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DRIJVENDE KRACHT
Dit is de negende – en de laatste – 
aflevering in de serie ‘Van de appel 
die niet ver van de boom valt’. Voor 
mij een van de lastigste. Waarom? 
Ik ken Riky (1946) en Rudy Smits 
(1970) niet persoonlijk en dat vergt 
toch een andere aanpak dan wan-
neer ik mensen interview die ik in 
mijn kynologische leven ben tegen-
gekomen. De Smitsen kenden mij 
waarschijnlijk ook niet en daarom is 
mijn eerste vraag waarom beiden ‘ja’ 
hebben gezegd op mijn uitnodiging. 
Rudy vindt het onderwerp interes-
sant. Hij is degene die op tentoon-
stellingen is te zien, terwijl zijn moe-
der op de achtergrond aanwezig is. 
‘Toch is zij’, zegt Rudy, ‘echt de 
drijvende kracht achter de kennel.’ 
Riky vult aan: ‘Rudy heeft me laten 
weten dat hij een interview leuk vindt 
en ik heb geen enkel bezwaar.’ Zie hier 
kennel ‘van Grunsven’ – moeder en 
zoon – in een notendop. 

VIER KLEINE KINDEREN
Riky van Grunsven wordt geboren 
in Rosmalen, in een gezin van 
tien kinderen. Ze begint in 1977 

Dat zonen en dochters het beroep of de hobby van hun ouders kiezen, vindt niemand 
vreemd. Ze zijn er immers mee opgegroeid. Ook kinderen van bekende kynologen treden in 
de voetsporen van hun ouders. Hoe gaan de oude en jonge generatie met elkaar om? Leren 
ze van elkaar? Hebben ze dezelfde kijk op honden? Denken ze hetzelfde over veranderingen 
in de kynologie? ONZE HOND zoekt dat uit en geeft antwoord op die vragen…

Ch. ‘Darwin’s Dream van Grunsven’ Best of Winners op de Basset Hound Club of 
America. National Specialty 5 oktober 2012. Dream is internationaal gezien 
mogelijk de meest succesvolle Basset van de laatste decennia, zeker als het gaat 
over successen op ‘Specialty Shows’. (Foto: Mike Wilkinson Photography).
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Red Ruby van Grunsven. Top Brood Bitch 2012. Een topper binnen het ras, 
typisch in alle aspecten. (Foto: Wikipedia).

heel bescheiden met één volwassen 
Boxer teef en twee teefjes uit diens 
eerste nest. Er worden nog enkele 
nestjes gefokt totdat in 1980 wordt 
besloten een Basset Hound teef te 
kopen. Dat gebeurt nadat Riky en 
Henk Smits met hun vier kinderen 
– Eric, Rudy, Marty en Angela – van 
Den Dungen naar Rosmalen zijn 
verhuisd. En met Basset Hounds 
zijn moeder Riky en zoon Rudy een 
begrip geworden in de rashonden-
fokkerij. In 2004 verhuist kennel 
‘van Grunsven’ van het centrum van 
Rosmalen naar het buitengebied 
van Nuland, een dorpje tussen 
’s-Hertogenbosch en Oss. 
Terug naar het begin van de fokkerij. 
’Alleen Rudy is fanatiek binnen onze 
hobby’, zegt Riky, ‘al vinden de 
overige kinderen de honden wel leuk. 
Ik had in de jaren zeventig vier kleine 
kinderen en fokte Boxers op zeer kleine 
schaal. Naar shows ging ik nog niet, 
maar ik was wel lid van de rasvereni-
ging. Vergeleken met nu waren er 
minder eisen en beperkingen.’ 

