
WINNER SHOW 201444             TEKST EN FOTO’S: RIA HÖRTER

De schaduw die vooruit wordt 
geworpen is, volgens alle woor-
denboeken, een schaduw met een 
dreigende kracht. Wie de leden-
vergaderingen van ‘Cynophilia’ in 
2013 en 2014 heeft bijgewoond, 
begrijpt deze vergelijking. 
Maar eerst, voor het goede 
begrip, een stukje historie dat 
aan deze samenwerking vooraf-
gaat. Want niet iedere lezer van 
ONZE HOND is vertrouwd met 
de hierboven en de hierna 
genoemde begrippen. 

HISTORIE
De Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied in Nederland kan worden 
gezien als het ‘kind’ van ‘Cynophilia’. 
Zij wordt in 1902 opgericht als een 
commissie, die zich gaat bezighou-
den met de landelijke organisatie 
van de kynologie. De Raad van 
Beheer zal uiteindelijk uitgroeien 

GROTE
gebeurtenissen...
Op twee simpele A4tjes – een Nieuwsbrief – hebben de besturen van de Raad van Beheer 
en de KNK ‘Cynophilia’, op 4 september jl., hun ‘wens uitgesproken om te komen tot een 
verregaande samenwerking.’ Was getekend: Gerard Jipping, namens het bestuur van de 
Raad van Beheer, en Carel Canta, namens het bestuur van ‘Cynophilia’. De Raad van Beheer 
en ‘Cynophilia’ hebben deze boodschap elk aan de eigen leden verzonden.

Werpen hun schaduw vooruit

BESTUUR ‘CYNOPHILIA’ 
en taakverdeling per 21 augustus
Carel Canta, voorzitter/Winner/
Hond van het Jaar 2014 Show/
Opleidingen a.i.
Diana Striegel, secretaris/Cyno 
Campus
Luut van Veldhuizen, penning-
meester
Diana van Bree, bestuurslid/
portefeuille Agility
Tom Hoffmann, bestuurslid/
portefeuille FCI Obedience/
Gehoorzame Hond 

tot de nationale Kennel Club, een 
koepelorganisatie voor alle ras-
honden activiteiten in Nederland. 
Nu, aan de vooravond van de 125ste 
Winner tentoonstelling, gaan beide 
verenigingen zeer nauw samenwer-
ken. Met als eerste stap de ‘verhui-
zing’ van alle hondensporten van 
‘Cynophilia’ naar de Raad van Beheer.

Stiekem denk ik dat Rony Doedijns het niet eens onprettig vindt om weer de 
handen uit de mouwen te moeten steken, om weer in de arena te kunnen staan. 
(Foto: Alice van Kempen). 



WINNER SHOW 2014 45             

VÉRSTREKKEND
Zelden is er aan de Nederlandse 
kynologie op een zo snelle en 
simpele wijze een zo verstrekkende 
boodschap afgegeven. De beide 
besturen, die van de Raad van Beheer 
en van ‘Cynophilia’, spreken de hoop 
en verwachting uit dat deze samenwer-
king zal leiden tot een versterking van 
de Nederlandse kynologie.
Voor wie geen lid is van ‘Cynophilia’ 
en voor hen die niet in besturen 
zitten of anderszins dichter zijn 
betrokken bij de werkzaamheden 
van de Raad van Beheer, komt dit 
bericht als een grote verrassing.
Zij die dat wel zijn, hebben het 
bericht zien aankomen. 
Als de bestuursvoorzitter van de 
Raad van Beheer, Gerard Jipping, 
tijdens de afgelopen ledenvergade-
ring van de Raad van Beheer, op 
28 juni jl., aankondigt dat een aantal 
hondensporten (G&G, agility en 
flyball) per 1 januari 2015 worden 
ondergebracht bij de Raad van 
Beheer, klinkt er een spontaan 
applaus. Dat heb ik in de afgelopen 
ledenvergaderingen van de Raad niet 
eerder meegemaakt. Aan Gerard 
daarom de eerste vragen: Hoe zou je 
deze stap die ‘Cynophilia’ en de Raad 
van Beheer hebben genomen willen 
kenschetsen? Ik zou de sprong van de 
nieuwe voorzitter, secretaris en 
penningmeester naar het huidige 
bestuur van ‘Cynophilia’ als ‘dapper’ 
willen kwalificeren. En jij?

