
Best in Show, dus beste hond van Nederland 2012, werd het Italiaanse Windhondje ‘Fiefoerniek’s Fille de FiIlante’. 
Reserve-Best in Show werd de Grand Basset Griffon Vendéen ‘Xpreszo du Greffier du Roi’.
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Hond van het JAAR     2012 Show
In grote lijnen verloopt deze jaarlijkse show langs vaste patronen. 
Locatie is ‘De Flint’ in Amersfoort en de organisatie heeft weer 
gezorgd dat de zaal er feestelijk uitziet. Op het podium keuren de 
keurmeesters en op de catwalk tonen de mooiste rashonden van 
2012 hun gangwerk. De verwachtingen zijn hoog gespannen... 

TEKST: RIA HÖRTER
FOTO’S: HANNIE WARENDORF



Als beste in rasgroep 10 koos keurmeester Roel van Veen-Keur (‘mooi totaalplaatje’) 
het Italiaanse Windhondje teef ‘Fiefoerniek’s Fille de FiIlante’ van S. v.d. Graaf en 
L. Sahuleka uit Kuitaart, die in de eindkeuring de Best in Show werd.

Als beste in rasgroep 9 koos keurmeester José Zijlmans (‘sound, goede conditie, goed 
type’) de Mopshond reu ‘Brittyard’s Umpire’ van A.B. Sluiter uit Moerkapelle. 
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Hond van het JAAR     2012 Show
KAPSTOK
Tot zover geen nieuws. Maar toch… 
Het jaar 2012 is voor de kynologie 
weer een bewogen jaar geweest. De 
aandacht in de pers voor rashonden 
was weer niet onverdeeld positief. 
Inmiddels zijn we er aan gewend dat 
zelfs serieuze kranten als de NRC en 
de Volkskrant artikelen publiceren 
waaruit niet direct gedegen onder-
zoeksjournalistiek blijkt en ook niet 
dat het principe van hoor en weder-
hoor wordt gehanteerd. 
Eén proces tegen één rashondenfok-
ker haalt in 2012 de nationale pers, 
de radio en de televisie en is een 
dankbare kapstok om er alle moge-
lijke grieven aan op te hangen. 
Organisaties die als serieus te boek 
staan halen fel uit naar rashonden; 
‘Dier & Recht’ roept via internet 
eigenaren op die … schade hebben 
geleden door een rashond met een 
erfelijke aandoening en men wil … 
weten of u in aanmerking komt voor 
schadevergoeding.

BOKKEN EN SCHAPEN
Als het gaat om rasdierenshows 
meldt de ‘Sophia-Vereeniging tot 
Bescherming van Dieren’ op haar 
website dat wat hen betreft … hier 
snel een einde aan komt. Want bij veel 
rasdieren die op shows getoond worden 
is het uiterlijk zo extreem, dat ze er 
ernstig onder lijden. Dit dierenleed 
kan alleen voorkomen worden als de 
overheid wedstrijden en tentoonstel-
lingen met rasdieren verbiedt. Dit is 
geen loze kreet, maar staat in hun 
brandbrief aan de staatssecretaris.
Of deze: Er moet paal en perk worden 
gesteld aan het fokken van rashonden. 
Met 40% van de Nederlandse ras-

honden is iets mis, aldus de Dierenbe-
scherming. Demagogische teksten 
in een kruistocht tegen de rashond. 
Rücksichtslos, zonder bokken van 
schapen te scheiden. ‘Dier & Recht’ 

weet het zeker: in de rashondenfok-
kerij worden voor het geld ernstig 
zieke rashonden massaal aangeboden 
en door onwetende consumenten 
gekocht. Ergo: elke rashondenfokker 



Als beste in de rasgroep 8 koos keurmeester Gerard Mensink 
(‘goede harmonie, goed gangwerk’) de Lagotto Romagnolo 
teef ‘Rozebottel’s Grappa’ van K.H.J. van Gemert uit Vught.