In de jaren zeventig – de Boxer tijd –
is Rudy nog te jong om actief be-
trokken te zijn, maar dat verandert 
op slag als de Basset Hounds hun 
intrede doen.
Rudy: ‘Zo ging ik naar ringtraining, 
showde de eerste zelfgefokte honden 
en bepaalden we samen welke dekreu 
we zouden gebruiken. Nagels knippen, 
gebitten reinigen, geneeskundige zorg, 
hulp bij dekking en werpen waren en 
zijn eigenlijk mijn ‘vaste taken’. 
Verder onderhoud ik de contacten 
met buitenlandse fokkers en doe de 
stamboomaanvragen en dergelijke. 
Mijn vader, die minder actief is met 
de honden zelf, zorgt onder andere 
voor het maaien van de speelweides. 
En’, besluit hij, ‘de dagelijkse zorg 
voor de honden wordt bijna volledig 
door mijn moeder gedaan.’
Omdat hij niet is ingeloot voor 
diergeneeskunde, gaat Rudy, de 
tweede zoon, biologie studeren. 
Rudy: ‘Omdat ik als bioloog geen werk 
kon vinden, ben ik alsnog diergenees-
kunde gaan studeren. Nu ben ik 

zo’n elf jaar werkzaam als dierenarts.’
Zijn werkzame leven speelt zich af 
in dierenkliniek ‘Den Heuvel’ in 
Best, waar Rudy een speciale 
interesse heeft in de voortplan-
tingsbegeleiding en fokkerij. 

UITSTRALING EN EXPRESSIE
Riky, waar viel je voor toen je in 
1980 een Basset Hound aanschafte? 
‘Ik vond ze altijd al prachtig en viel op 
hun uiterlijk, uitstraling en expressie! 
Later viel ik ook voor hun karakter. Ik 
was wel lid van de rasvereniging van 
de Boxers, maar verder niet zo actief in 
de georganiseerde kynologie. Dat 
begon pas na 1989 toen de stammoe-
der van onze huidige Basset Hounds 
werd gekocht: Megara-Lady van de 
Bieskampen. Echt fanatiek werd het 
pas na de geboorte van haar eerste 
nakomelingen, in 1993.’
‘Amazing Mike’ en ‘Acrobatic Belly’ 
worden aangehouden en dan 
beginnen de eerste kampioenschap-
pen binnen te rollen. ‘Amazing 
Mike’ heeft een imposant lijstje met 
kampioenstitels, waarmee hij een 
van de koplopers in de ‘van Gruns-
ven’ fokkerij is. Op de website van 
‘van Grunsven’ (www.vgrunsven.nl) 
is de historie van hun Basset Hounds 
te lezen en zijn mooie foto’s en 
stambomen afgebeeld. 

INTERESSANTE COMBINATIE
Voor het eerst in deze ‘Van de Appel’ 
serie is sprake van een moeder en 
een zoon, en ook komt een fokker 
die dierenarts is – en omgekeerd – 
aan het woord. Een interessante 
combinatie, die meteen een aantal 
vragen opwerpt.
In de afgelopen jaren heeft de Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied 
in Nederland (RvB) een aantal 
maatregelen genomen die het 
welzijn van hondenrassen in 
Nederland moet verbeteren. In het 
kader van een duurzaam fokbeleid 
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Het team van dierenkliniek ‘Den Heuvel’ in Best. Rudy staat achteraan als vijfde 
van links (met bril). (Foto: Erik Noorman).

is voor een aantal rassen Ras Speci-
fieke Instructies (RSI) vastgesteld. 
Tot die rassen behoort ook de 
Basset Hound. Keurmeesters op 
hondenshows krijgen bij het keuren 
een verplicht in te vullen formulier 
voorgelegd, waarin zij negatieve 
elementen moeten invullen. Bij de 
Basset Hound gaat het onder andere 
om te zware huidplooien en misvor-
mingen van het beendergestel. Ook 
algemene overdrijvingen of afwijkin-
gen moeten door keurmeesters 
worden gesignaleerd en genoteerd. 

NIET EENS DESKUNDIG
Rudy, wat is jouw oordeel over de 
gang van zaken bij het RSI: 
keurmeesters die gebreken en 
overdrijvingen moeten noteren? 
Gaat de keurmeester – jij dus – op 
de stoel van de dierenarts zitten? 
Rudy: ‘Natuurlijk mag overdrijving 
van kenmerken niet leiden tot gezond-
heidsproblemen en wanneer een 
overdrijving te sterk wordt, moet hier 
tegen worden opgetreden. De vrij 
recente wijziging van de rasstandaard 
was voor mij hiervoor niet nodig 
geweest, omdat ook de oude rasstan-
daard overdrijvingen niet wenste. De 
Ras Specifieke Instructies (RSI), die 
keurmeesters wijzen op bepaalde 
zaken, vind ik op zich niet verkeerd, 
maar soms schiet een keurmeester 
door. Zo is er een enkele show geweest 

