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Victor komt – letterlijk – in beeld in 
november 2014, als het televisiepro-
gramma Radar negatieve aandacht 
besteedt aan rashonden in het 
algemeen en aan de Franse Bulldog in 
het bijzonder. Laat dat nu het ras zijn 
dat vader en zoon, sinds 1972, met 
zorg en hartstocht fokken. 
Die zorg en hartstocht uiten zich in 
de lengte van hun antwoorden. In 
het portret moet de helft worden 

geschrapt, maar om die helft in de 
prullenbak te laten verdwijnen… 
 
PRINZIPENREITEREI
In 1988 verschijnt ‘Mooi, mooier, 
mooist, schadelijke raskenmerken bij 
honden’. Er wordt een aantal kenmer-
ken genoemd dat welzijn en gezond-
heid van rashonden kan beïnvloeden. 
Dit boekje is de voorbode van een 
langdurig, heftig proces, waarbij

voor alle partijen welzijn en gezondheid 
van rashonden weliswaar het einddoel 
is, maar waarbij de weg er naar toe 
bezaaid ligt met misverstanden en 
halve waarheden en met wat onze 
oosterburen Prinzipenreiterei noemen.
Twintig jaar later, in 2008, zet de trein 
met negatieve berichten over rashon-
den zich pas goed in beweging. Pedigree 
Dogs Exposed, een tv reportage die 
wereldwijd bekendheid krijgt, heeft 
een schokeffect tot gevolg. Sindsdien 
brengen De Telegraaf, De Volkskrant, 
het NRC, Metro, Spits, lokale kranten 
en tv programma’s – het consumenten-

Rashonden fokken
In ONZE HOND van juni 2015 hebben we in de serie ‘Van de appel die niet ver van de boom 
valt’ kennisgemaakt met vader en zoon Victor en Dimitry van Raamsdonk. Zij zijn de 
fokkers van de wereldwijd bekende ‘de la Parure’ Franse Bulldoggen.

Met zorg en hartstocht

TEKST: RIA HÖRTER
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Victor (l) en Dimitry van Raamsdonk, fokkers met zorg en hartstocht van 
‘de la Parure’ Franse Bulldoggen. (Foto: Hannie Warendorf). 

In 1988 verschijnt ‘Mooi, mooier, mooist, 
schadelijke raskenmerken bij honden’.
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Victor van Raamsdonk, door zijn zoon eigenwijs en rebels 
genoemd, is uitgenodigd om in 2016 de Franse Bulldoggen 
op Crufts te keuren. Eervoller kan bijna niet. Deze foto is 
gemaakt op de show in Genk (België), in 2013 met de 
Affenpinscher van Mieke Cooijmans. (Foto: Karl Donvil).

programma Radar aan kop - artikelen 
en uitzendingen die onder één 
noemer zijn te rangschikken: Koop 
nooit een rashond want die zijn allemaal 
doodziek door inteelt. En: rashondenfok-
kers deugen niet. 
In december 2010 komt het NRC 
met: Mooie kop, jammer dat de 
hersens er niet in passen, verwij-
zend naar de Cavalier King Charles 
Spaniel. Dit ras wordt gepresenteerd 
als hét voorbeeld van gewetenloze 
rashondenfokkers. De Stichting 
Dier&Recht (D&R), bezig met een 
kruistocht tegen alle rashonden, stelt 
dat 50% van de Cavaliers lijdt aan 
Syringomyelie, een zeldzame neuro-
logische aandoening. Aan de kijkers 
gepresenteerd als: Fokkers willen 
steeds kleinere schedels bij die hondjes 
en op een gegeven moment passen de 
hersentjes er niet meer in en puilen uit. 
En dat leidt tot jammeren en schreeu-
wen van de hondjes. 
Echter, voor het gemak zijn alle 

Cavaliers – de echte, de lookalikes, de 
kruisingen, de importen uit het 
Oostblok – op één hoop geveegd, dit 
tot grote ergernis van serieuze 
rashondenfokkers. Dat ‘op één hoop 
vegen’ wordt een gewoonte bij de 
tegenstanders van de rashondenfok-
kerij. Het sluipt erin en is er met geen 
tien paarden uit te krijgen.
De preventieve maatregelen die de 
rasvereniging en de Raad van Beheer 
(RvB) nemen, vastgelegd in de 
Cavaliertoets (www.raadvanbeheer.nl/
rashonden/cavalier-toets), halen de 
kranten niet. Goed nieuws is geen 
nieuws en derhalve niet interessant.

