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LISBETH MACH, ZWITSERLAND
Groep 1 – Herdershonden en 
Veedrijvers, behalve de Zwitserse 
Sennenhonden.
Al in 1961 heeft Lisbeth Mach 
Schnauzers. Wel met een speciaal 
doel: om de muizen bij de paarden te 
vangen! Deze keurmeester fokt sinds 
1968 bruine en zwarte Poedels onder 
de kennelnaam ‘Superstar’. Op dit 
moment heeft ze nog drie Poedels en 
een Barsoi in huis. De reden, aldus 
Lisbeth Mach, waarom ik keurmeester 
ben geworden, is omdat ik mijn kennis 
– door de jaren heen vergaard – wil 
doorgeven aan andere fokkers en 
exposanten. 
Haar eerste keuring is op de internati-
onale tentoonstelling in Zug (Zwitser-
land), in 1969. Lisbeth Machs favo-
riete groep zijn de Windhonden, 
vanwege hun elegantie en uitstraling 
en dat gecombineerd met een fantas-
tisch gangwerk. Een groep op de 
Winner keuren is altijd een eer en een 
soort erkenning door de organisatie, 
aldus Lisbeth. Behalve rasgroep 1, 
keurt zij op deze Winner American 
Staffordshire Terriers, Parson Russell 
Terriers en de Belgische Herdershon-
denrassen. Een groep keuren is niet 
nieuw voor haar; ze deed dat vele 
malen eerder en weet precies wat 

ze zoekt én in welke volgorde: type, 
temperament, gangwerk, soundness, 
charisma en hoofd. In de ring waarin 
de besten van het ras in groep 1 
worden voorgekeurd, zal ze deze 
honden heel goed bekijken en alvast 
een eerste keuze maken. Maar: in de 
erering speelt een perfecte presenta-
tie zeker een rol. 
Lisbeth Mach is allround keurmeester 
en heeft in haar leven al heel veel 
FCI-rassen gekeurd; bijna ieder jaar 
keurt ze ergens in Nederland en 
daardoor is ze goed bekend met de 
Nederlandse gewoontes in de 
showring. Op mijn vraag waarvan ze 
het meeste geniet bij het keuren, 
antwoordt ze: Dat is eigenlijk een heel 
komische vraag. Voor mij is het belang-
rijk dat ik in veel landen de ontwikkeling 
van veel rassen kan volgen. En op mijn 
vraag hoe ze in de erering verschijnt: 
Schoon, discreet en zeker niet over-
dressed! 

LIZ CARTLEDGE, ENGELAND
Groep 2 – Pinschers, Schnauzers, 
Molossers en Sennenhonden.
Deze wijd en zijd bekende keurmees-
ter uit Engeland maakt voor het eerst 
kennis met honden als haar vader 
een getrainde Boxer heeft; hij is erbij 
als Liz haar eerste stapjes zet. Reeds 

in de jaren zeventig fokt zij Norfolk 
Terriers; later worden dat Lancashire 
Heelers en Welsh Corgi’s Pembroke. 
Haar kennelnaam is ‘Ryslip’ en bij 
haar thuis lopen nu vijf Welsh Corgi’s 
Pembroke en drie Lancashire Heelers 
rond. Sinds haar kinderjaren is ze, 
zoals ze het noemt, crazy about dogs. 
Ze werkte in een kennel en daarna bij 
de Engelse kynologische krant ‘Dog 
World’. En als ze dan nog eens trouwt 
met Ice Cartledge, een allround 
keurmeester, lijkt het keurmeester-
schap het logische vervolg. In 1968, 
op de Open Show van de Maidenhead 
Canine Society, keurt zij voor het 
eerst. Het is moeilijk voor haar om 
een favoriete rasgroep aan te wijzen, 
maar als het dan toch moet, dan 
hebben de terriers en de herdershon-
den een streepje voor. 
Natuurlijk, zegt Liz, is keuren op de 
Winner iets speciaals, want het is een 
super show van internationale allure. 
Behalve groep 2 – ze is een ervaren 
groepskeurmeester - keurt zij op 
zaterdag nog een aantal terriers en 
op zondag de Border Collies. Haar 
volgorde van belangrijkheid bij het 
keuren is: rastype, gangwerk, 
soundness, uitstraling, tempera-
ment, hoofd en lichaam. Ze bereidt 
zich wel voor op een keuring, maar 