waarbij er naast de keuring van de 
ogen naar weinig anders gekeken 
werd. En dan, wat mij als dierenarts 
betreft, nog niet eens deskundig. 
Naast deze nadruk op de ogen wordt 
echter minder naar een slecht ge-
bouwd, soms zelfs ongezond, front 
gekeken. Het lijkt verstandig dat 
keurmeesters alleen de duidelijke 
afwijkingen bestraffen. Verder blijft, 
wat mij betreft, de rasstandaard het 
belangrijkst bij de keuring. Zo mag 
bijvoorbeeld een vrij rond oog met 
volledig strakke oogleden wel heel 
gezond zijn volgens het RSI, dit is 
echter zeer atypisch voor het ras en 
geeft niet de gewenste uitdrukking. 
Verder is een slecht gevormde ribben-
partij een vaak geziene afwijking, die 
soms onvoldoende beoordeeld wordt. 
Tot gezondheidsklachten heb ik dit 
echter nooit zien leiden.’
Het woord van een dierenarts…

SOUNDNESS
In de rasstandaard van de Basset 
Hound – en niet alleen in deze – tref-
fen we begrippen aan die worden 
omschreven als ‘matig’, ‘lichte’, ‘iets’, 
‘vrij lang’, ‘niet overdreven’, ‘tame-
lijk’ en ‘ongeveer’. Daarmee wordt 
een ‘bandbreedte’ geschapen voor 
keurmeesters; wat de één ‘vrij lang’ 
noemt, is bij de ander lang of te lang 
en wat de één ‘niet overdreven’ 
vindt, is bij de ander ‘overdreven’. 

Rudy: ‘Eigenlijk kan ik hierover alleen 
zeggen dat je rasspecialisten nodig 
hebt. En dat iedere keurmeester die veel 
rassen wil keuren, maar de Basset 
Hound eigenlijk maar niets vindt, het 
ras zeker niet moet gaan keuren. Het is 
door de afwijkende bouw en kenmerken 
absoluut een lastig ras om te keuren, 
waar je je goed in moet verdiepen.
Als ik zeg dat zeer rastypische kenmer-
ken bij ons ras nooit leiden tot gezond-
heidsproblemen, dan zou ik liegen. Het 
is echter ook niet zo simpel dat een 
hond met meer vel automatisch 
huidproblemen heeft en dat een hond 
met een wat meer hangend ooglid 
(meer ‘haw’) direct oogproblemen 
heeft. Een duidelijk gezondheidspro-
bleem moet wat mij betreft dan ook 
veel sterker bestraft worden dan een 
bepaalde mate van overdrijving. 
Denk hierbij aan kreupelheid in het 
front, huidontstekingen of een niet 
helder oogoppervlak. 
En als bij mij de beste hond – en hier 
spreekt de keurmeester – qua 
constructie, soundness, uitdrukking, 
rastype en dergelijke misschien iets 
meer vel heeft dan ideaal is, dan zou 
deze hond, indien de huid gezond is, 
bij mij toch winnen, met alleen een 
opmerking betreffende de huid. 
Soundness in beweging is voor mij één 
van de belangrijkste zaken en zegt op 
zich ook veel over gezondheid.’ 

LEEFWERELD
Dierenkliniek Den Heuvel in Best 
(www.dierenkliniekdenheuvel.nl) 
waaraan Rudy is verbonden, is 
24 uur per dag bereikbaar. 
Men beschikt over de modernste 
apparatuur. In de wandelgangen 
hoor ik dat deze kliniek veel ras-
hondenfokkers ook van ver buiten 
de regio aantrekt. Een dierenarts 
die fokker én keurmeester is wordt 
immers geacht de leefwereld van 
kynologen te begrijpen. 
Toch?
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Sir Everett Millais (1856-1897) 
wordt gezien als een van de 
grondleggers van de Basset 
Hound. Hij importeert in 1874 
de Basset ‘Model’ en hij is de 
eerste die een Basset Hound 
in Engeland exposeert.

