
Mieke Dekker: ‘We hebben er voor gekozen om de uitstraling van de website van Cynophilia en de Winner gelijk te houden, 
maar wel zo dat je gelijk ziet dat het toch twee verschillende websites zijn. Ook willen we zo veel mogelijk informatie geven 
en zullen – als er vaker eenzelfde vraag gesteld wordt – deze opnemen in de FAQ.’
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WWW
Het wereldwijde web (world wide 
web) is nog niet zo oud; het wordt 
in 1991 ontwikkeld door de Engels-
man Tim Berners-Lee (1955) en 
de Belg Robert Cailliau (1947), 
respectievelijk ontwikkelaar van 
software en projectmanager, 
beiden in dienst van het Europese 

Instituut voor Kernfysica in 
Genève (CERN). Het plan is dan 
(nog) niet om miljarden mensen 
met elkaar te verbinden, integen-
deel. In eerste instantie is het www 
bedoeld om uitwisseling van 
informatie binnen de internatio-
nale projecten van CERN te ver-
eenvoudigen en vergemakkelijken.

Wie is geïnteresseerd in geschiede-
nis van het web, kan terecht bij 
twee boeken. Eén van Tim Berners 
Lee: Weaving the Web (1999), in het 
Nederlands vertaald als De Wereld 
van het World Wide Web. Robert 
Cailliau schrijft samen met James 
Giellies How the web was born 
(Oxford University Press, 2000).

De digitale snelweg
Ook in de kynologie heeft de digitale revolutie plaatsgevonden; ver-
enigingen, clubs en organisaties maken volop gebruik van websites 
om hun leden en contacten van nieuws en 
informatie te voorzien. Dat geldt ook voor 
de Winner Show 2012 en haar organisator, de 
Koninklijke Nederlandse Kennel Club ‘Cynophilia’. 
Beide beschikken over vernieuwde, uitgebreide 
websites, die bezoekers informeren over alles wat 
met hun activiteiten te maken heeft. Zeker nu de Winner 2012 dichtbij 
komt, is dat heel belangrijk. Maar wat wéten we eigenlijk over dat wereldwijde web?

En voor meer informatie surft u naar www…

TeksT en illusTraTies: ria Hörter
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In 2004 wordt Tim Berners Lee 
door de Engelse koningin tot 
ridder geslagen; hij wordt Knight 
Commander, de op één na hoogste 
rang in de Orde van het Britse 
Rijk, en gaat voortaan door het 
leven als Sir Tim Berners-Lee. 
Robert Cailliau is drager van de 
Belgische Leopoldsorde, de hoog-
ste Belgische onderscheiding. Beide 
uitvinders ontvangen verschillende 
eredoctoraten, van de universiteiten 
van Amsterdam, Gent en Luik en de 
Southern Cross University. Zullen 
hun namen net zo wereldwijd 
bekend worden als Christiaan 
Huygens en Thomas Edison? 

WeBSite
Vanaf het begin is het www platform- 
onafhankelijk geweest, hetgeen wil 
zeggen dat het web op elk computer-
platform is te gebruiken. Voorbeel-
den van platformen zijn onder meer 
MS Windows, DOS, Unix, etc. Maar 
nu worden we al veel te technisch en 
we hebben in de afgelopen jaren al 
moeten wennen aan tientallen 

nieuwe termen, zoals bijvoorbeeld: 
URL, HTML, webbrowser, webappli-
catie, hyperlink, FTP, surfen, users, 
weblog, open source, harde schijf, 
application, RAM en webmaster.
En dat webmaster is een mooi 
bruggetje naar een website. 
Worldpress Hosting omschrijft 
een website als volgt: een verzame-
ling samenhangende wegpagina’s met 
gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of 
video’s, die opgeslagen worden. 
Het ontwerpen, bouwen en up to 
date houden van websites is de 
hobbystatus allang ontgroeid en is 
een bezigheid van professionals 
geworden. 
Een website is immers een digitaal 
uithangbord, waarmee een product 
of dienst onder de aandacht wordt 
gebracht, door de consument moet 
worden begrepen en eventueel 
gekocht gaat worden. 
Een kwalitatief goede website moet 
onder andere:
• gemakkelijk zijn te vinden,
• gebruikersvriendelijk zijn,
• up to date zijn,

•  gemakkelijk doorontwikkeld 
kunnen worden,

•  aantrekkelijk en passend qua 
layout zijn, 

•  op de wensen en verwachtingen 
van de gebruiker/consument 
afgestemd zijn,

•  ook beschikbaar zijn in een andere 
taal dan Nederlands.

