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ONZE HOND heeft een traditie hoog te houden 
waar het gaat om interviews met mensen die er 
toe doen in de landelijke kynologie. Of dat nu 
fokkers zijn, bestuurders, keurmeesters of men-
sen die op andere wijze bekendheid genieten 
in de kynologie. Keurmeesters zijn in de afge-
lopen tientallen jaren uitvoerig aan het woord 
geweest. Echter, er dient zich een nieuwe 
lichting aan, die ongetwijfeld een opinie 
heeft over wat zich in de kynologie af-
speelt. ONZE HOND voelt hen aan 
de tand – hondsbrutaal...

MOPPIE EN PETER
Tineke is geboren in het rampjaar 
1953, waarin ook haar geboorte-
dorp ’s-Gravendeel in de Hoeksche 
Waard wordt getroffen door de 
watersnood, en 37 dorpelingen 
overleven de storm niet, onder wie 
vijf met de naam Heijden. Tineke: 
‘Allemaal familieleden, onder wie mijn 
jongste broertje. Als klein kind heb ik 
er niets van mee gekregen, ik was drie 
weken oud. Alleen zijn er weinig foto’s 
uit mijn kindertijd. In mijn jeugd heb 
ik veel last gehad van reumatische 
klachten, waarschijnlijk omdat ik als 
baby in het koude water heb gelegen.’

Tineke wordt geboren in een gezin 
met negen kinderen, vijf jongens en 
vier meisjes. Haar vader werkt in de 
metaalindustrie en moeder runt 
het grote gezin. Als Tineke wordt 
geboren, zijn de twee oudsten ‘de 
deur al uit’. Als op één na de jongste 
heeft ze de leukste herinneringen 
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Telg uit een groot 
gezin: vijf jongens 
en vier meisjes. 
Tineke als peuter 
op moeders arm.

MULO-leerling 
in Dordrecht. 
Haar ouders 

vinden die 
opleiding 

‘hoog genoeg’. 

Als tiener met rode kater Moppie, 
die 19 jaar is geworden.

aan de zondagochtenden in de 
zomer. Vroeg in de morgen gaat 
ze dan, haar broertje voor op de 
brommer en zij achterop, de polder 
in en leert van haar vader aller-
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lei dingen over de natuur. Bloemen 
plukken, dieren aaien, kikkervisjes 
zoeken langs de slootkant. Kortom, 
alles wat kleine meisjes leuk vinden. 
Thuis zijn er alleen katten en Tineke 
herinnert zich Moppie, een rode 
kater, die bijna 19 jaar is geworden. 
Als ze vier is, krijgt ze een land-
schildpad, die Peter wordt gedoopt. 
Inmiddels is Peter 59 jaar en loopt 
nu tussen de honden. 

NIETS GAAT VANZELF 
Op de lagere school is Tineke een 
goede leerling, maar haar ouders 
vinden de MULO in Dordrecht 
‘hoog genoeg’. Later vult ze, tijdens 
de avonduren, haar diploma’s aan 
om op kantoor te kunnen werken en 
ook om een eigen zaak te kunnen 
starten. Samen met haar eerste man 
heeft ze een aannemersbedrijf, een 
grote ‘Doe het Zelf ’-zaak en later 
een dierenspeciaalzaak. Na haar 
scheiding, in 1987, gaat ze opnieuw 
studeren, omdat in het onderhoud 
van het gezin moet worden voor-
zien. Ze gaat aan de slag als directie-
secretaris bij de Thuiszorg in 
Rotterdam en werkt ook als ambte-
lijk notulist. Na een fusie kan ze, 

ANDERE HOBBY’S:
• Kippen (‘Ben ik erg aan verknocht’)
• Literaire thrillers
•  Spannende romans en reisbe-

schrijvingen
•  Planten verzorgen (‘Ik heb een 

serre vol prachtige Chinese rozen 
en probeer elke keer weer orchi-
deeën in bloei te krijgen’)

•  Bloemen (‘We hebben een grote 
tuin vol met bloemen’)

•  Poezen (‘Er zijn altijd poezen in 
mijn leven. Nu heb ik een Maine 
Coon kater en een Siamees, die 
ooit is komen aanlopen)

Winner 2012. Tineke met Kamp. Kebec’s Californian Sun (Brandon), die het 
reserve-kampioenschap wint. Tineke: ‘Hij werd geen Winner maar versloeg 
wel alle Nederlandse honden en stond direct achter de Wereldkampioen 
van dat moment. Dus dat was leuk.’