Als beste in rasgroep 7 koos keurmeester Tuus van Adrichem 
Boogaert-Kwint (‘sprankelende hond, functioneel gebouwd’) 
de Spinone Italiano reu ‘Perugino Dal Podere Antico’ van 
J.K. van Doorn en G. van Lieshout-Pennings uit Oosterhout. 
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is schuldig of op z’n minst verdacht. 
Op de website van ‘Dier en Recht’ 
staat: Er moet een onmiddellijk verbod 
komen op het fokken van de Cavalier 
King Charles Spaniel, een populaire 
rashond. Dat eist Dier&Recht van de 
Raad van Beheer, de Cavalier Club en 
een aantal erkende fokkers. 
Dit zegt iets over hun realiteitszin 
en het is goed nu te lezen dat … Dier 
& Recht de rechtszaak inzake fokver-
bod Cavalier honden (voorlopig) 
opschort, omdat men hoopt op … 
een constructief gesprek. 

BLOEDSERIEUS
Ik zou over de show schrijven, maar 
ontkom er niet aan mezelf een aantal 
vragen te stellen. Hoe zouden de 
mensen die ‘anti-rashonden-teksten’ 
de wereld in slingeren, naar de ‘Hond 
van het Jaar 2012 Show’ kijken? 
Zouden ze zien dat 99,9% van de 
fokkers en eigenaren bloedserieus 
met hun honden, hun hobby, bezig is? 
Dat ze, vaak met grote kennis van 
zaken, ouderparen uitzoeken? Kosten 

noch moeite sparen en nesten fokken 
die aan alle bestaande gezondheids-
regels voldoen? Dat de honden die 
vandaag op podium en catwalk zijn te 
zien met de allergrootste zorg zijn 
grootgebracht? Dat er prachtige, 
sterke en gezonde honden – oud en 
jong – zijn te zien, wiens type al 
eeuwen bestaat en die derhalve een 
stuk van onze cultuurhistorie vor-
men? Dat deze fokkers en eigenaren 
geen énkel belang bij zieke honden 
hebben? En dat er van die zorgvuldig-
heid ook sprake kan zijn bij keuringen 
van raskatten, kleindieren, stamboek 
koeien, raspaarden en ezels? 
Ziet men dat? Wil men dat zien? Ik 
weet wel zeker van niet!

ONDERSCHEID MAKEN
Bij het laatstgenoemde dier bedenk ik 
me dat niet iedereen een stuk 
onderscheidend vermogen is gegeven 
als het om de fokkerij van rashonden 
gaat. Niet iedereen kan of wil onder-
scheid maken tussen ‘grote-schuren-
hondenfokkers’, hondenhandel en de 

serieuze ‘hobby rashondenfokkers’. 
En niet iedereen is zo reëel om hun 
pijlen uitsluitend te richten op die 
dieren die door hun uiterlijk of bouw 
in hun functioneren worden belem-
merd. Niet iedereen neemt de moeite 
de duizenden goedwillende, aan vele 
regels gebonden rashondenfokkers te 
scheiden van hondenhandelaren en 
gewetenloze broodfokkers. Want dat 
die er zijn, dát ontken ik niet. 
Met die gedachte stap ik de wereld 
die ‘Hond van het Jaar 2012 Show’ 
heet binnen.

RELAXTE STEMMING
Buiten is het min twee graden, 
maar binnen is het behaaglijk warm 
en zijn de exposanten druk bezig 
alles in gereedheid te brengen voor 
hun ‘optreden’. Marion ten Cate, 
secretaris van de Raad van Beheer, 
opent de show namens de organisa-
tie met … de Hond van het Jaar Show 
is de kroon op het werk van alle 
exposanten. Een inschrijving van 280 
tophonden betekent een record. 



Als beste in rasgroep 6 koos keurmeester Theo Viets (‘ik ben een gangwerk man, 
rastypisch’) de Grand Basset Griffon Vendéen reu ‘Xpreszo du Greffier du Roi’ 
van J. Huisman en M. Könings uit Siddeburen, die in de eindkeuring de  
Reserve-Best in Show werd.

Als beste in rasgroep 5 koos keurmeester Ricky Lochs-
Romans (‘normaal gebouwd, in niets overdreven, goed 
gangwerk’) de Shikoku reu ‘Yuu-Saiki v.d. Egmato’ van 
E. v. Veghel uit Oss. 