DIEREN ZONDER STAMBOOM
In november 2014 is een rapport van 
het Ministerie van Economische 
Zaken (EZ) onderwerp in het televi-
sieprogramma Radar: Incidentie van 
schadelijke raskenmerken en erfelijke 
gebreken bij populaties van Gezelschaps-
dieren. Dit onderzoek beperkt zich 

tot de Chihuhua, de Franse Bulldog, de 
Labrador Retriever en de Perzische kat.
Deze onderzoekers zijn wel zo eerlijk 
om te vermelden – en houdt dat in 
gedachten! – dat Het gevonden beeld 
van de drie hondenpopulaties voor-
namelijk wordt bepaald door dieren 
zonder stamboom, aangezien zij de 
overgrote meerderheid vormden. 
Deze zinsnede krijgt géén aandacht in 
de pers en heeft tot gevolg dat de media 
zich – weer – beperken tot en focussen 
op de stelling: Chihuahua’s, Franse 
Bulldoggen en Labrador Retrievers zijn 
per definitie (dood)zieke honden. En die 
stelling vreet zich door alle volgende 
berichten over rashonden heen. 
De uitgebreide reacties die de RvB in de 
afgelopen jaren heeft gegeven, op hun 
website, in hun magazine Raadar 
(what’s in a name?) en op tv, snijden 
absoluut hout, maar hebben nog geen 
procent van de impact die stukken in 
de krant en uitzendingen op tv hebben. 
De reacties van de RvB zijn te lang, te 

Een Franse Bulldog is beste pup op de internationale 
tentoonstelling in Luxemburg, 2013. 
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FORSE TAAL SCOORT
Bij de Radar uitzending in november 
2014 is Hans Baaij, voorzitter van 
D&R, weer in de studio aanwezig. Hij 
is bij Radar een veelvuldige en graag 
geziene gast, want zijn oneliners doen 
het heel goed en zijn tegenstanders, 
waaronder de RvB, willen niet in de 
uitzending aanwezig zijn. Hans Baaij 
is vaste side kick van Antoinette 
Hertsenberg, de presentatrice van 
Radar, en zet zijn kruistocht tegen de 
rashondenfokkerij onverminderd 
voort, waarbij hij de Franse Bulldog 
een van de ziekste honden noemt. Hij is 
van mening dat het fokken van 
Franse Bulldoggen sowieso moet 
worden verboden. Zulke forse taal 
scoort. Een dierenarts in een witte 
jas, met een Franse Bulldog en een 
Mopshond op de tafel, maakt de 
beeldvorming perfect af. 
De RvB is, aldus Antoinette Hertsen-
berg, uitgenodigd maar wenst alleen 
op camera te reageren. Dat is jammer, 
want daarmee wordt de mediagenieke 
Hans Baaij alle ruimte gegeven 
zonder dat iemand hem kan corri-
geren of aanvullen. 
Wat te verwachten was, gebeurt 
ook. De keurige, maar enigszins 
slaapverwekkende reactie van de 
directeur van de RvB blijft niet 
hangen. Het beeld van de zielige 
Franse Bulldog en Mopshond is de 
volgende dag wél het onderwerp 
van gesprek bij de koffieautomaat. 

OM GEK VAN TE WORDEN
De RvB schrijft altijd keurige reacties 
op artikelen in kranten en uitzendin-
gen op tv, onder andere op de eigen 
website, in de Nieuwsbrief ‘Raadar’ 
en in ONZE HOND; de eigen paro-
chie dus. Een doeltreffende reactie 
op wat Hans Baaij in vier zinnen 
lukt, namelijk een hondenras de 
grond in boren… heeft de kynologie 
niet. Dat is toch om gek van te 
worden? Of niet? 

Dimitry van Raamsdonk: ‘Ik ben me zeer bewust dat ik 
geluk heb gehad, omdat ik in omstandigheden verkeer 
dat ik alles heb kunnen leren, maar vergeet niet: het 
komt nergens van zelf, dus ook bij ons niet.’ 

ingewikkeld en te technisch. Kortom, 
ze ‘bekken’ niet. En misschien wel het 
belangrijkste: het is voornamelijk 
preken voor eigen parochie. 

