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Eerst wil deze keurmeester graag uit-
leggen hoe de kynologie in zijn 
land – Kroatië – is georganiseerd. 
De start van de georganiseerde 
kynologie gaat terug tot 1891, 
als Kroatië nog een deel van de 
Oostenrijks-Hongaarse monarchie 
is. Tot 1991 is de Kennel Club van 
Kroatië een deel van de Joegosla-
vische Kennel Club en daarna – bij 
het uiteenvallen van de republiek 
Joegoslavië – wordt zij zelfstan-
dig: de Hrvatski Kinološki Savez. 
Jaarlijks worden er zo’n 12.000 
pups in het Kroatische stamboek 
ingeschreven. Er zijn zes inheemse 

rassen, die internationaal erkend 
zijn: Dalmatische Hond, Kroatische 
Herdershond (Hrvatski Ovčar) en 
de Istrische Brak, met twee 
haarvariëteiten: Istarski Gonič 
Ostrodlaki (kortharig) en Istarski 
Gonič Kratkodlaki (ruwharig). 
Dan de Posavski Gonič (Karst Brak 
of Posavaz Brak) en de Tornjak 
(Kroatische Berghond). De ras-
standaard van het laatstgenoemde 
ras wordt gedeeld tussen Kroatië 
en Bosnië-Herzegowina.

10.500 HONDEN
Jaarlijks worden er in Kroatië zo’n 
vijftien internationale hondenten-
toonstellingen gehouden. De 
tentoonstellingen in Zagreb zijn 
traditiegetrouw degene met het 
hoogste aantal inschrijvingen. In 
2007 wordt in Zagreb de European 
Dog Show georganiseerd, met 
meer dan 10.500 honden! De 
Kroatische Kennel Club heeft een 
officieel blad: Moj Pas, dat Mijn 
Hond betekent. 
De Kroatische Kennel Club zorgt 
voor alle zaken die te maken 
hebben met rashonden, maar 
komt ook in beeld bij andere 
‘hondse zaken’ in het land.

Samen met alle relevante kynologi- 
sche instanties is de Kennel Club 
betrokken bij wetgeving en imple-
mentatie van regels en regle-

Rasgroep 3:
Bojan Matakovic
Al weer 20 jaar geleden keurt Bojan Matakovic uit Kroatië voor de eerste keer in Nederland. 
Tentoonstellingen in Nederland, zegt hij, zijn bijzonder goed georganiseerd en bij de meeste 
rassen is er sprake van een hoge kwaliteit. De laatste keer dat hij in Nederland keurt, is op 
de European Dog Show in Leeuwarden... 

Groepskeurmeesters op de Winner 2014

Bojan Matakovic: Ik ben van 
mening dat je het meeste over 
een ras kunt leren als je het kunt 
keuren in het land van herkomst.

Logo Kroatische Kennel Club.

Samen met zijn echtgenote fokt Bojan 
al meer dan 20 jaar Ierse Terriers, met 
als kennelnaam ‘The Best Colour’.
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menten. Ook is het de taak van de 
Kennel Club om de doelstellingen 
van de FCI uit te voeren, hetgeen 
betekent dat er aandacht wordt 
besteed aan de kwaliteit van de 
honden waarmee verder wordt 
gefokt, zowel voor wat betreft het 
exterieur als de gebruikswaarde. 
Natuurlijk is de gezondheid van 
honden net zo belangrijk. 