Riky Smits-van Grunsven met Paradise Pearl van Grunsven. Kampioenschapsclub-
match Nederlandse Basset Hound Club te Kerkwijk in 2015. (Foto: Anja Mellema).

Met welke problemen komen de 
rashondenfokkers bij jullie? 
‘Eigenlijk wenden eigenaren met alle 
problemen zich tot ons. En de meeste 
zaken behandelen we zelf; een enkel 
probleem sturen we door. De diagnose 
kan dan echter vaak bij ons, via 
bijvoorbeeld MRI of CT, wel eerst 
gesteld worden. Een zeer bijzonder 
geval was een hond met een mis-
kraam rond 7 weken, die onder 

behandeling en met strenge controle 
uiteindelijk toch rond de 60ste dag 
nog enkele gezonde pups kreeg.’ 
Ik vraag aan Riky aan welke voor-
waarden een nieuwe eigenaar van 
een Basset Hound moet voldoen. 
Zij is daar heel duidelijk over: ‘Een 
Basset Hound is zeker geen hond voor 
iedereen. Men moet genoeg tijd 
hebben voor de hond dus mag men 
hóógstens enkele uren per dag van 

huis zijn. Het fijnst vind ik het als ze 
reeds eerder een Basset hebben gehad, 
die bij hen oud is geworden. 
De meest gemaakte fout in de opvoe-
ding is niet consequent zijn. Verder 
vind ik het jammer als ik een hond 
terug zie die broodmager is of juist 
moddervet. Sommige mensen zien 
dat zelf niet eens... 
Als richtlijn raden we voor net gekoch-
te puppy reuen aan: het gewicht en 
het aantal weken ‘gelijk houden’.

LEVENDE WEZENS
In de afgelopen jaren heeft de Raad 
van Beheer zich geprofileerd als ‘dé 
hoeder van gezondheid’ bij rashon-
den. Vooral in het projectplan Fair 
Fok is volgens de Raad een rol voor 
de dierenarts weggelegd. 
Rudy, wat houdt die rol bij het 
Fair Fok plan in?
‘Ik heb me niet specifiek verdiept in mijn 
rol als dierenarts bij het Fair Fok beleid. 
Mijn mening is dat een dierenarts een 
eigen verantwoordelijkheid heeft met 
betrekking tot de gezondheid van het 
individu, het ras en de hond in het 
algemeen. De dierenarts moet zowel 
fokkers als eigenaren of puppykopers 
goed adviseren. We moeten natuurlijk 
proberen gezonde honden te fokken, 
maar mensen die een hond kopen 
moeten ook beseffen dat het levende 
wezens zijn. Honderd procent garantie 
is hierbij nooit te geven.’
Wat zou het prettig zijn als alle criticas-
ters van rashonden deze nuchtere 
instelling ook zouden hebben! 
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Riky Smits-van Grunsven, die in de kynologie niet op tijd stopt, maar veel liever 
in het harnas sterft. 

Rudy Smits is keurmeester van een 
veertigtal rassen in rasgroep 6, de 
Lopende Honden, Zweethonden en 
Verwante rassen, de groep waartoe 
de Basset Hound behoort. ‘Deze 
zomer’, zegt hij, ‘ga ik naar een 
seminar voor de zeldzame Franse 
hondenrassen. Na dit seminar ben ik 
gekwalificeerd voor de gehele rasgroep 
6. Ik heb nog geen serieuze plannen 
voor rassen in andere rasgroepen. 
Het keuren van m’n eigen ras 
houdt de voorkeur.’

DE MENS: HET MEEST ONGE-
ZONDE RAS
In de Rashondenwijzer van de 
Stichting Dier&Recht – door velen 
verfoeid dan wel geprezen – wordt 
de Basset Hound een ras met een 
hoog risico op erfelijke aandoenin-
gen genoemd. Acht aandoeningen 
worden genoemd. De meest voorko-
mende zijn heupdysplasie (HD), een 
moeilijke geboorte, ectropion (naar 
buiten gedraaid onder ooglid) en 
glaucoom (groene staar).