DRUPPEL OP EEN GLOEIENDE 
PLAAT, MEVROUW!
In het hiervoor genoemde televisie-
programma wordt Victor van Raams-
donk, als voorzitter van de Hollandse 
Bulldoggen Club (HBC), gevraagd 
naar zijn mening over het rapport van 
EZ. Victor: Ik vind het rapport goed, 
maar ze moeten de pijlen richten op die 
dieren die op dit moment recht nodig 
hebben. Dat is 88% van de honden in 
Nederland; er wordt gewoon maar raak 
gefokt! Wij als club bereiken dat met 
maximale mogelijkheden, we hebben 
screeningen, we hebben regelingen.
En met ‘we’ wordt de HBC bedoeld, 
die de belangen van de Franse 
Bulldog behartigt. 
De journalist probeert het nog een 
keer: Moet er niet weer een Bulldog met 

een flinke neus en een gewone staart 
worden gefokt? Victor: Nee, er is een 
tekening van een Franse Bulldog, die al 
meer dan 100 jaar oud is. Daar staat de 
Franse Bulldog op met een korte neus. 
Nadrukkelijk: Het is gewoon mogelijk 
om een Franse Bulldog met een korte 
neus goed te fokken!
Van de in het EZ rapport vastge-
legde klachten komt 88% van 
honden die geen stamboom hebben. 
Blijft over 12% dat is gefokt met 
een stamboom en van die 12% is 
maar 2% van de klachten afkomstig 
van honden die via de HBC zijn 
gefokt. Victor, nu met stemverhef-
fing tot de journalist: Een druppel 
op een gloeiende plaat, mevrouw! 

BUITENWERELD
Victor heeft nog wel iets toe te voegen 
aan het rapport van EZ: Het feit dat 
het wetenschappelijke Incidentie 
Onderzoek van het ministerie van EZ 
duidelijk laat zien dat van de onderzoch-

te Chihuahua’s met 
problemen 94 procent 
zonder stamboom is, 
spreekt duidelijke taal. 
Dergelijke cijfers 
moeten we krachtig 
lanceren in de media en 
moeten de haters van 
rashonden flink inge-
peperd worden. De 
Nederlandse kynologie 
is, naar mijn mening, 
op een verantwoorde, 
zeer goede wijze bezig 
met het fokken van 
rashonden, staat open 
voor objectieve, terechte 
kritiek en verbeterpun-
ten en daar kan de 
Raad van Beheer trots 
op zijn. Het bovenge-
noemde dient de Raad 
van Beheer met trots 
uit te dragen naar de 
buitenwereld.



• Uitzending Radar november 
2014: http://www.radartv.nl/
uitzending/archief/detail/afleve-
ring/24-11-2014/honden-met-
erfelijke-ziektes/ 
• Standpunt Raad van Beheer 
n.a.v. de uitzending in Radar: 
http://www.raadvanbeheer.nl/
meta-menu/nieuws/nieuwsbericht/
• Projectplan Fairfok:
http://www.raadvanbeheer.nl/
fokkerij-gezondheid-gedrag-en-
welzijn/plan-gezonde-hond-in-
nederland-fairfok/
• Alle uitspraken nalezen? 
http://www.rechtrashonden.nl/
pages/sub/92265/Diverse_
uitspraken_.html
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Dimitry van Raamsdonk: Ik snap heel 
goed dat men bij de Raad hun stellingne-
ming goed en degelijk wil onderbouwen 
en dat men dit ook middels cijfers aan 
wil tonen. Ze geven hiermee aan de 
problemen serieus aan te pakken en 
dit middels ondersteuning van diverse 
partners. Voor mijn gevoel is deze 
manier van stellingneming en communi-
ceren meer gericht aan de officiële 
instanties dan de consument. Ik begrijp 
dat de Raad verantwoording en uitleg 
moet geven aan de bevoegde en betrok-
ken instanties, want daar hangt veel van 
af. Het is jammer dat er (nog) géén echt 
offensief is gekomen om te proberen de 
uiteindelijke kopers het tegendeel te 
bewijzen. Juist die groep zou men ook 
moeten proberen te bereiken.
Met ‘die groep’ wordt de onwetende 
consument bedoeld. Als D&R dat met 
een paar goed gekozen oneliners lukt, 
moet de RvB daar een even doeltref-
fende reactie op geven. Niet aan de 
eigen achterban, die weet heel goed 
wat er allemaal op touw is gezet in de 
afgelopen jaren ten behoeve van een 
zorgvuldiger rashondenfokkerij, 
maar aan de consument. Niet aan 

degene die de pup al heeft gekocht, 
maar aan degenen die erover denken 
om er een aan te schaffen. Lastig? Ja. 
Onmogelijk? Nee. 