Als beste in rasgroep 4 koos keurmeester Margot Kolk-van 
Beek (‘schitterende beharing, spreekt mij aan’) de ruwhaar 
Dashond reu ‘Ashwin Ushi v.d. Oude IJsselstroom’ van 
D. Hanssen uit Jabeek.
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De keuringen gebeuren in omge-
keerde volgorde: eerst de vetera-
nen, dan de rasgroepen 10, 9, 8, 7, 
enzovoort. Spreekstalmeester Rony 
Doedijns geeft onvermoeibaar 
commentaar, en ook de keurmees-
ters lichten hun keuze in een paar 
steekwoorden toe. 
Ondanks de sneeuw op de wegen 
vullen de tribunes zich en ‘s mid-
dags zitten en staan de bezoekers 
rijen dik. Er heerst een relaxte 
stemming en men geniet van 
kynologie zoals kynologie hoort te 
zijn. Door een korte voorkeuring 
achter het podium wordt er op het 
podium in vlot tempo gekeurd met 
tweemaal een korte pauze. 
Begonnen wordt met de Veteranen 
en keurmeester Gerard Jipping 
koos de Lhasa Apso ‘Nikita’ van M. 
Radstok uit Amersfoort als beste: 
‘mooi snuitje, goed gebouwd, 
goed gangwerk’. 
Tweede werd de Schotse Terrier reu, 
‘Lucia’s Dream Scandalizer’ van 
B. Smit-Kamerbeek uit Amstelveen. 
Beste van de Nederlandse Rassen 
is de Drentsche Patrijshond reu 

‘Bart fan’t Suydevelt’ van J.W. en F. 
Hoeksema uit Exloërveen. Keur-
meester Gerard Jipping: ‘laat kracht 
zien, goed in vacht, mooi hoofd’. 
Reserve is de ruwhaar Hollandse 
Herdershond reu ‘Dappere Dorus

van Brabantstad’ van G. Reker en 
M. Vermeeren uit Vorstenbosch. 

GAAF EN TEMPERAMENTVOL
Keurmeester Wim Wellens mag uit 
de tien winnaars van de rasgroepen 



Als beste in rasgroep 3 koos keurmeester Elly Weijenborg-Weggemans (‘uitmun-
tende presentatie, uitstraling, prima bespiering’) de Welsh Terrier reu ‘Nagant 
from Michel’ van P.M.J. Krautscheid uit Heerlen. 

Als beste in rasgroep 2 koos keurmeester Willemine van 
Deijl (‘sound, een prestatie om zulke honden te fokken’) de 
korthaar Sint Bernard reu ‘Haakon van ‘t Hof ten Eynder’ 
van W. Dijksman uit Sint Maartensdijk.

Als beste in rasgroep 1 koos keurmeester John Wauben 
(‘straalt kracht uit, prachtige vacht, super uitstraling’) de 
Briard reu ‘Dynamique du Champ Martagon’ van  
R. Noordhuis-Zuidenga uit Overschild.
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de Best-in-Show en de Reserve hond 
aanwijzen. Hij maakt een keuze die 
– te horen aan het grote applaus – 
veel aanwezigen ook zouden hebben 
gemaakt: het pittige en parmantige 
Italiaanse Windhondje, dat een 
super gangwerk laat zien en – vol-
gens deze keurmeester … een mooi, 
gaaf en temperamentvol hondje is. 
Reserve wordt de Grand Basset 
Griffon Vendéen, die door Wim 
Wellens getypeerd wordt als … zeer 
rastypisch en met een goed gangwerk.

FUNCTIONEEL
Als er aan het begin van de show 
een overpeinzing is, dan ook maar 
een aan het einde. Woorden als 
‘functioneel’, ‘goed gebouwd’, 
‘temperamentvol’, ‘harmonie’, 
‘goede bespiering’ en ‘goede 
conditie’ zijn vandaag vaak geval-
len. Heb ik honden gezien wiens … 
uiterlijk zo extreem is, dat ze er 
ernstig onder lijden? Nee. Was er 
iets mis … met 40% van de Neder-
landse rashonden? Niet in Amers-

foort. Dierenleed of ernstig lijdende 
honden gezien? Nee, integendeel! 
Ik weet dat ik chargeer, maar de 
aan het begin genoemde organisa-
ties hebben die neiging ook. 
TV-journalisten zouden het heel 

erg moeilijk hebben gehad om, in 
hun ogen, iets belachelijks te 
filmen, zoals Chihuahua’s met 
slofjes of Poedels met jasjes. Nou ja, 
vooruit, één mooi rood haarstrikje. 
Maar zelfs dát was functioneel…  