De tafel van tien
Als op zaterdag 24 en zondag 25 november alle rassen zijn gekeurd – en dus de beste van 
elk ras zijn aangewezen – betreden tien internationaal bekende keurmeesters de arena om 
uit deze rassen binnen de tien rasgroepen weer een beste te kiezen. Deze tien uitverko-
renen strijden uiteindelijk, aan het einde van de dag, om de titel Best-in-Show. Een korte 
kennismaking met die tien groepskeurmeesters.

Kennismaking met de tien groepskeurmeesters op de Winner 2012
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rasgroepkeurmeesters: 
1: lisbeth mach, Zwitserland.
2: liz Cartledge, Engeland.
3: annukka paloheimo, Finland.
4: Jo schepers, Nederland.
5: ole staunskjaer, Denemarken.
6: eugeny kupliauskas, Rusland.
7: Hans lehtinen, Finland.
8: rony Doedijns, Nederland.
9: stefan sinko, Slovenië.
10: ricky lochs, Nederland.

Lisbeth Mach (Zwitserland): ‘Voor 
mij is het belangrijk dat ik in veel 
landen de ontwikkeling van veel 
rassen kan volgen.’

1

winner show 2012 139             

niet op een speciale manier. Liz: But I 
take my judging seriously – always. 
Omdat ze op beide dagen een aantal 
rassen keurt, heeft ze geen gelegen-
heid om bij andere ringen te gaan 
kijken, maar ze heeft in de afgelopen 
dertig jaren heel veel in Nederland 
gekeurd. Ik ben bekend met jullie 
keursysteem, maar toch zal ik altijd een 
briefing bezoeken, aldus Liz. 
Behalve rashonden zijn er ook 
andere hobby’s: lezen, theaterbe-
zoek en reizen. Het reizen naar 
andere landen en de vriendschap 
met andere keurmeesters, wereld-
wijd, vindt zij – behalve het keuren 
zelf – de plezierigste kanten van het 
keurmeesterschap. 
Op mijn vraag hoe we haar op zondag 
25 november in de erering zullen 
zien, antwoordt ze: Ik heb nu nog geen 
idee, maar omdat het dan winter is, denk 
ik dat een pakje geschikt is. Ik volg de 
mode niet op de voet, maar ik vind het 
prettig gekleed te gaan in zowel comfor-
tabele als nogal ‘sjieke’ kleding. 

ANNUKA PALOHEIMO, 
FINLAND
Groep 3 – Terriers.
Annuka is sinds 1965 betrokken bij 
rashonden; ze exposeert sinds 1971 
en fokt sinds 1973. Dat zijn zowel 
King Charles Spaniels als Cavalier 
King Charles Spaniels, onder het 
prefix ‘Anncourt’, hoewel de Cavalier 
echt ‘haar’ ras is. Nu fokt ze niet meer 
zo veel, maar de grote interesse in 
deze rassen blijft en ze heeft beide in 
huis. Annuka is keurmeester gewor-
den, omdat ze van honden houdt én 
vanwege de analytische en artistieke 
uitdaging bij het keuren van honden. 
Haar eerste CAC/CACIB keuring is in 
Finland, op de Lahti FCI show, 
waarschijnlijk in 1988. Groep 9 – de 
Gezelschapshonden – ziet ze als ‘haar 
eigen groep’, omdat men bij de 
opleiding in Finland eerst elk ras in 
de ‘eigen’ groep zorgvuldig moet 