KLAKKELOOS
Fokkers die aan alle vereiste voorwaar-
den – identificatie en registratie, 
fokregels van de RvB en van de ras-
vereniging, aanvullende gezondheids-
onderzoeken, kosten voor stambomen, 
enzovoort  – moeten voldoen, worden 
in de media klakkeloos op één hoop 
geveegd met de fokkers die fokken 
zonder stamboom, met lookalikes, 
kruisingen, ‘oostblok pups’, enzovoort. 
Die puppy’s vinden hun eigenaars 
uiteraard tegen significant lagere 
prijzen. Daarbij moet de georganiseer-
de kynologie de hand in eigen boezem 
steken voor wat betreft torenhoge 
puppyprijzen bij rashondenfokkers. 
Wat heeft zo’n jong gezinnetje nu 
helemaal aan een peperdure pup met 
een stamboom als diezelfde pup 
zonder stamboom tegen een signifi-
cant lagere prijs te koop is? 
De hiervoor genoemde 2% van de HBC 
en de 94% van de Chihuahua’s staan 

model voor de onkunde in vrijwel alle 
tv uitzendingen en kranten die over 
rashonden berichten. Ook de berich-
ten over de Cavalier King Charles 
Spaniel vermelden niet dat 75% van 
de onderzochte honden lookalikes 
zijn, dus honden zonder stambomen. 
Niet zelden wordt er bij kritiek op de 
rashondenfokkerij gezwaaid met het 
onderzoek van een professor, waarop 
wordt gereageerd met een studie van 
een andere hooggeleerde. Echter, de 
vraag of er een strikt onderscheid is 
gemaakt tussen een échte rashond en 
lookalikes, kruisingen, Oostblok pups, 
enzovoort, wordt niet tot nauwelijks 
gesteld, laat staan beantwoord. 
En daarmee krijgen de RvB, de 
rasverenigingen en de zorgvuldige 
rashondenfokkers moeiteloos de 
zwartepiet toegeschoven.

DIERENVRIEND
Hans Baaij van D&R somt in de tv 
uitzending van november 2014 alle 
gebreken van de Franse Bulldog op en 
refereert daarbij aan de wet Houders 
van Dieren, die in juli 2014 van kracht 
is geworden. Daarin staat dat een 

De Telegraaf van mei 2014: ‘Het keurmerk Fairfok stelt niets voor’. 
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dier niet mag lijden onder uiterlijke 
raskenmerken. Een stelling die elke 
dierenvriend meteen zal onderschrij-
ven, toch? Ook de van Raamsdonken 
met hun Franse Bullenfokkerij. 
Echter, het feit dat tegenstanders van 
rashonden feitelijk sjoemelen met de 
cijfers, waarbij wordt gepraat over 
rashonden die geen rashonden zijn, is 
voor de zorgvuldige rashondenfok-
kers onverteerbaar. Alle rashonden zijn 
doodziek is immers de boodschap. 
Dimitry van Raamsdonk: Het ken-
merkt maar eens te meer (het droevige) 
huidige tijdsbeeld: een maatschappij 
waar iedereen maar wat kan roepen en 
zo wat alles voor waar wordt aangeno-
men, want als het op tv komt of in de 
krant staat zal het wel waar zijn…

FAIRFOK
Eind november 2014 heeft de RvB 
aan staatssecretaris Sharon Dijksma 
het projectplan Fairfok aangeboden. 
Fairfok moet de gezondheid, het 
gedrag en welzijn van honden struc-
tureel verbeteren en een einde maken 
aan het fokken op die kenmerken bij 
rashonden waarbij het welzijn en 
de gezondheid van een rashond in 

het geding zijn. In diverse artikelen in 
ONZE HOND is hierover uitgebreid 
bericht. Niemand in de rashonden-
fokkerij kan ontkennen dat bij bepaal-
de hondenrassen welzijn en gezond-
heid wel degelijk in het geding zijn. 
Dat ook keurmeesters bij hun keuring 
van bepaalde rassen in de showring 
op welzijn en gezondheid moeten 
letten, is enerzijds een doorbraak te 
noemen; anderzijds moet men zich 
afvragen of dit de taak van de keur-
meesters is en of zij daarvoor allemaal 
de expertise bezitten. 

