Noord  Nederland is er in 2017 in totaal   82.540 kg aan plastic doppen  ingezameld. 
De opbrengst in Noord Nederland was in 2017 € 16.508,00 bruto en na aftrek van alle kosten konden wij als  
Stichting aan KNGF Geleidehonden een cheque overhandigen van 10.000 euro. Voor dit geld heeft KNGF 
Geleidehonden zelf niets hoeven te doen. Kortom een prachtige  gift voor twee basis opleidingen van geweldige 
honden. De toekomstige baasjes en bazinnetjes zijn zo dankbaar wanneer u op welke manier dan ook, meewerkt 
aan de financiering van hun kanjers 

 

De richtlijnen voor het inzamelen van de doppen vindt u hierna. 

 

DOPPEN SPAREN VOOR DE GELEIDEHOND IN 

NOORD NEDERLAND 
Iedereen heeft ze thuis: plastic doppen van bijvoorbeeld frisdrankflessen of pindakaaspotten. Gooi ze niet weg, maar 

lever ze in! Deze doppen zijn namelijk geld waard.  

WELKE DOPPEN? 

Doppen van: 

- Fruitsappakken 

- Mineraal- of spuitwater 

- Sportdrank (verwijder alstublieft het kleine doorzichtige plastic dopje) 

- Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de was bolletjes) 

- Zepen en shampooflessen 

- Deo- en spuitbussen 

- Slagroombussen 

- Pindakaas- en chocoladepastapotten 

- Frisdrank flessen 

- Spuitdoppen van sauzen. 

- Stiften 

- Pennen 

- Lipbalsem 

- Tandpasta  

- Schoonmaakmiddelen 

- Insuline dopjes (graag zonder naalden i.v.m.. onze veiligheid). 

- Draaidopjes van lenzen 

- Deksels van babyvoeding (Nutrilon, Hero, Nutrasense etc.) 

- Deksel van Noveenkaarsen 

 

WAAR INLEVEREN? 

De gespaarde doppen kunt u afgeven bij een verzamelpunt in uw regio. Wanneer u niet weet waar zich een inzamelpunt 

bevindt kunt u ons mailen, dan geven wij het adres door.  



Graag de doppen schoon in één zak aanleveren en niet in meerdere kleine zakjes. Via dit inzamelpunt gaan de zakken met 

doppen naar een opslagdepot, waar een grote 40 m3 container staat. In deze container passen ongeveer circa 6.500 

kilogrammen doppen. 

RICHTLIJNEN: 

1. Alle doppen en deksels moeten hard zijn. Als deksels makkelijk te verbuigen/ dubbel te vouwen zijn mogen deze 

niet ingezameld worden. De deksels mogen niet breder zijn dan 15 cm.  

Waarom?: zachter plastic smelt anders tijdens het recyclingsproces en verstoort en vervuilt het proces daardoor, 

wat  extra kosten met zich mee kan brengen of er zelfs toe kan leiden dat alle doppen van een container 

(ongeveer 6.000 kg) worden afgekeurd. 

2. De doppen moeten schoon van andere materialen  zijn. Er mag dus bijvoorbeeld geen karton, metaal of rubber 

aan zitten. Dit moet worden verwijderd, lukt dat niet dan mag die dop er niet bij.  

Waarom?: de doppen worden vermalen en als plastic granulaat verkocht. Er worden uiteindelijk plastic pallets, 

walkant beschoeiing  en ander straatmeubilair van gemaakt. Andere materialen verstoren dit recyclingsproces. 

En zorgen ervoor dat de kwaliteit van het granulaat achteruit gaat.  Wanneer dit aan de orde is leveren de 

doppen minder op of ze worden zelfs helemaal afgekeurd.  

3. We kunnen niet selecteren op plastic code.  

Waarom?: Kortweg, omdat niet in op alle doppen, die ingezameld mogen worden, een code is ingegraveerd.  Een 

uitzondering hierop zijn de plastic doppen voor de skateboard bouwer, maar deze doppen worden uitgezocht op 

diverse dagbestedingen en niet door de inzamelpunten. 

4. De doppen dienen schoon ingeleverd te worden bij de inzamelpunten.  

Waarom?: het schoon inleveren is voornamelijk voor de inzamelpunten, omdat de zakken met doppen daar  

geruime tijd opgeslagen zullen staan en anders gaan schimmelen en stinken. De inzamelpunten kijken vaak de 

gekregen doppen nog even na. Niemand wil met zijn handen in stinkende en schimmelende doppen zitten. Even 

afspoelen onder de kraan is voldoende of de doppen in het bestekbakje van de vaatwasmachine meewassen. 

Kleine moeite, groot resultaat. Kijk uit met naalden van bijvoorbeeld insuline spuiten, de doppen mogen wel, 

maar de naalden zijn levensgevaarlijk voor de mensen die de doppen uitzoeken. 

5. De doppen dienen los in stevige zakken te worden aangeleverd.  

Onze Stichting levert desgewenst afgekeurde vuilcontainers waar dopjes los in kunnen worden gestort, en zelfs 

bigbags op pallets wanneer u een groot inzamelpunt bent. Deze kunt u aanvragen bij onze planner 

Waarom?: De doppen moeten los bij de verwerker worden aangeboden. De chauffeurs legen de zakken in een 

container en of bigbag. Het wordt een erg tijdrovende klus als in de vuilniszakken ook nog andere kleine zakjes 

met doppen zitten. Bovendien kunnen de bigbags bij het leeg storten verstopt raken, wanneer er grotere tassen 

tussen de doppen zitten. Dan gaat een dure bigbag verloren ten koste van de baten voor de plastic doppen. 

Zonde van alle moeite en van het geld. 

6. Er mogen geen andere producten van plastic ingezameld worden. Geen potjes, geen lepeltjes, geen flessen, geen 

speelgoed,  etcetera.  

Waarom?: Ondanks dat dit hetzelfde soort plastic lijkt te zijn is dit qua grondstof niet altijd het geval.  

Er zijn meer dan 200 soorten plastic. Er zal veel verwarring, en dus vervuiling, ontstaan als het ene potje wel 

 geaccepteerd kan worden en het andere niet. Daarbij komt dat grotere plastic voorwerpen een ander  

recyclingsproces.    door moeten en dus apart zouden moeten worden aangeleverd. Dit is logistiek niet haalbaar.  

Vandaar de naam plastic doppen actie. 

7. In het gehele land zijn de regels hetzelfde. Het maakt niet uit welke chauffeur de doppen op komt halen of waar 

de doppen naartoe worden gebracht.  

 



N.B.: wanneer u twijfelt aan een bepaalde dop, dan kunt u op Facebook bij de officiële doppensite van 

KNGF Geleidehonden een kijkje nemen, eventueel een foto plaatsen van een dop waar u aan twijfelt. 

U krijgt beslist antwoord. Daar kunt u ook fotobestanden vinden van praktisch alle doppen die goed 

zijn gekeurd en van alle doppen  die zijn afgekeurd. Praktisch alle deksels mogen niet, dus let 

alstublieft goed op. De deksels van pindakaaspotten en chocopastapotten vormen een uitzondering 

op deze regel. 

www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl  

Info@stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 

Voor veel meer  informatie over de honden van KNGF Geleidehonden: 

Www.geleidehond.nl  
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