met behoud van salaris, een nieuwe 
opleiding volgen en is dan zo in het 
trimmersvak beland. Zoals Tineke 
het vertelt lijkt het simpel, maar 
vrouwen die een soortgelijk traject 
hebben moeten bewandelen weten 
dat niets vanzelf gaat. 
Al weer 26 jaar is Tineke nu ge-
trouwd met Philippe Pillement, een 
Franse geoloog, die al een aantal 
jaren in Frankrijk woont en in de 
olie- en gasindustrie werkt. 
Lonneke en Tessa zijn dochters uit 
haar eerste huwelijk en inmiddels 
is ze grootmoeder van Lily (8) en 
Noud (2). Binnenkort krijgen zij een 
broertje of zusje erbij. Lily mag soms 
mee naar een tentoonstelling en 
probeert al een beetje een hond te 
handlen en zegt dan: ‘Ik mag mee ren-
nen!’ Tineke: ‘Ze wonen op mijn dorp 

en daar heb ik veel gezelligheid van.’ 
Dat ‘wonen op mijn dorp’ doet me 
denken aan mijn eigen geboorte-
plaats. Ook daar woonde je op het 
dorp. Ik ben tien jaar als de waters-
nood mijn dorp bedreigt en zie nog 
de vrachtwagens met zand, richting 
strand, voorbij komen. 

Waaraan stoor je je in het 
algemeen?
Tineke: ‘Pfff, ik stoor me heel vaak aan 
domme mensen, die denken dat ze 
overal verstand van hebben. Ook aan 
slechte manieren, aan mensen die 
maar door kletsen en je geen kans 
geven om een antwoord te geven 
op hun vraag, en ga zo maar door. 
Eigenlijk ben ik heel graag alleen 
met de honden…’
Wie Tineke uitsluitend op het eerste 
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feestneus, eigenlijk nooit geweest.’ Zo 
houdt ze de feestdagen over het 
algemeen rustig: ‘Ik vind het leuk als 
de kinderen en kleinkinderen komen. 
Dan eten we met z’n allen. Ik kom uit 
een grote familie en er is nogal eens 
wat te doen; dat is erg gezellig.’ 

DUITSE DWERGPINSCHER
Tineke’s eerste kennismaking met 
de kynologie is haar eerste nestje 
met een Amerikaanse Cocker 
Spaniel, waarbij ze in contact komt 
met de familie Kerssemeijer. De wat 
ouderen onder ons weten dat deze 
Rotterdamse familie jarenlang voor 
de Raad van Beheer de honden 
tatoeëert en op vrijwel elke show 
als ‘werkers’ aanwezig is. 
De Kerssemeijers wijzen haar de 
weg naar de Kynologen Club Hoek-
sche Waard. Daar ontmoet ze Anton 
Viergever, voorzitter van deze KC 
en fokker van Engelse Springer 
Spaniels. Hij is het die Tineke 
stimuleert om cursussen Algemene 
Kynologische Kennis 1 en 2 (AKK) 
en Dieren EHBO te volgen.
Tineke: ‘Na de AKK heb ik E & B 

WELKE RASSEN MAG TINEKE 
NU KEUREN?
FCI Groep 2: Pinschers, Schnauzers, 
Molossers en Sennenhonden: Affen- 
pinscher, Dwergpinscher, Duitse 
Pinscher, Dwerg-, Middenslag en 
Riesenschnauzer, Hollandse Smous-
hond, Dobermann, Oostenrijkse 
Pinscher, Zwarte Russische Terrier.
FCI Groep 7: Staande Honden: 
Grote Münsterlander, Stabijhoun, 
Weimarse Staande Honden.
FCI Groep 8: Apporteer- en 
Waterhonden: Groepskeurmeester
FCI Groep 9: Gezelschapshonden: 
Boston Terrier; Cavalier King 
Charles Spaniel; Chinese Naakt-
hond, Toy-, Dwerg-, Middenslag 
en Grote Poedel, Franse Bulldog, 
Griffon Belge, Griffon Bruxellois, 
Havanezer, Japanse Spaniel, King 
Charles Spaniel, Lhasa Apso, 
Markiesje, Mopshond, Pekingees, 
Petit Brabançon, Shih Tzu, Tibe-
taanse Spaniel, Tibetaanse Terrier.