bestuderen alvorens andere rassen te 
mogen kiezen. Zij houdt in deze groep 
van de grote variëteit in typen; echt 
elke vorm is vertegenwoordigd.
Op mijn vraag of keuren op de 
Winner Show voor haar iets speciaals 
is, antwoordt ze: Keuren op de Winner 
is heel bijzonder en ik voel me dan ook 
zeer vereerd. Het keuren van een groep 
op deze prestigieuze Europese show is 
fantastisch. Ik verwacht uitmuntende 
vertegenwoordigers en dat is keuren op 
het mooiste niveau. Dank aan degene die 
me deze groepskeuring toevertrouwt. 
Behalve groep 3, de Terriers, keurt 
Annuka Paloheimo op deze Winner 
een groot aantal Scandinavische 
rassen en een aantal Spaniels. Ook 
deze keurmeester weet wat ze zoekt 
in een rashond en in welke volgorde: 
type, gangwerk, soundness, uitstra-
ling, temperament, hoofd en lichaam. 
Maar, zegt ze, ze tellen allemaal mee 
voor het complete plaatje. Ik ben erg 
gefocust op gangwerk en dat heeft te 
maken met mijn paardendressuur 
achtergrond. 
Om zich voor te bereiden op haar 
keuring neemt ze alle compacte 
rasstandaards nog eens door; rassen 
vooraf bekijken op de Winner doet 
Annuka niet. Behalve rashonden 
heeft ze geen echte hobby’s, maar 
vanwege de muzikale achtergrond van 
haar echtgenoot, geniet ze van opera 
en klassieke muziek. 
Het vinden van prachtige honden van 
een bepaald ras, zegt Annuko, is héél 
interessant. Maar natuurlijk is het 
geweldig om bij een keuring zoveel 
nieuwe mensen en oude vrienden te 
ontmoeten, die allemaal dezelfde 
fascinerende hobby delen.
Haar antwoord op de vraag hoe we 
haar gekleed zullen zien in de erering: 
In iets klassieks. 

JO SCHEPERS, NEDERLAND
Groep 4 – Dashonden.
Jo Schepers komt uit een ‘hondenfa-



Liz Cartledge (Engeland): ‘Ik ben 
bekend met jullie keursysteem, maar 
toch zal ik altijd een briefing bezoeken.’
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Annuka Paloheimo (Finland): ‘Ik ver-
wacht uitmuntende vertegenwoordigers 
en dat is keuren op het mooiste niveau.’
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milie’. Thuis zijn er altijd honden 
geweest: Terrier kruisingen, Dwerg-
pinschers en Dwergschnauzers. Door 
zijn werk als hondentrimmer komen 
de Poedels in beeld en heel veel 
kampioenen zijn door Jo getrimd. 
Thuis wordt ook op kleine schaal 
gefokt, onder andere grijze midden-
slag Poedels. De showring is voor 
hem geen vreemd terrein: jarenlang 
showt Jo onder andere Bobtails, 
gladharige Foxterriers, Lakeland 
Terriers, Riesenschnauzers en bijna 
50 kampioen Poedels, in alle kleuren 
en maten. In die periode werkt hij in 
een heel grote kennel met meer dan 
100 honden en als jongeman gaat hij 
regelmatig, met 5 tot 6 honden, naar 
tentoonstellingen. Nu is er geen 
hond meer in huize Schepers. Jo is 
veel weg om te keuren en hij vindt 
het elk weekend moeten wegbrengen 
van een hond naar een pension niet 
prettig; zijn kennelnaam heeft hij 
nog steeds: ‘Fashions’. 
De wens om keurmeester te worden is 
het gevolg van zijn enorme interesse 
in rashonden en alles wat met honden 
te maken heeft. In maart 1981 doet 
hij zijn eerste keurmeesterexamen, 
voor de Poedel, en, zegt Jo, die dag 
wordt nog elk jaar hetzelfde gevierd als 
mijn verjaardag. Op mijn vraag of 
keuren op de Winner toegevoegde 
waarde heeft, zegt hij: Elke keuring is 
even belangrijk, clubmatch, tentoonstel-
ling of Winner. Een groep keuren op de 
Winner is een eer. De kers op de taart. 
Jo Schepers heeft een eigen volgorde 
van belangrijkheid bij het beoordelen 
van honden, allemaal beginnend met 
een T: type, totaalbeeld, tête (hoofd), 
toplijn, tanden, trotto (gangwerk) en 
temperament.
Soms gaat hij de rassen uit de groep 
die hij moet keuren vooraf bekijken, 
soms niet. Jo: Ga je kijken, kom je 
alleen maar om nog iets te leren. Ga je 
niet kijken, toon je geen interesse volgens 
de kenners. Ik heb al jaren geleden 