NieUW JaSJe
Wie mij tien jaar geleden zou 
hebben voorspeld dat het versprei-
den van inschrijfformulieren, het 
inschrijven voor een tentoonstel-
ling, het betalen van het inschrijf-
geld en de informatie en foto’s van 
winnende honden allemaal via de 
computer geregeld zou kunnen 
worden, had ik niet geloofd. 
Zowel de Winnershow als de K.N.K. 
‘Cynophilia’ hebben in de afgelopen 
jaren eigen websites ontwikkeld en in 
de zomer van 2012 zijn die in een 
nieuw jasje gestoken. Daarbij valt 
meteen de onderlinge samenhang op, 
bijvoorbeeld qua lay-out en de 
plaatsing van de balken met de 

wisT u…
•  dat er in mei 1993 nog maar  

50 websites zijn, wereldwijd?
•  dat die dan voornamelijk worden 

gebruikt door universiteiten?
•  dat de hoofdpagina van een 

website homepage, index of 
startpagina wordt genoemd? 

•  dat er zo’n 27.400.00 hits 
(treffers) zijn op het woord 
‘hond’?

Tim Berners-Lee (midden) en Robert Cailliau (rechts), de uitvinders van het 
wereldwijde web met de eerste webserver. Links Ben Segal, één van Tims mento-
ren bij CERN. (Foto: Derivadow). 



Het wereldwijde web (world wide web) 
is nog niet zo oud; het wordt in 1991 
in Genève ontwikkeld. 
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zoekfuncties. De band die er bestaat 
tussen ‘Cynophilia’ en de Winnershow 
wordt daarmee duidelijk onder-
streept, maar je ziet meteen dat het 
toch twee verschillende websites zijn. 

WaterMerK 
Aan de eerste voorwaarde voor een 
goede website – gemakkelijk te 
vinden zijn – voldoen ze zeker 
allebei: www.winnershow.nl en 
www.cynophilia.nl 
Eenvoudiger kan het niet. 
De startpagina www.winnershow.nl is 
ingeruimd voor een brede balk, 
waarin – als een diashow – foto’s van 
diverse hondenrassen voorbijkomen. 
Als achtergrond, als een soort water- 
merk, is het logo van ‘Cynophilia’ 
gebruikt. Een soortgelijke openings-
pagina vinden we ook bij 
www.cynophilia.nl 
De zoekfuncties in de horizontale 
balk zijn afgestemd op de typische 
activiteiten van beide organisaties. 
De Winnersite geeft uiteraard alle 
denkbare informatie voor exposan-
ten, maar ook over het programma, 
informatie voor de bezoekers, 

enzovoort, terwijl op de ‘Cynophilia’ 
site alle info kan worden gevonden 
over diverse hondensporten (agility, 
G&G, flyball), Hond van het Jaar 
Show, de agenda, enzovoort. Natuur-
lijk is er een ‘cross over’: linken geven 
de mogelijkheid om direct naar de 
website van de ander te klikken. 
Op de startpagina’s van beide 
websites is een handige zoekfunctie 
aanwezig en er is ruimte voor de 
sponsors met een link naar hun 
websites. De site van de Winner 
beschikt – onmisbaar - over een 
Engelstalige editie. En natuurlijk 
heeft de Winner ook een eigen 
Facebook pagina. 

Per ONGeLUK
Als we kijken naar de websites en 
webmasters van beide organisaties, 
dan komen we bij de Winner een 
oude bekende tegen: Mieke Dekker. 
Zij is de secretaris van het Winner 
Team en in de Winner Special 2011 
zegt ze: Ik ben er per ongeluk ingerold 
omdat ik toevallig met een computer 
kan omgaan, kennis van tentoonstel-
lingen heb en kynologische kennis. 

Voor een kynologi-
sche website een 
gouden combi-

natie. Behalve voor de site van de 
Winner, is Mieke ook verantwoorde-
lijk voor een deel van de ‘Cynophilia’ 
site, namelijk alles met betrekking 
tot de Amsterdam Winner en de 
Hond van het Jaar Show. Dat wil 
zeggen: Rony Doedijns is eindver-
antwoordelijke, maar hij heeft het 
aan Mieke gedelegeerd. 
Bij de site van ‘Cynophilia’ is iedere 
portefeuillehouder verantwoordelijk 
voor het ‘eigen’ deel, onder supervi-
sie van de webmaster. Die webmas-
ter is Marc Valk, portefeuillehouder 
agility bij ‘Cynophilia’ en, zoals 
Mieke Dekker hem noemt, ‘mijn 
steun en toeverlaat’.  

En natuurlijk heeft de Winner ook een eigen Facebook pagina. 