Diezelfde Teddy, maar nu een volwassen reu, die een krachtig gangweg laat zien.

gezicht beoordeelt, zou haar als nors, 
gesloten of misschien afstandelijk 
betitelen. Dat is een verkeerde 
inschatting. Achter deze uitdruk-
king gaan concentratie, wilskracht 
en doorzettingsvermogen schuil. 
Zelf zegt ze: ‘Ik ben niet zo’n 

Kamp. Skyfall du Mas Chanteclerc (Teddy) als pup. De jongste zelfgefokte 
reu, inmiddels 4 jaar en met 4 kampioenstitels.
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(Exterieur en Bewegingsleer) gedaan, 
slaagde voor de praktijk, maar zakte 
voor theorie. Daarna ben ik door privé 
omstandigheden gestopt met mijn 
kynologische hobby. Ik heb wel mijn 
Amerikaantjes gehouden. Toen ik een 
nieuwe relatie kreeg met mijn huidige 
echtgenoot, hebben we een nieuw 
hondje gekocht en ben ik weer aan de 
slag gegaan. Moest opnieuw E & B 
doen en ben daarna verdergegaan.’
Dat ‘daarna verdergegaan’ betekent 
onder andere dat ze sinds 2002 
keurmeester is. Haar eerste ras is de 
Duitse Dwergpinscher. Tineke: ‘Ik heb 
gekeurd in Nederland, België, Estland, 
Denemarken, Finland en Zweden. 
Engeland staat nog op de planning.’

 TOPREU ARCHIE
Tineke heeft 27 nesten gefokt, twee 
met Engelse Cocker Spaniels en 
25 met Amerikaanse Cockers. De 
Amerikanen zijn duidelijk favoriet. 
Haar wat bijzondere kennelnaam 
– Du Mas Chanteclerc – is afgeleid 
van de naam van de camping onder 
aan de berg van het ouderlijk huis 
van haar echtgenoot Philippe in 
Aix en Provence. Tineke: ‘Ik vond die 
oude Franse naam heel mooi klinken 
en Mas is de afkorting van het Franse 
maison, een specifieke afkorting uit de 
Provence. Ik ben pas veelvuldig gaan 
showen met een bonte, zwart-witte 
Amerikaanse Cocker, genaamd Muffin 
van de Uitvlugt. Op de Wereld Show in 
Brussel, in 1995, kwam ik Tulio Cima 
uit Spanje tegen met een heel mooie, 
blonde Amerikaan en zó een wilde ik 
ook hebben. Zo kwam mijn topreu 
Archie (Links’ Lemon Obsession) in 
mijn leven en daarna ben ik naar 
Amerika gegaan, waar ik Lolita (Tejas 
Fire Dancer) heb gekocht. Archie en 
Lola staan aan de basis van mijn 
fokkerij en ik heb nog steeds honden 
uit die lijnen. Archie heeft veel gewon-
nen, Best in Show op veel speciaal 
shows in de Benelux en Duitsland. 

Tineke’s trimsalon is in principe voor alle rassen maar ze doet veel kleinere 
honden en veel spaniels. Hier het trimmen van een Welsh Springer Spaniel. 

Hij heeft de grootste toppers (ook top 
handlers) verslagen in Luxemburg en 
heeft me heel mooie nakomelingen 
gegeven. Lolita was op de Wereld Show 
in Helsinki en stond daar voor de 
bekendste Amerikaanse handler Flavio 
Werneck. Dat was echt een binnenkomer! 
Lolita is kampioen geworden in acht 
landen! Mijn tevenlijn is opgebouwd 
uit deze lijnen en de meeste teefjes zijn 
allemaal Nederlands en Internationaal 
Kampioen. Net als Lolita, die de trend 
heeft gezet.’ 
Als het over haar ‘Amerikanen’ gaat, 
zit Tineke duidelijk meteen op haar 
praatstoel. Het valt me op dat ze, in 
tegenstelling tot veel exposanten, 
niet zegt ‘Ik heb veel Best in Shows 
gewonnen’, maar dat ze de successen 
direct bij de honden zelf legt 
– ‘Archie heeft veel gewonnen.’ 

IMPECCABLE
Dat je aan mensen kunt zien welk 
hondenras ze hebben, is wellicht 
wat overdreven, maar Tineke’s keuze 
voor de Amerikaanse Cocker Spaniel 
heeft wel een link met haar gevoel 
voor schoonheid, dat zich ook uit in 
de wijze waarop ze haar honden aan 
de keurmeesters presenteert: 
impeccable – onberispelijk. En niet 
alleen de honden. Ook zelf stelt ze 
er prijs op om er niet uit te zien, als 
zo veel exposanten, alsof ze regel-
recht uit de hondenmand komt. 