Rudy, wil je daarop reageren?
‘Zoals bij de meeste rassen in de lijst is 
de Rashondenwijzer meer theorie dan 
praktijk. De genoemde afwijkingen 
zijn ergens gepubliceerd en staan 
daarom in deze lijst. Meestal zijn dit 
helemaal niet de problemen die in de 
Nederlandse populatie het meest 
voorkomen. Als de mens een honden-
ras was, zouden zij waarschijnlijk als 
het meest ongezonde ras te boek staan. 
Geen enkel ‘ras’ heeft namelijk zoveel 
gepubliceerde gezondheidsproblemen. 
Wat echter belangrijk is, is de ernst van 
klachten bij de afwijking en hoe vaak 
een afwijking voorkomt. De Basset 
Hound heeft als elk levend wezen 
gezondheidsproblemen die in het ras 
voorkomen. De genoemde afwijkingen 
staan echter niet bovenaan in een lijstje 
dat ik zou moeten maken.’ 
Inmiddels heeft vrijwel elke rasver-
eniging in Nederland een Vereni-
gingsfokreglement (VFR). Het VFR 
van de Nederlandse Basset Hound 
Club is te vinden op: www.nbhc.nl/
downloads/04Fokreglement%20
2008.pdf

DUIDELIJKE BEGRENZINGEN
Riky, hou zou jij het VFR van de ras- 
vereniging willen karakteriseren? 
‘Het is een reglement met duidelijke 
begrenzingen, maar tegelijkertijd met 
voldoende vrijheid voor de fokker en 
niet teveel bemoeizucht door de club. 
Alles hoort zwart op wit te staan, 
zonder vriendjespolitiek. Dus geen 
uitzonderingen, maar duidelijk voor 
iedereen te lezen wat wel en niet kan. 
Ik haat ‘Zuchtwarts’ zoals men die in 
Duitsland heeft, die voor een fokker 
bepalen wat wel of niet mag.’ 
Riky staat in haar afkeer van de 
Zuchtwart niet alleen. In Duitsland 
bepalen fokkers/eigenaren van een 
ras, die zelf nog geen enkele presta-
tie hebben geleverd, voor anderen 
wat wel of niet kan. 
In het VFR van de Basset Hound 



Rudy Smits met Daddy Douglas van Grunsven op de tentoonstelling in 
Eindhoven, 2011. (Foto: Tessa Schepers).
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Rudy Smits over anti-rashonden organisaties:

‘Vaak wordt vergeten dat de variatie 
in de bij deze organisaties zo

favoriete bastaarden er niet zou
zijn zonder de verschillende

hondenrassen…’

wordt gesproken over het Persistent 
Müllerian duct syndrome (PMDS). 
Reuen die voor de fokkerij worden 
gebruikt dienen zich te onderwer-
pen aan een onderzoek met betrek-
king tot dit syndroom. Wat is dit 
precies? Bedreigend voor het ras? 
Rudy: ‘Bij PMDS wordt in de embryo-
nale ontwikkeling van de verder 
normale reu de ontwikkeling van de 
baarmoeder niet geremd. Hierdoor 
ontstaat er naast de normale manne-
lijke organen een kleine baarmoeder, 
die in een klein deel van de dieren met 
die afwijking kan leiden tot (indien 
niet ontdekt) zelfs dodelijke ontstekin-
gen. De afwijking kwam regelmatig 
voor in de jaren negentig, maar lijkt 
nu een zeldzaamheid. Mogelijk is 
recentelijk door een collega fokker/
dierenarts in Roemenië de mutatie die 
het probleem veroorzaakt ontdekt.’ 

CRITICASTERS
De rasvereniging voor de Basset 
Hound is de Nederlandse Basset 
Hound Club (www.bassethound-
club.org), opgericht in 1983. Rudy 
is vice-voorzitter en belast met het 
fokbeleid. In de afgelopen jaren 
hebben rashondenfokkers en rasver-
enigingen het heel zwaar te verdu-
ren als het gaat om een positief 
beeld van de rashondenfokkerij. 
Vooral rassen met een bijzonder 
uiterlijk – Franse Bulldog, Basset 
Hound, Clumber Spaniel, Mops-
hond – krijgen de volle laag van 
criticasters, die deze rassen het 
liefst helemaal zien verdwijnen. 
De Basset Hound is op diverse 
punten in die zin een ‘lastig ras’, 
dat het rasbeeld een aantal punten 
vertoont dat, op z’n zachtst gezegd, 
bijzonder kan worden genoemd. 
Bijvoorbeeld de kortbenigheid, die 
wordt veroorzaakt door een 
skeletafwijking – dyschondroplasie 
genaamd. Voorts de kromming in 
de voorbenen, die de polsgewrich-