afgeleerd om me iets van dat alles aan te 
trekken. Ik ga gewoon kijken naar wat ik 
zelf interessant vind. Punt. Over 
aantrekken gesproken: we zullen Jo 
Schepers, zoals altijd, goed gekleed 
aantreffen, iets waarin hij gemakkelijk 
kan keuren. Jo: Netjes, schoon en 
verzorgd. De exposanten komen nu ook 
meestal in pak met stropdas en de dames 
netjes gekleed in de ring.

OLE STAUNSKJAER, 
DENEMARKEN
Groep 5 – Spitsen en Oertypen.
Ole Staunskjaer heeft de kynologie 
met de paplepel ingegoten gekregen 
en rashonden fokken en tentoonstel-
len is een ‘family affair’. Zijn ouders 
starten al in 1929 met de kennel 
‘Blaaholm’, waar Duitse Doggen 
worden gefokt. Volgens kenners is 
deze kennel één van de oudste actieve 
kennels en kent de fokkerij grote 
successen, wereldwijd. Sinds 1970 zijn 
er tientallen nationale en internatio-
nale kampioenen gefokt en is er naar 
vele landen geëxporteerd. Ole 
Staunskjaer begint al op zijn 18de met 
het keuren van rashonden. Vandaag 
de dag is hij een hoog gewaardeerde 
internationale F.C.I. allround keur-
meester, die in alle uithoeken van de 
wereld alle rassen keurt. Daarbij is hij 
erelid van de Deense Kennel Club en 
heeft meer dan 35 jaar in het bestuur 
ervan gezeten. 
Ole’s vrouw Tove is een succesvolle 
fokster van Boxers en Lhasa Apso’s 
geweest (‘Palomino’) en inmiddels is 
de derde generatie aan zet: dochter 
Camilla heeft Denemarken vertegen-
woordigd als junior handler op Crufts 
en zij is een aantal jaren ‘Fokker van 
het Jaar’ (Norwich Terriers) in 
Denemarken geweest. 
‘Blaaholm’ is nog steeds eigendom van 
de Staunskjaer familie en vandaag de 
dag richt men zich uitsluitend op de 
fokkerij en het tentoonstellen van 
Duitse Doggen. 



Jo Schepers (Nederland): ‘Een groep 
keuren op de Winner is een eer. De kers 
op de taart.’

Ole Staunskjaer (Denemarken) heeft 
de kynologie met de paplepel ingegoten 
gekregen.
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EUGENY KUPLIAUSKAS, 
RUSLAND
Groep 6 –Lopende Honden, Zweet-
honden en aanverwante rassen.
Eugeny Kupliauskas (1964) werkt 
sinds 1978 met honden. In 1984 
wordt hij keurmeester en op dit 
moment is hij FCI keurmeester voor 
alle rassen, op nationaal en interna-
tionaal niveau, en voor alle competi-
ties, zoals Best-in-Show, de Junior-
handling, de nationale kampioen-
schappen voor de werkende honden 
en Specialty’s. Hij heeft al in veel 
landen gekeurd, in Europa (zoals 
op de EuroDogShow en de World 
Show), in Oost Europese landen, 
Amerika en in Latijns Amerika. 
Kupliauskas is doctor in biologie en 
heeft vooral studie gemaakt van de 
vraagstukken met betrekking tot 
het fokken van honden. Hij heeft 
wetenschappelijke studies over 
werkhonden, het behoud van ras- 
sen en over herdershonden gepubli-
ceerd. Ook heeft hij de hoogste 
graad in management (MBA). 
In de Russische Kynologische 
Federatie (RKF) is hij lid van de 
commissie die de benoeming van 
keurmeesters regelt. Eugeny 
 Kupliauskas is ook lid van de 
organisaties die de belangrijkste 
shows in Rusland organiseren, 
zoals de ‘Eurasia’, de ‘Russia’ en de 
‘Golden Collar’. Hij is vicepresident 
van het ‘Keizerlijk Genootschap 
voor het Fokken van Honden’ 
dat al sinds 1872 bestaat. 
In  Kupliauskas’ familie zijn er 
Airedale Terriers, Duitse Herders, 
Dobermanns, Afghaanse Wind-
honden, Franse Bulldoggen, 
Engelse Bulldoggen, Schnauzers, 
Sint Bernards, Russische Spaniels, 
Basset Hounds en Schotse Terriers 
geweest. Deze keurmeester woont 
in Moskou en spreekt uiteraard 
Russisch, maar daarnaast ook 
Engels. 