GROTE STAPPEN, SNEL THUIS
Volgens Hans Baaij van D&R … is het 
hele Fairfokplan nu al mislukt en is … de 
Duitse Herder er een sprekend voorbeeld 
van dat die hele rashondenwereld 
helemaal niet wil testen. Een standpunt 
dat hij nadrukkelijk verkondigt in de 
Radar uitzending van 20 april 2015. 
Grote stappen, snel thuis. En dat 
ondanks de forse maatregelen, 
reglementen en fokregels die de RvB 
en de aangesloten rasverenigingen bij 
de rashondenfokkerij hanteren. 
Elke rasvereniging heeft nu een 
Verenigingsfokreglement (VFR), 

dat – onder andere – een einde moet 
maken aan het fokken op die kenmer-
ken die het welzijn en de gezondheid 
kunnen aantasten. 
Fokken op raskenmerken zou direct 
verboden moeten worden, zegt de 
voorzitter van D&R. Hij wil naar de 
rechter stappen voor een proefproces 
over het fokken op raskenmerken. En 
zo leiden alle uitspraken van D&R naar 
een poging om de totale rashonden-
fokkerij de nek om te draaien. Linksom 
of rechtsom. Met of zonder valide 
argumenten en geheel voorbijgaand 
aan de stappen die er in de afgelopen 
jaren al zijn genomen. 
 
MAKKELIJKE PROOI
Dier&Recht moet haar acties en kritiek 
richten op de maffiapraktijken inzake de 
75.000 puppies die jaarlijks naar 
Nederland komen uit de Oostbloklanden 
en op de ‘zwarte fokkerij’ van puppies zon-
der stamboom in Nederland: zo’n 45.000 
puppies. Deze 120.000 honden in 
Nederland hebben dringend behoefte aan 
hulp en recht, maar zeker niet de 40.000 
puppies die jaarlijks worden gefokt onder 
de regelgeving van de Raad van Beheer, 
aldus Victor van Raamsdonk.

Blauwe puppy reu. Wetenschappelijk is bewezen dat de kleur 
blauw genetische afwijkingen met zich kan meebrengen en 
dient dus naar de mening van de Hollandse Bulldoggen Club 
verboden te blijven. (Fotograaf onbekend).

De Franse Bulldog is momenteel in de gehele wereld een 
heel populair ras. Dit is Dali de la Parure, geëxporteerd 
naar Rusland.
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Die 40.000 staan geregistreerd en als 
er actie moet worden ondernomen is 
die groep én direct traceerbaar én een 
makkelijke prooi. Die 120.000 zijn 
veel moeilijker zo niet onmogelijk om 
aan te pakken en misschien is D&R 
ook wel een beetje huiverig om hier 
haar pijlen op te richten. 
Toeval of niet maar half maart stuurt 
het Landelijk InformatieCentrum 
Gezelschapsdieren (LICG) een bericht 
rond, waarin wordt gewaarschuwd 
tegen puppy’s uit Polen, Tsjechië, 
Roemenië en Hongarije. Hierin wordt 
ook het aantal van 75.000 genoemd: 
Weet waar en van wie je een puppy 
koopt. Er is een gratis handleiding te 
downloaden: De aanschaf van een 
hond: www.licg.nl/1nx/praktisch/
hond/aanschaf-en-verzorging/
de-aanschaf-van-een-hond.html 
Een uitstekend idee verpakt in een 
prima tekst. 

HANDHAVING
Victor van Raamsdonk: De laatste 
jaren zijn veel mensen vertrokken bij de 
rasvereniging, omdat ze de eisen die de 
rasvereniging stelt te streng vinden. Die 
te strenge eisen zijn het moeten tonen 
van de honden op shows, het laten 
verrichten van de screeningen, het zich 
moeten houden aan termijnen van 
dekkingen en uiteraard het maximale 
aantal keizersneden. Men loopt dus weg 
bij de rasvereniging en fokt rustig verder 
in Nederland. Want wie heeft tot nu toe, 
ook onder het Honden- en Kattenbesluit, 
de fokkers buiten de Raad van Beheer 
gecontroleerd? Niemand! En wie gaat dit 
onder de nieuwe regelgeving doen?
Het Ministerie heeft een prachtige 
regeling op papier gezet, maar toezicht, 
controle en handhaving zullen ook 
dienen te gebeuren en de praktijk tot op 
heden heeft uitgewezen dat alleen de 
fokkers van de Raad van Beheer ‘in het 
vizier’ komen en dat men geen enkel 
zicht heeft op de fokkerij buiten de 
erkende Nederlandse kynologie. 