BEWOGEN PERIODE
Gerard: Uiteraard is het altijd dapper 
– om in jouw woorden te blijven – dat 
mensen zich in een turbulente periode 
geheel belangeloos kandidaat stellen om 
de problemen binnen een vereniging 
proberen op te lossen. ‘Cynophilia’ is al 
een heel oude vereniging die samen met 
twee andere, onder andere de Konink-
lijke Nederlandse Jagersvereniging 
(KNJV), de organisatie Raad van Beheer 

heeft opgezet. Dat geeft in elk geval voor 
de Raad van Beheer een extra drive om 
er, samen met het nieuwe bestuur, alles 
aan te doen om deze vereniging de goede 
richting op te krijgen. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat het met dit nieuwe 
– enthousiaste en positief ingestelde – 
bestuur en in goed gezamenlijk overleg 
met onze eigen leden gaat lukken. Ik 
denk dat we in 25 jaar gezamenlijk 
terugkijken op een bewogen periode in de 
geschiedenis van de Nederlandse 
kynologie. Een bewogen periode, waarbij 
alle betrokkenen met passie en wils-
kracht hebben geholpen een stabiele 
kynologie neer te zetten, klaar voor de 
toekomst. Een stabiele kynologische 
omgeving, die ervoor zorgt dat wij, 
gezamenlijk met onze gezonde hond, 
blijvend plezier behouden in onze hobby.

GEPOKT EN GEMAZELD
Naast de hondensporten, de Hond 
van het Jaar Show en de Holland 
Cup, is de belangrijkste taak van 
‘Cynophilia’ de organisatie van de 
Winner tentoonstelling. In 2013 
springt de Raad van Beheer al bij 
met mankracht om er voor te 
zorgen dat deze prestigieuze show 
doorgang kan vinden. 

Het feit dat ‘Cynophilia’, na tumultu-
euze ledenvergaderingen in 2013 en 
2014, op 21 augustus 2014 een nage-
noeg nieuw bestuur krijgt, draagt 
zeker bij aan de mogelijkheid om al 
in september 2014 een officiële 
samenwerking aan te gaan met de 
Raad van Beheer. 
De voortvarendheid waarmee die 
‘verregaande samenwerking’ wordt 
opgepakt blijkt uit twee data: op 
21 augustus vindt de recentste 
ledenvergadering van ‘Cynophilia’ 
plaats en op 24 augustus is het eerste 
overleg tussen beide partijen. Laten 
we hopen dat deze trend zich 
voortzet. 
In de praktijk zullen Carel Canta, de 
nieuwe voorzitter van ‘Cynophilia’, 
en Rony Doedijns, kynologisch 
directeur van de Raad van Beheer, 
nauw met elkaar moeten gaan 
samenwerken. Beiden zijn gepokt en 

‘For Dogs Worldwide’. Gerard Jipping is behalve bestuursvoorzitter van de Raad 
van Beheer ook vice-voorzitter van de FCI. Hier zien we hem bij de FCI stand in 
Genève (midden) met vertegenwoordigers van de Egyptische Kennel Federatie. 
(Foto: FCI).
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gemazeld in de kynologie en zijn 
zich er goed van bewust dat de 
tering onmiddellijk naar de nering 
moet worden gezet. Beiden weten 
dat kynologie emotie is, maar ook 
dat een zakelijke benadering ervan 
nu een absolute must is. 

ZORGVULDIGHEID
Met betrekking tot de sporten 
G&G, agility en flyball, die per 
1 januari 2015 bij de Raad van 
Beheer worden ondergebracht, 
wordt een omvormingscommissie 
samengesteld, om een naadloze 
overgang te bewerkstelligen. 
Daarna is het werk van deze 
commissie ten einde en zal een 
overgangscommissie worden 
ingesteld. Daarna zal, uiterlijk in de 
algemene vergadering van de Raad 

in juni 2015, alles worden geborgd 
in een voorstel tot wijziging van 
het Kynologisch Reglement.
Kortom, er is sprake van uiterste 
zorgvuldigheid. 

DE WINNER GAAT DOOR
Voor vier kynologen, die alle vier 
aanwezig zijn op de recentste 
vergadering van ‘Cynophilia’, staat 
het als een paal boven water: de 
Winner Show 2014 gaat door! Geen 
twijfel mogelijk. Onder die vier 
kynologen is de vice-voorzitter van 
het bestuur van de Raad van Beheer, 
John Wauben. Aan hem vragen we: 
Je zit als ‘adviseur’ namens de Raad 
van Beheer’ in het Kleine Winner Team. 
Ga je gevraagd en ongevraagd advies 
geven? En waar ben je op gefocust? 
Was het nodig dat een van de beide 

partijen – in dit geval Cynophilia – 
al het ‘oude’ achter zich liet en met 
een nieuw, fris team aan de start 
verschijnt?

