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Claudio wil kennelijk de Nederlandse 
lezers een goede indruk geven hoe de 
kynologie in Italië in elkaar zit en 
begint aan zijn verhaal: De Italiaanse 
Kennel Club – Ente Nazionale della 
Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) – is in 
1882 opgericht. Dankzij deze kennel 
club is het voor Italiaanse kynologen 
gedurende al meer dan honderd jaar 
mogelijk om tot de top van de Europese 
kynologie te behoren en zelfs de wereld-
top te bereiken. 
Net zoals dat in andere Europese 
landen gebeurt, zijn het de adel en 
aristocratie die, in de negentiende 
eeuw, rashonden willen verbeteren. 
In 1882 besluiten graaf Carlo Borro-
meo, prins Emilio Belgioioso d’Este, 
Ferdinando Delor, Carlo Buffi en 
Luigi Radice een vereniging te 
stichten; dat is het begin van de 

Italiaanse Kennel Club met aanvan-
kelijk 31 leden. Er wordt een stam-
boek aangelegd en de eerste hond die 
wordt ingeschreven is de Bloedhond, 
‘Falco’, geboren in 1875. 
In 1897 worden de regels om te 
worden ingeschreven in het stam-
boek gewijzigd en in 1904 zijn er 
al 1003 honden geregistreerd.

EERSTE TENTOONSTELLING
De eerste hondententoonstellingen 
worden in Milaan en Turijn gehou-
den met ongeveer 400 inschrijvingen. 
Er worden kynologische verenigingen 

en rasverenigingen opgericht en van 
af 1930 kunnen deze worden erkend 
als leden van de Kennel Club. 
In 1939 wordt aan de Viale Bianca 
Maria 23 in Milaan een kantoor 
geopend. De erkenning door het 
Ministerie van Landbouw volgt in 
1940 en na de Tweede Wereldoorlog 
worden de reglementen voor shows 
en gedragstesten goedgekeurd. 

Rasgroep 7:
Claudio de Giuliani
Claudio de Giuliani keurt nu voor de tweede keer in Nederland. De eerste keer is op de 
European Dog Show 2011, waar hij onder andere de Amerikaanse Cocker Spaniels en 
de Dobermanns keurt...

Groepskeurmeesters op de Winner 2014: Staande Jachthonden

Claudio de Giuliani: Zonder type 
bestaat het ras niet.

Het logo van de Italiaanse Kennel 
Club, de Ente Nazionale della Cinofilia 
Italiana. 

Claudio de Giuliani als wandelaar in de besneeuwde bergen. In de streek waar hij 
woont – ‘the beautiful Dolomites’ – is daarvoor volop gelegenheid. 
(Foto: collectie Claudio de Giuliani). 
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Het stamboek bevat ondertussen al 
8.636 geregistreerde honden. In 1950 
vindt een internationaal ‘sporting 
event’ voor Engelse Pointers plaats.
In die jaren speelt de kynologie ook 
een technische en wetenschappelijke 
rol en worden er op universitair 
niveau cursussen en testen georgani-
seerd, iets dat tot op de dag van 
vandaag gebeurt. 
In 1960 worden 43 ‘zoötechnische’ 
tentoonstellingen en 66 working 
testen georganiseerd; de inschrijvin-
gen in het stamboek tellen dan 
14.803 honden. Nu zijn dat circa 
160.000 registraties. 
Jaarlijks worden er in Italië circa 
100.000 rashonden tentoongesteld, 
terwijl er ongeveer 2.000 rashonden- 
fokkers bij de Ente Nazionale della 
Cinofilia Italiana  zijn aangesloten. 

I NOSTRI CANI
Deze Italiaanse Kennel Club is een 
van de ‘full members’ van de Fédéra-
tion Cynologique Internationale 
(FCI) en publiceert maandelijks het 
blad: I Nostri Cani – Onze Honden – 
dat in een oplage van ongeveer 
100.000 exemplaren verschijnt. Door 
het geven van cursussen en seminars 
en deelname aan shows en working 
testen staat de Italiaanse kynologie 
op een hoog niveau. In diverse delen 
van het land is het mogelijk om 
jachthonden en politiehonden te 
trainen. Herdershonden – de onont-
beerlijke helpers van herders bij de 
kuddes – worden geselecteerd op hun 
natuurlijke aanleg. Ook recreatieve 
sporten met honden, zoals agility, 
het trainen van honden voor gehan-
dicapten en van honden om drugs 

op te sporen, staan op hoog niveau.
De Italiaanse Kennel Club is vooral 
geïnteresseerd in het promoten van 
de autochtone hondenrassen, elk met 
een oude herkomst en met een eigen 
aanleg en temperament. 
Het verbeteren en het verspreiden 
van kennis over Italiaanse honden-
rassen staan hoog op de agenda van 
de Italiaanse Kennel Club. Verbete-
ring en verspreiding van kennis 
gebeurt zowel in eigen land als 
daarbuiten. 