De rashondenfokkerij vecht nog steeds 
tegen een slecht imago. En daarbij is de 
Franse Bulldog ook een target. Toch is er 
al veel veranderd, maar voornamelijk in 
zaken die de gemiddelde rashondenkoper 
en -liefhebber niet bereiken. 

KRACHT EN TROTS
Victor vervolgt: De HBC heeft niet stil 
gezeten en haar medewerking verleend 
aan onderzoeken in 1992 en 2010 en 
gelukkig werd de Franse Bulldog onder 
de loep genomen in het eerste Incidentie 
Onderzoek van het Ministerie van 
Economische Zaken in 2014. Maar het 
begin is nu eindelijk gemaakt en we 
moeten deze onderzoeken onze steun 
geven en de resultaten daarvan met 
kracht en trots naar buiten brengen, 
zodat de politiek, de media en de 
buitenwereld in gaan zien dat de 
werkelijke problematiek inzake de 
honden in Nederland op de borden ligt 
van anderen in Nederland, die tot op 
heden nog ’buiten de mazen van het net 
zwemmen’ daar zij voor een groot deel 
nog onzichtbaar zijn.
Om meer zicht te krijgen op deze 
werkelijke vervuilers van het hondenbe-

stand in Nederland dient het Ministerie 
in actie te komen en daadwerkelijk 
toezicht, daadwerkelijke controle en 
handhaving van de regels op te zetten 
voor de 120.000 puppy’s die buiten de 
Raad van Beheer om worden gefokt. 
Maar dit zal gepaard gaan met een 
behoorlijk kostenplaatje en ik hoop dat 
daar de politiek geld voor wil vrijmaken, 
want het is dringend nodig.

120.000 PUPPY’S
Hier ligt een schone taak voor D&R. 
Maar ook voor anderen die in het 
‘anti-rashondenkoor’ zingen, zoals de 
Koningin Sophia-Vereeniging ter 
Bescherming van Dieren. Gelijktijdig 
met de Winner tentoonstelling 2014 
organiseert deze club een verkiezing 
van ‘de zieligste hond van Nederland’. 
Echter, hulp verlenen en recht doen 
aan hen die dat echt nodig hebben 
zou een nuttiger besteding van het 
geld zijn geweest. De georganiseerde, 
traceerbare fokkerij moet worden 
overgelaten aan de RvB, die daarvoor 
is uitgerust en er ook geld in wil 
steken. Dat daarvoor niet wordt 
gekozen is. omdat de ‘stamboomhon-

Volgens de Rashondenwijzer van Dier&Recht hebben ook andere rassen te 
maken met hoge risico’s op erfelijke afwijkingen, zoals de Rottweiler. 
(Foto: Marinus Nijhoff jr.).
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den’ een makkelijke prooi zijn, waarmee 
kan worden gescoord. Met die 120.000 
puppy’s kan dat niet. 

ERECODE
Victor van Raamsdonk is voorzitter van 
de Hollandse Bulldoggen Club, een 
oude club, die in 1907 is opgericht. Een 
van de doelstellingen is: de bevordering 
van de gezondheid en het welzijn van 
de tot dit ras behorende honden in het 
algemeen en het voorkomen en bestrij-
den van erfelijke gebreken binnen dit 
ras in het bijzonder. 
Victor: De fokkers fokken conform een 
erecode, naar de regels van het Vereni-
gingsfokreglement en laten de honden 
screenen op patella luxatie en ademha-
lingsproblemen. Ook moeten ze de honden 
laten keuren op een tentoonstelling. Ten 
aanzien van de ademhalingsproblemen 
zijn er enorme stappen gemaakt. In de 
jaren zeventig kon je de Bulletjes nogal 
eens in de showring ‘horen’. Dit is gelukkig 
verleden tijd, daar de fokkers van de HBC 
en de Nederlandse keurmeesters hier veel 
aandacht aan geschonken hebben.
De Franse Bulldog is momenteel in de 

gehele wereld een heel populair ras en 
men kan de pups op een gemakkelijke 
wijze verkopen. Fokkers hoeven geen lid 
te zijn van de rasvereniging om hun pups 
te kunnen verkopen en ook de pups 
zonder stamboom vinden in de gehele 
wereld gretig aftrek.