EEN ECHTE TERRIER
Gevraagd naar zijn favoriete ras, 
zegt Bojan: … dat is de Ierse Terrier. 
Qua formaat is het een handig ras, 
net als zijn harde plukvacht, die 
hem echt geschikt maakt om in een 
appartement te wonen. Ik ben erg 
opgetogen over zijn karakter; ’t is 
een echte terrier. Sinds mijn jeugd 

ben ik al omgeven door dieren. Mijn 
vrouw is ook keurmeester en boven-
dien één van de beste trimsters voor 
de terriërrassen in Kroatië. 
In 1993 wordt Bojan keurmees-
ter; eerst voor alle terrierrassen. 
Daarnaast is hij FCI keurmeester 
voor de rasgroepen 2 en 3 en in 
2003 doet hij zijn laatste keur-
meesterexamen. 
In Kroatië worden de keurmees-
ters opgeleid in overeenstemming 
met de reglementen van de FCI. 
Bojan denkt, objectief bekeken, 
dat keurmeester worden in Kroa-
tië, in vergelijking met andere 
Europese landen, iets zwaarder is. 
Hij heeft inmiddels in vrijwel alle 
landen in Europa gekeurd, waar-
onder op de European Dog Show 

en Wereld Winner. Buiten Europa 
heeft hij nog niet gekeurd. 

LAND VAN HERKOMST
Ook voor hem de vraag welke issues 
bij het keuren voor hem de belang-
rijkste zijn. Bojan: Het belangrijkst 
zijn de hoofdkenmerken, die van ras 
tot ras verschillen. Elk ras heeft zijn 
eigen kenmerken, waarop het accent 
moet worden gelegd, en elk ras moet 
op gepaste wijze worden gekeurd. 

‘Normaliter probeer ik er een beetje sportief uit te zien, maar natuurlijk moet ik mijn kleding aanpassen, zowel aan het weer 
als aan de plaats en de aard van bepaalde kynologische evenementen.’ Keuring van Schnauzers in Joensuu, Finland 2014. 
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Natuurlijk moeten de taken, waardoor 
sommige rassen het vermogen hebben 
om het werk te doen waarvoor ze zijn 
gefokt, niet worden vergeten, maar dit 
kan alleen als we praten over een 
gezond dier. 
Behalve dat hij voorafgaand aan de 
keuringen de rasstandaards door-
leest, stelt hij zich regelmatig op de 
hoogte van de veranderingen in 

de standaards. Ik ben, zegt hij, van 
mening dat je het meeste over een ras 
kunt leren als je het kunt keuren in het 
land van herkomst. Daar vind je 
meestal het grootste aantal van dat 
ras. Er is geen betere manier om je in 
een ras te verdiepen wanneer je kennis 
deelt met een ervaren keurmeester of 
een objectieve fokker in het land van 
herkomst.

INHEEMSE RASSEN
De populairste rassen in Kroatië 
houden gelijke tred met die in 
andere Midden-Europese landen, 
maar natuurlijk zijn er verschillen. 
Bojan Matakovic doelt hierbij op 
de Kroatische inheemse rassen, 
die bij een groep fokkers populair 

zijn. Eigenlijk bestaat 20% van de 
rashondenfokkerij uit inheemse 
rassen. Daarnaast zijn de Duitse 
Herdershonden en sommige 
jachthonden populair. Sinds een 
aantal jaren neemt ook het aantal 
honden uit de ‘toy breeds’ – de 
kleine rassen – toe, net zoals dat 
het geval is in andere Europese 
landen. 
Zowel het couperen van de oren 
als van de staart is in Kroatië bij 
wet verboden. Honden die na 
1 januari 2013 zijn geboren en 
aan de oren en/of de staart zijn 
gecoupeerd mogen niet meer 
meedoen aan kynologische ge-
beurtenissen.
Wat gezondheid en welzijn be-

Bojan: Het belangrijkste dat 
gerelateerd is aan het keuren van 
rashonden, is voor mij absoluut 
het ontmoeten van zoveel ver-
schillende mensen en het sluiten 
van nieuwe vriendschappen.

Kroatische hondenrassen. Van links naar rechts: Istarski Gonič korthaar, twee Istarski’s Gonič ruwhaar, Dalmatische Hond, 
Posavski Gonič en de Kroatische Herdershond. (Foto: Collectie Ante Lučin). 