HANS LEHTINEN, FINLAND
Groep 7 – Staande Honden.
Uit Finland komt Hans Lehtinen, die 
met recht een nestor binnen de tien 
groepskeurmeesters mag worden 
genoemd. Hij begint zijn kynologi-
sche leven met Engelse Cocker 
Spaniels, gevolgd door Schnauzers en 
Norwich Terriers. In 1953 wordt hij 
tot keurmeester van zijn eerste ras 
benoemd: de Dashond. Op dat 
moment is hij de jongste keurmeester 
ooit in geheel Scandinavië. Zijn eerste 
keuring is in 1954 en sinds 1964 is 
Hans Lehtinen groepskeurmeester. 
In de bijna zestig jaar als keurmees-
ter hebben zijn keuringen hem naar 
alle continenten gebracht, naar de 
meest prestigieuze shows in de 
wereld. Zo is hij zeven keer keur-
meester op de Sydney Royal Show in 
Australië, keurt op de verschillende 
FCI World Dog Shows, op Crufts en 
op vele grote shows en Specialty’s in 
de Verenigde Staten. Nog onlangs 
heeft hij een Best-in-Show keuring 
gedaan op de Montgomery County 
Show en in Long Beach, Californië. 
Drie keer is hij aanwezig op de 
Windsor Championship Show in 
Engeland en keurt daar groepen en 
Best-in-Show. Al met al heeft hij in 
meer dan 90 landen gekeurd en dus 
hebben rashonden voor hem 
nauwelijks meer geheimen. 
Ook is Hans Lehtinen de eerste 
buitenlandse keurmeester die de 
hoogste onderscheiding van de 
Duitse Kennel Club (Verband für das 
Deutsche Hundewesen) ontvangt: de 
gouden ‘Baron von Gingins Gedächt-
nismedaille’. 
In eigen land is hij erelid van de Finse 
Kennel Club en heeft hij in verschil-
lende Kennel Club commissies 
gezeten, zoals de Standaard Commis-
sie en de commissie die zich bezig-
houdt met de opleiding van keur-
meesters. Op dit moment is hij nog 
bij veel rasverenigingen betrokken, 



Eugeny Kupliauskas (Rusland): ‘Ik werk 
al sinds 1978 met honden.’
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Hans Lehtinen (Finland) mag met recht 
een nestor binnen de groepskeurmeesters 
worden genoemd.
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Rony Doedijns (Nederland): ‘Ik laat me 
verrassen in de voorring.’ 
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bij hun opleidingen- en de examen-
programma’s voor keurmeesters.