MEEWERKEND
John: Zowel het vorige als ook het 
nieuwe bestuur van ‘Cynophilia’ 
hebben het bestuur van de Raad van 
Beheer gevraagd mee te werken aan de 
organisatie en uitvoering van de 
Winner Show. Het bestuur heeft 
besloten aan dit verzoek tegemoet te 
komen omdat de Winner, zowel 
nationaal als internationaal, wordt 
gezien als de belangrijkste honden-
show van het jaar in ons land. In de 
ogen van veel internationale honden-
liefhebbers straalt de organisatie van 
deze show dan ook uit over de gehele 
Nederlandse kynologie. We mogen dus 
niets aan het toeval overlaten en daar-
om helpen we heel graag met ervaren 
krachten zodat we ook dit jaar weer 
een puike show kunnen neerzetten. 
In het Winnerteam geven we – en we 
is samen met Rony Doedijns, met z’n 
tweeën – niet alleen advies, maar 
hebben we ook een meewerkende en 
meebepalende rol. Uiteraard alles 
binnen de door de besturen van 
‘Cynophilia’ en de Raad van Beheer 
gestelde organisatorische en 
financiële kaders. 
Zeker niet ‘al het oude’ is ‘achtergelaten’. 
Het is een gezonde combinatie gewor-
den van energieke, ervaren, enthousi-
aste en positief ingestelde nieuwe en 
‘oude’ mensen met maar één doel: de 
Winner tot een van de mooiste shows 
van Europa te maken. Daarvoor heb je 
– zonder aanziens des persoons – het 
in de ogen van beide besturen beste 
team nodig.

ONLOGISCH EN HISTORISCH
Er wordt over een ‘Klein Winner 
Team’ gesproken en dus moet er ook 
een ‘Groot Winnerteam’ zijn. Dat 
bestaat uit maar liefst 10 personen 

John Wauben: Het bestuur van de Raad heeft besloten aan dit verzoek tegemoet 
te komen, omdat de Winner, zowel nationaal als internationaal, wordt gezien als 
de belangrijkste hondenshow van het jaar in ons land. (Foto: Suzanne Verhagen).



WINNER SHOW 2014 47             

en daarin zijn ook de uitvoerende 
taken ondergebracht. Hun namen 
zijn te vinder onder http://www.
winnershow.nl/?page_id=188 
De taken die de Raad van Beheer aan 
de ene en ‘Cynophilia’ aan de andere 
kant - tot op heden - hebben zijn – 
voor een buitenstaander – soms 
onlogisch verdeeld. Gedrag en 
Gehoorzaamheid (G&G) is nu bij 
‘Cynophilia’ ondergebracht, de jacht 
en alles daaromheen, via de KNJV, 
bij de Raad van Beheer. Voor FCI 
Obedience moet men weer bij 
‘Cynophilia’ zijn en voor windhon-
denrennen bij de Raad van Beheer.
Seminars, symposia, cursussen en 
opleidingen worden nu door beide 
organisaties verzorgd. Die ‘onlogi-
sche’ taakverdeling is historisch zo 
gegroeid, maar mag na 125 jaar best 
worden bekeken met de ogen en 
mogelijkheden van 2014.
Er zijn vier kynologen die zowel in 
het Grote als in het Kleine Winner 
Team zitting hebben genomen. Aan 
twee van hen, Rony Doedijns (direc-
teur van de Raad van Beheer) en 
Carel Canta (voorzitter van ‘Cyno-
philia’) stel ik wat vragen. Rony 
Doedijns is ervaren als het gaat om 
de organisatie van de Winner Show. 
Hij is er al vele jaren bij betrokken. 
Stiekem denk ik dat hij het niet eens 
onprettig vindt om weer de handen 
uit de mouwen te moeten steken, om 
weer in de arena te kunnen staan. 

KERNACTIVITEIT
Mijn vraag: Rony, via het kleine 
Winner Team ben je, als afgevaardigde 
van de Raad van Beheer, (weer) dicht 
betrokken bij de organisatie van de 
Winner. Wat is, vanuit die functie, 
jouw rol met betrekking tot de organi-
satie van de Winner? 
Rony: De samenwerking tussen de 
Raad van Beheer en de Amsterdam 
Winner is er altijd geweest. In de 
beginjaren werden de titels goedge-

keurd door de algemene vergadering 
van de Raad van Beheer, de vergun-
ning aangevraagd via de Raad van 
Beheer en de keurmeesterlijst ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Raad 
van Beheer. Ook werden en worden 
alle tentoonstellingen georganiseerd 
volgens de regels die opgenomen zijn 
in het Kynologisch Reglement van de 
Raad van Beheer. De Winner tentoon-
stelling is ook beschreven in het 
Kynologisch Reglement van de 
Raad van Beheer.
De afgelopen drie jaar was deze 
samenwerking uitgebreid met een 
‘partnercontract’ en was de Raad van 
Beheer partner van de Amsterdam 
Winner. In dat partnercontract was 
vastgelegd hoe de Raad van Beheer 
tijdens de tentoonstellingsdagen haar 
activiteiten onder de aandacht kon 
brengen van een groot publiek. Bijna 
elke Kennel Club in de wereld heeft 
haar eigen tentoonstelling(en) om de 
contacten tussen fokkers en liefheb-
bers van honden te bevorderen. 
Tijdens de grootste tentoonstelling 
van het jaar, de Amsterdam Winner, 
krijgen de Nederlandse fokkers de 
gelegenheid aan het grote publiek 