KROATISCHE RASSEN
• Dalmatische Hond.
• Istarski Gonič gladhaar.
• Istarski Gonič ruwhaar.
• Kroatische Herdershond.
• Posavki Gonič.
• Tornjak (Kroatische Berghond).
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treft, heeft Kroatië te maken met 
dezelfde issues als de andere 
landen in Midden-Europa. 

‘MEN’S BEST FRIEND’
Samen met zijn echtgenote fokt 
Bojan al meer dan 20 jaar Ierse 
Terriers, met als kennelnaam The 
Best Colour. Eens in de twee jaar 
wordt er een nest gefokt en in het 
verleden heeft hij ook Airedale 
Terriers, Irish Soft Coated Wheaten 
Terriers, Kerry Blue Terriers, 
Welsh Terriers en Lakeland 
Terriers gefokt. Zijn kennel telt 
inmiddels meer dan 100 nationale 

en internationale kampioenstitels, 
waaronder ook Europese titels en 
Wereld titels. Een eigen website 
is er niet. 
Gevraagd naar wat Bojan het 
belangrijkste vindt in de wereld 
van rashonden, antwoordt hij: 
Voor mij is het belangrijkste dat een 
hond datgene is waarvoor hij 
oorspronkelijk is bedoeld en wel 
‘men’s best friend’. Dit is alleen maar 
mogelijk als er honden worden gefokt 
die gezond zijn en een goed karakter 
hebben. Fokkers zijn de enigen die 
dit kunnen bewerkstelligen, terwijl 
keurmeesters hen wat sturing 
kunnen geven. Het belangrijkste dat 
is gerelateerd aan het keuren van 
rashonden is voor mij absoluut het 
ontmoeten van zoveel verschillende 
mensen en het sluiten van nieuwe 
vriendschappen. Het te weten komen 
van interessante zaken en gewoon-
ten in de landen waar ik word 
uitgenodigd om te keuren, is iets om 
dankbaar voor te zijn. 

Behalve bezig zijn met de kynolo-
gie, heeft Bojan Matakovic sinds 
zijn jeugd wat aan sport gedaan en 
vandaag de dag probeert hij 
genoeg tijd te vinden om elke dag 
iets aan beweging te doen.

EEN BEETJE SPORTIEF
Tussen zoveel boeken over ten-
toonstellen, keuren, anatomie en 
gangwerk vind hij het lastig om 
één specifiek hondenboek te 
kiezen, mede omdat er een groot 
aantal is dat hem aantrekt. Wel-
licht, zegt hij, is het boek dat op mij 
de grootste impact heeft gehad, Dogs 
in Motion. Maar Jack Londons boek 
Jerry of the Islands is mijn favoriete 
hondenboek en wel omdat de hoofd-
persoon een Ierse Terrier is… 
Bojan heeft medicijnen gestudeerd 
aan de universiteit van Zagreb en 
is doctor of veterinary medicine 
van beroep. Op dit moment is hij 
ook de algemeen secretaris van de 
Kroatische Kennel Club. 
De laatste vraag, of hij uitkijkt 
naar zijn keuring in Amsterdam en 
wat hij in de showring zal dragen, 
beantwoordt hij als volgt: Ik kijk 
erg uit naar mijn keuring in Amster-
dam. De tentoonstellingen in 
Amsterdam worden hoog ingeschat 
in de kynologie. Het is een grote eer 
om te worden uitgenodigd op een van 
de belangrijkste shows in de wereld 
van de rashonden. Vooral omdat ik 
de FCI rasgroep mag keuren. Norma-
liter probeer ik er een beetje sportief 
uit te zien, maar natuurlijk moet ik 
mijn kleding aanpassen, zowel aan 
het weer als aan de plaats en de 
aard van bepaalde kynologische 
evenementen.  

De keurmeester van rasgroep 4 
staat in dit Jaarboek op blz. 60.

De Dalmatische Hond is een inheems Kroatisch ras.