92

10 VRAGEN AAN RIKY
Mijn mooiste ‘honden-
herinnering’ is…
… elke geboorte van pups.
De meest ingrijpende gebeurte-
nis in mijn leven is…
… voor wat betreft de kynologie de 
sterfte van een hond, onverwacht 
of euthanasie.
Voor mijn vier kinderen is het 
belangrijk dat ze…
… gezond blijven.
Ik erger me regelmatig aan…
… mensen die niet op tijd komen.
Tijdschrift of krant?
Krant.
Bellen, mailen of twitteren?
Bellen.
Op tijd stoppen of sterven in het 
harnas?
Sterven in het harnas.
Een Basset Hound moet…
… goed kunnen lopen, en een 
sound gangwerk, alsof je niet weet 
dat je een hond aan de lijn hebt.
Witte of rode wijn?
Geen van beide.
Mijn favoriete tentoonstelling is…
… de Kampioenschapsclubmatch 
in Nederland.

Rudy’s mooiste Basset Hound ooit gezien: Am. Ch. ‘Splash’s The Professor.’

ten wat naar elkaar toe laten staan. 
Het is zoals de brakkenkenner 
A.L.C. van Lier schrijft in “De 
Brakken” (1988): ‘Om aan alle 
voorwaarden te voldoen, is voor de 
Bassethound fokker een grote opgave.’ 

ZONDER ‘VOORKENNIS’
Rudy, ik geef je de ruimte om hier 
het, soms negatieve, rasbeeld te 
corrigeren. 
‘De critici zijn niet altijd zo deskundig. 
Zo stond in het Brabants Dagblad ooit 
een foto van een teef van ons ras 
– nota bene een hond van ons – met 
allerlei notities uit de rasstandaard, 
maar die notities kwamen uit de 
rasstandaard van de Basset Artésien 
Normand! Ook de “Rashondenwijzer” 
vind ik in veel opzichten niet zo 
betrouwbaar. Het blijft echter lastig je 
te verdedigen tegen dergelijke zaken. 
Ik zou critici willen adviseren om als 
bepaalde rassen je niet bevallen deze 
gewoon nooit te kopen. Verder is het 
zo dat de rastypische kenmerken zijn 
ontstaan als functionele kenmerken 
van dat moment. Zoals genoemd heeft 

er tegen te sterke overdrijving reeds 
een wijziging van de rasstandaard 
plaatsgevonden; het fokreglement van 
de rasvereniging stelt gezondheids-
eisen en sluit bepaalde dieren voor 
de fokkerij uit. En dan heb je nog de 
Ras Specifieke Instructies voor keur-
meesters. Ik hoop dat bij een deel van 
de rassen door negatieve publiciteit de 
rasspecifieke kenmerken of zelfs de 
gehele rassen niet verloren gaan...’ 
Fokker, dierenarts en keurmees-
ter. Wanneer zitten die drie 
elkaar in de weg?
‘In theorie zou je een hond te keuren 
kunnen krijgen waarvan je weet dat 
er iets chirurgisch aan is gecorrigeerd. 
Wanneer hier nog iets van te zien is, 
zou ik dit bestraffen, maar je keurt ‘op 
de dag’ dus als er niets van te zien is 
keur je gewoon de hond en hoor je al 
je ‘voorkennis’ niet mee te nemen. Net 
zoals eerdere overwinningen of het 
feit dat een hond nooit eerder won 
niet van belang moeten zijn. Mocht 
iemand een door mij gefokte hond 
inschrijven op een show waar ik keur, 
dan lijkt dit mij erg lastig. Je hoort 

dan zeker niet extra aardig te zijn; ik 
zou waarschijnlijk (onterecht) zelfs 
extra kritisch zijn...’