RONY DOEDIJNS, NEDERLAND
Groep 8 – Retrievers, Spaniels en 
Waterhonden.
Rony Doedijns (1966) is één van de 
Nederlandse allrounders met een 
inmiddels grote ervaring waar het 
gaat om het keuren van groepen. Als 
hij, 15 jaar jong, met Sinterklaas een 
hondenencyclopedie krijgt, mag hij 
daaruit van zijn ouders een rashond 
kiezen. Het wordt een Finse Spits en 
dat is ook het ras waarmee hij heeft 
gefokt onder de naam ‘Saimaan’. 
Later komen daar Tibetaanse Terriers 
bij en nu zijn er in huize Doedijns 
twee Tibetaanse Terriers en twee 
Finse Spitsen, waaronder een net uit 
Finland geïmporteerde Finse Spits 
puppy teef.
Het tentoonstellen van zijn honden 
– voor het eerst in Utrecht in 1982 – 
leidt tot het meer willen weten van 
honden en daarmee groeit de inte-
resse om ook zelf te gaan keuren. Het 
eerste ras waarvoor hij examen doet 
is de Bearded Collie. Hoewel Rony’s 
belangstelling vanaf het begin van 
zijn kynologische carrière heel breed 
is, spreken de rassen uit de rasgroep 5 
en 9 (Spitsen en Oertypen en Gezel-
schapshonden) hem het meeste aan. 
Omdat, zo zegt hij, daaruit mijn eigen 
rassen komen. Keuren op de Winner 
tentoonstelling heeft voor hem zeker 
een toegevoerde waarde. Rony: 
Natuurlijk, omdat het de belangrijkste 
tentoonstelling van het jaar is in 
Nederland én een tentoonstelling met 
een enorme historie. Nieuw is het 
keuren van rasgroep 8 niet voor hem; 
hij heeft deze groep al veel vaker 
mogen keuren.
Op de vraag om een aantal facetten 
bij het keuren in zijn volgorde te 
zetten, is dit Rony’s keuze: uitstraling 
– type – temperament – hoofd – li-
chaam – gangwerk. Een eerste keuze 

bij zijn groepskeuring wordt al in de 
voorkeuring in de voorring gemaakt 
en hij is daarbij vooral op zoek naar 
net dat beetje extra! Bij de keuringen in 
de ringen gaan kijken, doet hij niet, en 
wel om twee redenen: Ik laat me 
verrassen in de voorring en tijdens de 
show ben ik betrokken bij de organisatie 
en daar ook druk mee. 
Behalve van mooie honden kan Rony 
Doedijns ook genieten van andere 
mooie dingen, zoals kleding, meubels, 
wijnen en… lekker eten. Maar ook 
tuinen en steden hebben zijn inte-
resse. Als plezierigste bijkomstigheid 
van rashonden keuren noemt hij het 
bezig kunnen zijn met honden en een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
instandhouden van specifieke ras-
kenmerken.
Op mijn vraag in welke outfit hij 
tijdens de groepskeuring in de ring 
verschijnt, zegt hij: Dat weet ik nu nog 
niet, maar het zal zeker passen in de stijl 
en trend van deze geweldige show! 

STEFAN SINKO, SLOVENIË
Groep 9 - Gezelschapshonden. 
Sinds de landen in Oost-Europa vrij 
verkeer met het westen hebben, is er 
al een groot aantal keurmeesters dat 
in West-Europa heeft gekeurd. Eén 
van hen is Stefan Sinko (1955) uit 
Slovenië, die grote kynologische 
ervaring heeft. In 1979 start hij in zijn 
kennel ‘Jubilee’ met het fokken en 
tentoonstellen van Engelse Bulldog-
gen; hij doet dat samen met zijn 
vrouw Olga in hun woonplaats 
Lendava. Succes blijft niet uit, want 
Stefan Sinko heeft een groot aantal 
nationale en internationale kampioe-
nen gefokt, waaronder winnaars op de 
European Dog Show en de World Dog 
Show. Sinds 1986 keurt hij op het 
hoogste niveau en dat in alle landen 
en op alle continenten. Zijn keur-
meesterschap brengt hem in meer 
dan 60 landen. In 1981 is hij betrok-
ken bij de oprichting van een kynolo-



Stefan Sinko (Slovenië) start in 1979 
met het fokken en tentoonstellen van 
Engelse Bulldoggen.

Ricky Lochs (Nederland): ‘Al is de hond 
nog zo mooi, zonder goed gedrag is het 
geen aanwinst voor het ras en de 
kynologie.’ 
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gen vereniging in Lendava en bij het 
20-jarig bestaan in 2001, wordt 
Stefan Sinko tot erelid van deze 
vereniging benoemd. Ruim 10 jaar 
later, in 1992 wordt hij de eerste 
(democratisch) gekozen president van 
de Sloveense Kennel Club (1992-
1997). Ook is hij de oprichter van de 
Sloveense Molosser Club. Van 1994 
tot 1996 is Sinko vice-voorzitter van 
de keurmeestercommissie binnen de 
F.C.I. In 2004 is hij de keurmeester 
van Engelse Bulldoggen op Crufts Dog 
Show en ook op prestigieuze tentoon-
stellingen zoals de Brisbane Royal in 
Australië en de shows in Sydney, 
Melbourne en Adelaide is hij als 
keurmeester aanwezig. 
Zijn kynologische activiteiten worden 
beloond, want in eigen land is Stefan 
Sinko erelid van verschillende kynolo-
gische verenigingen. 

