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Op de vraag hoe de Deense kynolo-
gie is georganiseerd, zegt Hanne 
Laine Jensen: Wij hebben één 
kennel club – de Dansk Kennel Klub 
(DKK). Bijna elk ras heeft een eigen 
rasvereniging en in totaal zijn dat er 
71. Ook heeft bijna elk ras een eigen 
clubblad. De populairste rassen in 

Denemarken zijn de Duitse Herders-
hond en de Labrador Retriever. Het 
grootste ‘hondenblad’ – ‘Hunden’ 
getiteld – wordt uitgegeven door 
de Deense Kennel Club. Gedurende 
de afgelopen tien jaar hebben de 
kleinere rassen (klein van formaat) 
een groot deel van de ‘markt’ 

veroverd, zoals bijvoorbeeld de 
‘kleine witte rassen’ – de Cairn 
Terrier en de West Highland  
White Terrier – en de Chihuahua, 
Cavalier King Charles Spaniel en 
de Franse Bulldog. 
Wij hebben, vervolgt Hanne, een 
uitgebreid keurmeesterkorps. Zo zijn 
er acht allround keurmeesters. De 
Deense Kennel Club organiseert elk 
jaar zes internationale tentoonstel-
lingen. De rasgroepen en de rasver-
enigingen kunnen, nadat zij toestem-
ming hebben gekregen van de Deense 
Kennel Club, ook elk nationale 
tentoonstellingen organiseren. 

Rasgroep 5:
Hanne Laine Jensen
Hanne Laine Jensen uit Denemarken keurt voor het eerst in Nederland in de late jaren 
tachtig, op de tentoonstelling in Zuidlaren. De Nederlandse kynologie, aldus Hanne, lijkt erg 
op die van Denemarken. Zo zie je er geen professionele handlers en worden de honden 
voornamelijk door hun eigenaren voorgebracht. In veel rassen is de kwaliteit hoog, vooral 
bij de terrierrassen. Het is haar opgevallen dat de onderlinge concurrentie sportief verloopt.

Groepskeurmeesters op de Winner 2014: Spitsen en Oertypen

Logo Deense Kennel Club.

De Broholmer is een Deens ras.
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NATIONALE RASSEN
Denemarken heeft vier inheemse 
– nationale – rassen. De Gammel 
Dansk Hønsehund (groep 7, ook 
oude Deense Pointer genoemd), de 
Broholmer (rasgroep 2) en de 
Deens/Zweedse Boerderijhond 
(groep 2). In Scandinavië heet 
deze laatste de Dansk Svensk 
Gårdshund en dit ras is door de FCI 
voorlopig erkend. Tot slot de witte 
Deense Spits (rasgroep 5). Alleen 
de Broholmer en de Gammel 
Dansk Hønsehund zijn door de 
FCI erkend, de beide andere alleen 
door de Deense Kennel Club en 
zijn dus nationaal erkend. 
De Deense Kennel Club is, zoals 
Hanne het noemt, de paraplu voor 
alle rasverenigingen en de twaalf 
nationale groepen. 
De DKK houdt het stamboek bij, 
organiseert de shows, regelt de 
obedience en agility competities, 
field trials, gedragstesten en zorgt 
voor de opleiding van nieuwe 
keurmeesters. Hanne: Het is een 
goed georganiseerd bedrijf met 
30 werknemers. De staf lost de 
alledaagse problemen in de 
hondenwereld op. De Kennel Club 
biedt juridische adviezen aan haar 
leden en fokkers en organiseert ook 
seminars voor fokkers en andere 
geïnteresseerden. 

‘A MIND OF THEIR OWN’
Thuis heeft Hanne geen honden 
meer, omdat ze er niet genoeg tijd 
meer voor heeft, maar haar 
favoriete rassen komen uit de 
terriergroep. Van 1973 tot 1989 
fokt Hanne Laine Jensen op kleine 
schaal gladharige en draadharige 

terriers met de kennelnaam ‘Neser’. 
Ze houdt van terriers, omdat ze 
trots en onafhankelijk zijn en 
a mind of their own hebben. En als 
je iets van hen wilt, moet je eerst 
hun respect verdienen.