DE MOOISTE BASSET
Riky, van welk succes heb jij het 
meest genoten?
‘Toen ‘Orange Tulip van Grunsven’ 
Best-in-Show werd op de clubmatch 
van de K.C. ‘s-Hertogenbosch en 
Omstreken terwijl Rudy die dag in 
Oost-Europa succesvol was. Als ik me 
goed herinner won hij die dag een 
Basset Specialty met ‘Peachy Pumpkin 
van Grunsven’. En natuurlijk genoot ik 
van onze eerste successen met ‘Ama-
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10 VRAGEN AAN RUDY
Je laatst gelezen boek is…
… ‘Tegenlicht’ van Esther Verhoef.
De mooiste Basset Hound die je 
ooit hebt gezien?
Am. Ch. Splash’s The Professor.
Je mooiste hondenboek?
Een 19de eeuwse kopie van Everett 
Millais’ lezing over de ontwikkeling 
van ons ras. 
Je wint een ton in de Staatsloterij 
en gaat meteen…
… mijn eigen huis en tuin in orde 
maken om ook daar makkelijker 
Bassets te houden.
Het grootste misverstand over 
de Basset Hound is…
…dat het een slome, dikke hond is. 
De grootste denkfout bij je 
cliënten is?
Zich niet realiseren dat de hond 
een levend wezen is waar geen 
garanties met betrekking tot de 
gezondheid voor te geven zijn, 
ongeacht het ras.
Eigenaren van Basset Hounds 
moeten letten op…
…consequent zijn in de opvoeding. 
De Raad van Beheer moet nu 
eindelijk eens…
… minder toegeven aan de publie-
ke opinie. Minder commercieel 
denken. Meer kijken naar wat 
fokkers en exposanten willen. 
Dubbelshows en nieuw verzonnen 
titels zijn geen verbetering.
De lastigste beslissing in mijn 
leven was…
...om geen maatschaplid te worden 
in de kliniek, maar juist proberen 
om wat minder te gaan werken.
Ik wil in de toekomst…
…meer gaan genieten in het leven. 

Kennel ‘van Grunsven’ met mooie groene weides voor de honden. Gladgeschoren 
door Van Grunsven senior.

zing Mike van Grunsven’, die beste reu 
werd op de Kampioenschapsclub-
match. Mike won zowel in Nederland, 
België als in Luxemburg de rasgroep.’ 
Ik denk dat Multi Kamp. ‘Darwin’s 
Dream van Grunsven’ de Basset is 
met de meeste titels. Riky?
‘Dream is een teef met allure. Ze ‘weet’ 
zelf hoe mooi ze is en laat dat ook 
altijd zien. Ze komt van een reu uit 
San Diego, ‘Am. Ch. Splash’s The 
Professor’, de mooiste Basset die Rudy 
ooit heeft gezien. Internationaal gezien 
is Dream mogelijk de meest succesvolle 
Basset van de laatste decennia, zeker 
als het gaat over successen op ‘Specialty 
Shows’. En dan van Amerika, Engeland 
tot Europa. Ze werd Amerikaans 
kampioen door twee keer met haar naar 
de ‘Nationals’ in de Verenigde Staten te 
vliegen. Dus op de shows met de 
grootste concurrentie en ‘altijd owner 
handled’. Engels kampioen werd ze door 
onder meer beste teef op Crufts te 
worden en zelfs BIS op hun landelijke 
clubmatch. En in de rest van Europa 
won ze ook Kampioenschapsclub-
matches, af en toe een rasgroep en 
European en World Winner titels.’
Wie ‘Dream’ wil zien moet even op 
de ‘van Grunsven’ website kijken. 
Op de site van de NHBC staan drie 
van Grunsven reuen op de dek-
reuenlijst. Wat zijn de eisen die 
aan teven worden gesteld?
Riky: ‘We hebben zes reuen ter 
dekking staan, maar blijkbaar zijn 

die niet allemaal aangemeld voor de 
dekreuenlijst, dus bedankt voor deze 
herinnering. Een teef moet voldoen 
aan het fokreglement van de club, mag 
geen fokuitsluitende fouten hebben en 
moet bij de reu passen. Nooit fouten 
verdubbelen, zou ik adviseren.’ 