RICKY LOCHS, NEDERLAND 
Groep 10 – Windhonden.
Als Ricky nog thuis woont wordt er al 
met Engelse Cocker Spaniels gefokt 
onder de kennelnaam ‘Romano’. 
Samen met haar inmiddels overleden 
man Piet Lochs fokt zij Field Spaniels 
en zeer sporadisch Ierse Setters en 
Gordon Setters; de Setterrassen in 
samenwerking met Tiny Köster- 
Houten. De kennelnaam ‘Brooklet’s’ 
is wat de Field Spaniels betreft wijd 
en zijd bekend geworden. Dertig jaar 
heeft Ricky samen met Piet geshowd 
en gewerkt met de honden; na zijn 
overlijden stopt ze daarmee. Op dit 
moment loopt er bij Ricky thuis een 
langhaar Dashond rond en twee Ierse 
Setters, die ze samen met haar 
bovenbuurvrouw heeft. 
Vanaf haar 15de gaat ze naar honden-
tentoonstellingen en door bekende 
keurmeesters wordt Ricky aange-
spoord om de cursussen voor keur-
meester te gaan volgen. Het eerste ras 
waarvoor ze bevoegd wordt – 1982 – 
is de Ierse Setter. Daarna volgen 

de aanverwante rassen en sommige 
Spaniels. Een echt favoriete rasgroep 
heeft ze niet, maar de Spaniels, de 
Setters en de Teckels hebben toch wel 
een speciaal plekje. 
Ricky: Het is natuurlijk een eer als je 
gevraagd wordt om een groep te keuren. 
De Winner is de grootste show in Neder-
land en heeft hierdoor vaak net een andere 
uitstraling. Maar: het is voor mij nog 
steeds een uitdaging om ook op een kleine 
clubmatch te keuren en de nieuwe expo-
santen te helpen met voorbrengen en 
advies geven, zodat zij – net als ik – in deze 
mooie hobby hun weg kunnen vinden. 
Ze keurt op deze Winner rasgroep 10 
voor de eerste keer – een debuut dus –
maar ze heeft deze groep al diverse 
malen in het buitenland gekeurd. 
Voor Ricky Lochs vormen alle 
punten – gedrag, type, hoofd, 
gangwerk enzovoort – samen het 
ideale beeld, zoals de standaard dat 
aangeeft. En, zegt ze, al is de hond nog 
zo mooi, zonder goed gedrag is het geen 
aanwinst voor het ras en de kynologie. 
Haar voorbereiding op deze keuring 
bestaat uit het nog eens lezen van alle 
aantekeningen die ze in de loop der 
jaren heeft verzameld en natuurlijk het 
nogmaals bestuderen van de rasstan-
daards. Vooraf kijken naar andere 
rassen doet ze niet: Ik wil graag met een 
open visie keuren en de honden beoorde-
len zoals ze op dat moment voor mij 
staan. Het ontmoeten van mensen, de 
gesprekken met collegakeurmeesters 
en meer kennis opdoen zijn voor Ricky 
de plezierigste bijkomstigheden van 
het keurmeesterschap. Op de vraag 
wat ze die dag aantrekt: Nette, schone 
kleren die gemakkelijk moeten zijn, want 
je moet een hond kunnen betasten, terwijl 
je kleding correct blijft zitten. Geen 
modeshow er van maken, het is een 
hondententoonstelling. 
En natuurlijk moet hier worden 
vermeld dat Ricky Lochs-Romans onze 
eerste vrouwelijke allround keurmees-
ter in Nederland is!  