FUNEST
Het aantal gefokte exemplaren neemt 
jaarlijks toe, zegt Dimitry van Raams-
donk. Het probleem is dat er niet meer 
naar de kwaliteit, maar naar de kwanti-
teit wordt gekeken en dit is, voor ieder 
ras, funest. Nu er zoveel aanbod is van de 
‘gewone’ Franse Bullen, begint hun markt 
natuurlijk te verzadigen en dan begint 
een volgende generatie fokkers met het 
fokken van blauwe, black and tan, merle 
en chocolade gekleurde Bullen, want die 
zijn net iets specialer. Nu die ook al bijna 
overal te verkrijgen zijn, begint men met 
weerzinwekkende kruisingen zoals 
chi-bulls (jawel!) en dergelijke. Het einde 
is nu natuurlijk zoek. Het vervelende van 
dit alles is dat zowat alles dat enigszins 
op een Franse Bulldog lijkt nu over één 
kam geschoren wordt. Dan moet er een 

zondebok worden gekozen en plots wijst 
iedereen naar de Hollandse Bulldoggen 
Club… Dit is uiteindelijk de enige club die 
als zodanig verenigd en aanspreekbaar is. 
De rest vertoeft allemaal in het grijze 
circuit en is als het ware ‘onzichtbaar’.

TSUNAMI
Het Brabants Dagblad is de krant die 
diverse keren inhaakt op de tv pro-
gramma’s. Ook hierin is Victor aan het 
woord: De Franse Bulldog is populair. 
Mensen storten zich erop. Op Markt-
plaats zie je nu een tsunami van blauwe 
kleuren. Dat is in de rasstandaard bij de 
Hollandse Bulldoggen Club nou net een 
diskwalificerende fout, omdat die kleur 
veel ziektes met zich mee kan brengen. 
Wetenschappelijk is bewezen dat de 
kleur blauw bij de Franse Bulldog 
Dilution-Alopecia (kaalheid met 
verkleuring) en Neutropenie (verlies van 
witte bloedlichaampjes) met zich mee 
kan brengen en dient dus, naar de 
mening van de HBC, verboden te blijven. 
Het is natuurlijk een heel slechte zaak 
dat de Raad van Beheer nu wil gaan 
toestaan om ook met Franse Bulldoggen 
te fokken met niet erkende kleuren. 
Moet de rasvereniging nu ook al ten 
strijde trekken tegen de eigen 
branchevereniging?

PLEITBEZORGERS
In het hiervoor genoemde artikel ligt 
de focus op de Franse Bulldog, maar 
de Franse Bulldog kan volgens de 
metingen van de Rashondenwijzer 
(een nogal bekritiseerde uitgave van 
D&R) worden vervangen door onder 
andere Duitse Herdershond, Labra-
dor Retriever, Golden Retriever, 
Pekingees, Shar-Pei, Rottweiler en 
Boxer. Hopelijk hebben deze rassen 
net zulke pleitbezorgers als Victor en 
Dimitry van Raamsdonk, mensen die 
in de media met duidelijke cijfers, 
gebaseerd op onafhankelijke onderzoe-
ken, hard terug slaan. 
Victor heeft …persoonlijk het volste 

Als oorzaak van die ‘doodzieke rashonden’ wordt vaak de term ‘doorgefokt’ ge-
bruikt, waarbij ik wil wedden dat niemand van het kranten journaille precies 
weet wat daarmee wordt bedoeld. Artikel in het NRC, december 2010. 
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vertrouwen in de toekomst daar ik van 
mening ben dat de huidige Raad van 
Beheer al het hier bovengenoemde ook 
kan gaan toepassen. En dat is nu ook 
mogelijk gezien het feit dat de huidige 
Raad van Beheer een regelmatig overleg 
heeft met het Ministerie en gelukkig nu 
ook beschikt over recente, wetenschappe-
lijke onderzoeken, die duidelijke taal 
spreken. Met stemverheffing: Maximale 
resultaten worden slechts bereikt als je 
ook maximale mogelijkheden hebt en die 
maximale mogelijkheden dienen zich nu 
aan bij de huidige Raad van Beheer.