EENZIJDIGE INFO
Rudy, in welke landen heb jij ten- 
toongesteld en welk land is het 
meest aantrekkelijke? 
‘De Nationals in de Verenigde Staten 
waren een hele beleving. Door twee jaar 
achtereen daarheen te vliegen werd 
‘Darwin’s Dream van Grunsven’ 
Amerikaans kampioen. Het eerste jaar 
was ze reserve Winners bitch en het 
tweede jaar zelfs Best of Winners en op 
de overige Specialty’s in de Nationals-
week behaalde ze de overige punten. 
Dat was een hele beleving. In sommige 
opzichten gaat het showen in de V.S. 
wat ver en van ‘professional handling’ 
houd ik al helemaal niet, maar zeker de 
Nationals met echte rasspecialisten 
behoren tot mijn favoriete shows. En 
natuurlijk Crufts, waar Dream ook eens 
beste teef werd. In principe zijn alle 
Kampioenschapsclubmatches in Europa 
fantastisch en ook de European Winner 
en World Winner. In Nederland staat de 
Kampioenschapsclubmatch bij mij op 
één met als tweede de Winner.’
Riky, ik zie dat Rudy tentoonstelt in 
alle delen van de wereld. Tel daarbij 
op zijn baan als dierenarts. Komen 

daardoor alle werkzaamheden in de 
kennel voor jouw rekening? 
‘Grotendeels wel, in ieder geval als het 
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Rudy en Riky van Grunsven, succesvolle fokkers van de ‘Van Grunsven’ Basset Hounds. (Foto: Henk Smits). 

Pups van Kamp. ‘King Joris van. 
Grunsven’ en ‘Swede Sun’s Kelsey’. 
(Foto: Rudy Smits).

de dagelijkse bezigheden betreft. Rudy 
doet verder diergeneeskundige zaken, 
hulp bij dekken en werpen, verzorging 
van nagels en gebit; hij gaat naar de 
tentoonstellingen en vult meestal de 
formulieren voor de Raad in.’
De rashondenwereld staat onder 
druk: Dierenbescherming, Stich-
ting ‘Dier en Recht’, Sophia-
Vereeniging, de media met hun 

consumentenprogramma’s, enz. 
Rudy, hoe kijk jij daar tegenaan? 
’Het is meestal erg eenzijdige info, 
stemming makend en negatief. Vaak 
wordt vergeten dat de variatie in de bij 
deze organisaties zo favoriete bastaar-
den er niet zou zijn zonder de verschil-
lende hondenrassen…’
Oei! Dat is een argument dat ik nog 
niet eerder ben tegengekomen!

‘EXTREMELY HONOURED’
Op de site http://bassefiedbassets.
weebly.com/ lees ik dat jullie in 
2015 overeen zijn gekomen om 
ingevroren sperma naar Zuid-Afrika 
te sturen voor het fokprogramma 
van de Bassefied Kennel. Deze 
fokkers zijn ‘extremely honoured and 
excited’ dat het sperma van ‘Ure My 
Dandy van Grunsven’ en van ‘Just 
Jason van Grunsven’ in Zuid Afrika 
is aangekomen. De eerste puppies 
worden in 2017 verwacht. 
Rudy: ‘Tegenover andere rassen vind 

ik de resultaten van verzenden van 
sperma bij Basset Hounds soms wat 
tegenvallen. Ook gebeurt het niet zo 
vaak in Europa, alhoewel enige van de 
meest invloedrijke nesten Basset 
Hounds in Europa zijn ontstaan uit 
“fresh chilled semen”.’ 
‘The Nose’ is het officiële orgaan 
van de rasvereniging. In hoeverre 
zijn jullie daarbij betrokken?
‘Rudy schrijft als bestuurslid regelma-
tig het voorwoord en verder wel eens 
stukjes over gezondheid en de geschie-
denis van het ras. Zo schreef hij onder 
andere de vertaling van de lezing van 
Sir Everett Millais, die rond 1880 de 
Bloedhond kruiste met de Franse 
Basset: ‘Basset Normand’. 
Tot slot, Riky, als men jou advies 
zou vragen hoe te beginnen met een 
rashondenfokkerij, welke adviezen 
zou je hen in ieder geval geven?
‘Rustig aan beginnen, niet te hard van 
stapel lopen! En advies aannemen van 
ervaren fokkers.’  