FINALE EXAMEN
Claudio de Giuliani begint zijn 
kynologische carrière met een 
korthaar Duitse Staande Hond en 
sinds 1987 fokt hij Dashonden. Over 
het algemeen zijn Claudio’s favoriete 
hondenrassen in de showring de 
Dobermann en de Newfoundlander. 
Het eerste ras waarmee hij fokt – af-
fix ‘Claman’ - is een korthaar Duitse 
Staande Hond en daarna met een 
Dashond. Op dit moment bezit hij 
twee Dashonden, een Chihuahua en 
een Sheltie. Laatstgenoemde is in het 
bezit van zijn echtgenote, die ermee 
traint als reddingshond en als 
therapiehond. 
In 1979 keurt Claudio voor de eerste 
keer en sinds 2004 mag hij zich 
allround keurmeester noemen. 
De opleiding tot exterieur keurmees-
ter in Italië verschilt van de onze. 
Allereerst moet een aankomend 
keurmeester in de showring werken, 
bijvoorbeeld als schrijver, bij verschil-
lende keurmeesters, zowel op 
internationale shows als op lokale 
tentoonstellingen. Pas daarna moet 

Het Italiaanse Windhondje is een van de vele Italiaanse rassen.



ITALIAANSE RASSEN: 
• Cane Corso. 
• Bergamasco.
•  Berghond van de Maremmen 

en Abruzzen.
• Bolognezer.
• Bracco Italiano.
• Cirneco dell’Etna.
• Italiaanse Windhondje.
• Lagotto Romagnolo.
• Mastino Napoletano.
• Segugio Italiano (a pelo raso) 
• Segugio Maremmano.
• Spinone.
• Volpino.
En nog een aantal lokale rassen, 
zoals de Segugio del Guira.
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hij of zij deelnemen aan een cursus 
van 32 uur. Wanneer men slaagt voor 
het examen, wijst de Kennel Club de 
aspirant toe aan een keurmeester en 
moet hij fungeren als assistent bij de 
keuring van verschillende rassen. Dit 
totdat de ‘trainer’ van oordeel is dat 
hij of zij klaar is voor de theorie 
examens. Wanneer men daarvoor 

slaagt, moet de aspirant keurmeester 
ten minste weer driemaal functione-
ren als assistent bij een keurmeester 
en daarna kan hij vragen om het 
finale examen te mogen doen.

‘VAN DE OUDE SCHOOL’
Net als veel van zijn allround col-
lega’s, heeft Claudio de Giuliani over 
de gehele wereld gekeurd. Overal, 
zegt hij, heb ik een heel positieve indruk 
van de kynologie en is er een sterke 
competitie aanwezig.
Claudio noemt zich zelf een ‘keur-
meester van de oude school’, want, 
gevraagd naar wat hij het belangrijk-
ste issue vindt als hij keurt, ant-
woordt hij: Zonder type bestaat het ras 
niet. Mijn andere parameters zijn de 
gezondheid, het temperament en het 
gangwerk van de honden. 
Hij noemt Paolino Ciceri als zijn 
‘teacher’ en die zei altijd tegen hem: 
Claudio, Solaro’s boek moet als een 
bijbel voor je zijn. (Hij doelt hierbij op 
de auteur Giuseppe Solaro, die onder 
andere een boek over de Pointer 
schreef). Nog elke dag leest Claudio 
rasstandaards en de commentaren 

daarop. Als hij, bijvoorbeeld tijdens 
de keuring van de Best-in-Show, tijd 
heeft, kijkt hij aandachtig naar elke 
hond om zijn kennis over de rassen 
te verdiepen. 

‘A ROLE FOR MAN KIND’
De populairste rassen in Italië zijn de 
Engelse Setter – dat is bijzonder – en 
de Duitse Herdershond. In Italië, 
aldus Claudio, spelen dezelfde proble-
men in de rashondenfokkerij als in alle 
andere landen. Verder gaat hij op deze 
vraag niet in. Verrassend is zijn 
antwoord op de vraag wat hij belang-
rijk vindt in de kynologie: The dog 
must have a role for man kind.
Wandelen in de besneeuwde bergen 
is één van zijn grote hobby’s en in de 
streek waar hij woont – the beautiful 
Dolomites – is daarvoor dan ook volop 
gelegenheid. 
Als hij wordt uitgenodigd om te 
keuren, is de reis er naar toe niet het 
meest aantrekkelijke deel, want 90% 
speelt zich af in een vliegtuig, op de 
luchthaven, in het hotel, enz. Het 
ontmoeten van andere (honden)
mensen en het zien van veel verschil-
lende rashonden vind hij het plezie-
rigste deel. 
Claudio de Giuliani heeft een biblio-
theek met meer dan 1.500 (!) hon-
denboeken en het zal daarom geen 
verrassing zijn dat hij dol is op oude 
boeken.Naast zijn kynologisch leven 
is er ook nog het ‘gewone’ leven. 
Daarin is hij, sinds 1974, ICT consul-
tant; ‘Just at the beginning of the 
computer era’ zegt hij. 
Op mijn vraag wat hij draagt tijdens 
zijn rasgroep keuring, komt geen 
antwoord, maar ik houd het erop dat 
hij er, zoals altijd, tot in de puntjes 
verzorgd uit zal zien.  

De keurmeester van rasgroep 8 
staat in dit Jaarboek op blz. 106.Claudio de Giuliani keurt wereldwijd. Hier zien we hem op een show van de 

American Kennel Club, waarop deze Cane Corso hoge ogen gooit. 