Van 1989 tot 1999 heeft ze een 
Shiba. Hanne: De meest fantastische 
hond die ik ooit in huis heb gehad. Hij 
was afstandelijk, zoals het ras hoort 
te zijn. Hij hield van mij, ik was zijn 
eigendom en in zijn gedrag leek hij op 
een terrier. Mijn laatste ras was een 
Border Terrier; een heel fijn ras, 
sociaal en met een grote will to please 
maar wel met de eigenschappen 

van een terrier. Mijn twee kinderen 
hebben huishonden en mijn echtge-
noot is ook bij de hondenwereld 
betrokken. Hij is geen keurmeester, 
maar is de voorzitter van het ‘Disci-
plinary Committee’ (wij zouden 
zeggen Tuchtcollege) van de Kennel 
Club. Voorheen was hij bestuurslid 
van de Kennel Club en regelde de 
internationale tentoonstellingen. 

Hanne Laine Jensen: Ik voel me 
erg aangetrokken tot de Japanse 
manier van leven.

Hanne Laine Jensen tijdens een keuring in Denemarken, 2010.



DEENSE HONDENRASSEN
• Broholmer.
• Deens-Zweedse Boerderijhond. 
• Deense Spits.
• Gammel Dansk Hønsehund.
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ALLROUND KEURMEESTER
Hanne Laine Jensen is sinds 1980 
keurmeester en in 2013 wordt zij 
benoemd tot allround keurmees-
ter. In Denemarken kent men een 
‘Keurmeester Comité’ – Hanne is 
er lid van – dat zorg draagt voor de 
opleidingen. De rasverenigingen 
stellen kandidaten voor, die daarna 
een studie volgen en examens 
doen. Mensen die al keurmeester 
zijn en een ras willen toevoegen 
moeten daarvoor ook examens 
doen. Bij de opleidingen wordt er 
met nadruk op gewezen dat 
‘soundness’ (verkerend in optimale 
lichamelijke en geestelijke conditie) 
dat ‘overtypering’ (rastypische 
kenmerken in overdreven mate) 
ongewenst is. 

Hanne heeft, behalve in veel Euro-
pese landen, ook gekeurd in Canada, 
Australië en Israël. Aan deze drie 
landen buiten Europa heeft ze 
goede herinneringen, ondanks dat 
hun keursystemen en tentoonstel-
lingen verschillen van de onze.
Type is voor haar heel belangrijk, 
maar ook de gezondheid en het 
gedrag van een ras: Als ik naar een 
hond kijk, denk ik: kan hij worden 
gebruikt voor het doel waarvoor hij 
werd of wordt gefokt? Ik bedoel 
daarmee dat een jachthond in staat 
moet zijn om te jagen en een geur-
spoor te volgen. Een Dashond en een 
Border Terrier moeten in staat zijn 
om onder de grond te werken.
Voordat deze Deense keurmeester 
een ras gaat keuren, leest ze voor 

de show altijd de rasstandaard. Als 
ze ‘nieuwe’ rassen heeft, dan 
bereidt ze zich een aantal dagen 
voor de show voor, ook door de 
standaard door te nemen. 

GOEDE HERINNERINGEN
Behalve het keuren in een ander 
land, vindt Hanne Laine Jensen de 
ontmoetingen met oude vrienden 
heel plezierig. Maar er zijn ook 
nog andere hobby’s: Ik lees veel en 
ben geïnteresseerd in geschiedenis. 
Ik tuinier en voel me erg aangetrok-
ken tot de Japanse manier van leven. 
Wat het lezen betreft: haar favo-
riete hondenboeken zijn Judging 
the Gundog Breeds, geschreven 
door Frank Kane, en All Världens 
Hundraders van Renée Sporre-
Willes. Het zal niet toevallig zijn 
dat deze beide auteurs collega-
keurmeesters zijn.
In haar werkende leven was Hanne 
lerares Engels en geschiedenis en 
werkte met dyslectische kinderen.
De vraag wat zij draagt bij het 
keuren op de Amsterdam Winner 
Show wordt aldus beantwoord: Als 
niets speciaals is gevraagd, draag ik 
normaal gesproken een pantalon. En 
ze besluit met: Ik kijk er zo naar uit 
om op de Winner Show te mogen 
keuren, want ik heb alleen maar 
goede herinneringen aan mijn 
verblijven in Nederland.  

De keurmeester van rasgroep 6 
staat in dit Jaarboek op blz. 82.Op de Deense show in Herning, in 2009, wijst Hanne Laine Jensen deze 

jongedame aan als beste junior handler. 