te laten zien waar de fokkerij van ras-
honden voor staat. 
Gezondheid en welzijn zullen altijd 
leidend zijn in de keuzes die worden 
gemaakt in de fokkerij van rashonden. 
De Raad van Beheer houdt zich 
dagelijks bezig op vele terreinen die 
een directe relatie hebben met honden-
tentoonstellingen. Consumentenvoor-
lichting is een kernactiviteit van de 
Raad van Beheer. Tijdens de komende 
Winner tentoonstellingen zullen wij 
aan deze kernactiviteit extra kracht 
bijzetten voor de vele bezoekers. 

KLEIN WINNER TEAM 
bestuurlijke verantwoordelijkheid 
Winner Show
Carel Canta, adviseur namens 
‘Cynophilia’
Vacature secretaris
Luut van Veldhuizen, penning-
meester namens ‘Cynophilia’
Rony Doedijns, lid namens de 
Raad van Beheer
Richard Lensink, lid namens 
‘Cynophilia’
John Wauben, adviseur namens de 
Raad van Beheer 

De Amsterdam Winner Show kan zich kan meten met andere grote tentoonstellin-
gen in onder andere Scandinavië, Frankrijk en Duitsland. 
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VEEL EXTRA’S 
Rony vervolgt: Vanuit mijn huidige 
functie ben ik nauw betrokken geweest 
bij alle gesprekken die hebben plaats-
gevonden tussen de besturen van beide 
verenigingen en ben ik heel blij met het 
uiteindelijke resultaat. Deze samen-
werking zal voor de Nederlandse 
kynologie veel extra’s kunnen gaan 
opleveren en gezamenlijk zullen wij de 
Amsterdam Winner uitbouwen tot een 
hondenevenement dat nooit meer is 
weg te denken uit Nederland. 
Natuurlijk vinden wij de grote interna-
tionale belangstelling voor de Amster-
dam Winner show van belang voor de 
positie van de Nederlandse kynologie 
in Europa en daar buiten. 
Voor mij persoonlijk zijn vooral van 
belang de vele mogelijkheden die zo’n 
groots hondenevenement biedt om de 
activiteiten van de Raad van Beheer, 
op een zorgvuldige en professionele 
manier, te presenteren aan het 
Nederlandse publiek en onze partners. 
We denken dan aan dierenwelzijn, 
gezondheid en gedrag, maar ook aan 
allerlei andere zaken die met de 
honden te maken hebben, zoals 
fokreglementen, DNA-afstammings-
controle, registratie via Databank(en) 

enzovoort. Kortom, voorlichting op het 
gebied van alles dat met honden te 
maken heeft. 
Uiteindelijk zal, naast de keuringen, 
demonstraties met het werken en 
sporten met honden, voorlichting door 
de vele ras- en lokale verenigingen en 
presentaties, de Amsterdam Winner 
voor elke hondenliefhebber iets 
moeten kunnen bieden. Dat zal voor de 

komende jaren de rode draad zijn waar 
het Winner team, samen met de input 
vanuit de kynologie, hard aan zal 
werken.

KERNACTIVITEITEN
Mijn functie zal in lijn liggen met de 
activiteiten die ik voorheen deed voor 
de Amsterdam Winner. Ik ben vanuit 
de Raad van Beheer samen met 
bestuurslid John Wauben adviseur van 
het team. Mijn kernactiviteiten zullen 
zijn: communicatie en marketing, 
keurmeesterzaken, de erering en de 
contacten met de kernleveranciers.
Ik ben eigenlijk niet weggeweest uit de 
Winner organisatie. In 2012 was ik 
voorzitter van het team; door mijn 
nieuwe functie bij de Raad van Beheer 
ben ik begin 2013 teruggetreden. 
Echter, op verzoek van de toenmalig 
voorzitter van het Winnerteam ben ik 
ook betrokken geweest bij de Winner 
in 2013. Het unieke aan de huidige 
situatie is dat oude en nieuwe teamle-
den op een heel plezierige en zeer 
constructieve wijze met elkaar 
samenwerken om er samen een TOP 
Winner van te gaan maken.  

Bij de overgang van de hondensporten, waaronder agility, naar de Raad van 
Beheer is er sprake van uiterste zorgvuldigheid... (Foto: Wikipedia).

… om de overgang van de sporten naar de Raad van Beheer op een zodanige 
wijze te organiseren dat de sporters en de verenigingen hier het minste 
overlast van hebben.