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL
Als advocaat van de duivel fungeren is 
vaak een goede methode om ‘omstre-
den punten’ aan te kaarten. Zo zie ik in 
het Verenigingsfokreglement (VFR) 
van de Hollandse Bulldoggen Club dat 
het uitvoeren van drie keizersneden 
bij de Franse Bulldog nog steeds is 
toegestaan. Dit VFR is door de Raad 
van Beheer akkoord bevonden. Er zijn 
wel fokreglementen die om minder 
als dit zijn teruggezonden naar de 
rasverenigingen met het verzoek 
bepaalde punten aan te passen! En… 
we willen toch allemaal dat de soort 
zich zelfstandig kan voortplanten? 
Kortom, terug naar Victor en 
Dimitry van Raamsdonk met de 
vraag waarom dit punt in het VFR 
van de HBC niet is ‘gesneuveld’.
Victor: De HBC hanteert reeds enkele 
decennia het criterium: drie keizersneden. 
De Raad van Beheer heeft geen enkele 

opmerking gemaakt en ook in het nieuwe 
VFR de drie keizersneden geaccepteerd. 
Het is natuurlijk de vraag of dit zo zal 
blijven, gezien het feit dat de Franse 
Bulldog nu in de schijnwerpers staat en 
Dier&Recht ons zeer kritisch volgt. 
Duitsland is, naar mijn mening, het 
enige land in de wereld dat twee 
keizersneden toe staat binnen het ras. 
De andere ons omringende landen 
hanteren ook drie keizersneden, terwijl 
natuurlijk het gehele Oostblok zich aan 
geen enkele beperking houdt.
Op 28 mei 2015, op de evaluatieavond 
van de Raad van Beheer inzake ‘het 
convenant van de Engelse Bulldog’, kan 
deze zaak voor de rassen Boston Terrier, 
Mopshond en Franse Bulldog wel eens 
aan de orde komen. 
Dat is niet gebeurd. 

MARKTPLAATS
Victor vervolgt: Wij, als bestuur van de 
HBC, zijn zeer bezorgd over de toekomst 
van de rasclub. De Franse Bulldog is een 
zeer populair ras in de gehele wereld en 
vele fokkers lopen weg bij de club daar zij 
buiten de club in Nederland, zonder 
enige regelgeving en zonder screeningen, 
kunnen fokken en ook voor de honden 
zonder stamboom moet in Nederland 
een behoorlijk bedrag betaald worden.
Ook nu weer, gezien de recente ontwik-
kelingen in Nederland, laten diverse 
fokkers zich van de fokkerslijst van de 
HBC verwijderen daar zij dan niet in het 

vizier van Dier&Recht komen en, zoals 
vele andere fokkers van Franse Bulldog-
gen, dan ‘onzichtbaar’ zijn in Nederland 
en kunnen doen wat zij zelf willen. De 
club heeft tussen de 1100 en 1200 leden 
gehad en is nu teruggelopen naar 375. Op 
Marktplaats vind je een enorm aanbod 
van Franse Bulldoggen, die allemaal 
buiten de rasclub gefokt worden of 
afkomstig zijn uit Oost-Europa.
Dus: de HBC zal, gezien de huidige 
situatie, de toekomstige ontwikkelingen 
afwachten en maatregelen gaan nemen 
indien dit gewenst is.
Het is te triest voor woorden: door 
het opjagen van fokkers en aspirant-
kopers, is de rasvereniging 2/3 van 
haar ledenbestand kwijtgeraakt. Dat 
betekent dat 2/3 zich aan het zicht 
onttrekt en alles kan doen wat God 
verboden heeft. Dat gebeurt dan ook. 
Met dank aan alle anti-rashondenfok-
kerij instanties. 

NEPRASHOND
In de zomer van 2015 meldt de 
Raad van Beheer dat men dit najaar 
een campagne gaat starten om 
iedereen te informeren over de 
voordelen van een verantwoorde 
rashond mét stamboom ten opzich-
te van honden zonder stamboom. 
Een nieuw begrip doet intrede: de 
‘stamboomhond’. Hoe gaan we die 
andere noemen? Neprashond? Of 
gewoon papierloze hond?  

Victor van Raamsdonk (tweede van links) keurt in 2012 Engelse Bulldoggen op de 
show in Ballerup, Denemarken. Beide rasverenigingen in Nederland hebben een 
convenant met de Raad van Beheer gesloten dat moet leiden tot verbetering van 
de gezondheid van dit ras. 

Een Lagotto Romagnolo? Een Barbet? 
Nee, een ‘Australian Cobberdog 
Labradoodle’. Een lookalike en een 
gewild ‘ras’.