Je hebt een professionele trim- 
salon. Hoe belangrijk is het 
trimwerk bij een Amerikaanse 
Cocker Spaniel? 
‘Mijn trimsalon is in principe voor 
alle rassen, maar ik doe voornamelijk 
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de kleinere honden. Veel Spaniels en 
hondjes uit de buurt, zoals Bichon-
achtige, Maltezers, enzovoort. Een 
Amerikaantje moet echt goed worden 
getrimd, moet minimaal één keer in de 
acht à tien weken naar de trimsalon. 

De meeste mensen willen hen uiteinde-
lijk toch vrij kort hebben, in de 
‘puppylook’. Voor het showen is een 
goed getrimde Amerikaan pure 
noodzaak. Anders ben je nergens in de 
ring. Vooral in de afgelopen jaren is dit 
helaas het belangrijkste geworden, 
denk ik. Belangrijker dan wat er onder 
de vacht zit.’ Tineke vervolgt: ‘In de 
standaard van de Ami staat dat de 
vacht niet met de tondeuse mag zijn 
gedaan; hier wordt bedoeld de rug, die 
geplukt moet zijn of natuurlijk glad. 
Dus ja, dat is wel belangrijk en ik denk 
dat sommige keurmeesters daar hun 

kwalificatie op aanpassen. Ik vind het 
belangrijk dat een Amerikaantje er 
netjes getrimd en verzorgd uitziet, 
maar ik hou niet van ‘overtrimde’ 
honden. Belangrijker is het type en 
wat er onder het lange haar zit.’ 

Tineke had graag ervaring opgedaan 
met het trimmen van de Grote 
Poedels: ‘Ik vind ze prachtig en kijk 
mijn ogen uit als ik ze keur. Ik geniet 
van dit mooie werk! Ik ben zeker niet 
de beste trimmer als het gaat over 
het trimmen van Amerikaantjes. 
We hebben in Nederland heel goede 
Amerikanen trimmers! Maar mijn 
Amerikaantjes doen het prima in de 
ring, door mij getrimd en ook voorge-
bracht en “ze lopen nog steeds top.” 
Dat is het belangrijkste. Het is mijn 
hobby en ik geniet er van.’
De trimsalon van Tineke heeft – zo-

als het hoort in de kynologie – een 
andere naam dan de kennelnaam: 
www.cockertje.nl Ook eigenaars 
van langharige katten kunnen bij 
Tineke terecht voor ontklitten en 
vachtadvies. 

ZONDER OPSMUK
Tineke Pillement is één van die 
Nederlandse kynologische duizend-
poten: fokken, exposeren, trimmen, 
besturen. Zo is ze jarenlang secreta-
ris van de Amerikaanse Cocker 
Spaniel Club Nederland (ACSN), vijf 
jaar voorzitter van de Cavalier Club 
Nederland, drie jaar voorzitter van 
de Lagotto Club Nederland en ook 
heeft ze deel uit gemaakt van het 
bestuur van de Kynologen Club 
Breda en de Kynologen Club Hoek-
sche Waard. Nu is ze (interim)
voorzitter van de Clumber Spaniel 
Club Nederland. Tineke: ‘Ik heb ook 
artikelen geschreven voor het clubblad 

van de ACSN en andere clubbladen. Ik 
heb nog steeds plannen om een boek te 
schrijven over de Amerikaanse Cocker, 
maar of dat er nog van komt…?!’

Heb je ‘mentors’ of grote voor-
beelden gehad? 
‘Dat is een moeilijke vraag. Ik denk het 
niet. Wel bewonder ik verschillende 
collega keurmeesters en heb een aantal 
heel goede en dierbare keurmeesters als 
vriendinnen en vrienden, onder anderen 
Wil Schrander, Ineke Zwaartman, Dick 
Rutten, Wout Arxhoek en Rob Douma. 
Ik vraag nog regelmatig om raad. Ik 

‘Problemen komen meer voor 
   bij de zogenaamde ’lookalikes’
 en díe zien we niet op de shows’

Er wordt regelmatig gekeurd in het buitenland zoals hier bij de Internationale 
Show van de Zweedse Kennel Club in Sundsvall, 2011. 



INTERVIEW

93

denk nog vaak aan Anton Viergever, die 
mijn grote drijfveer is geweest. Ik kijk 
eigenlijk meer naar hoe ik dingen niet 
wil doen en volg mijn eigen weg. Ik sta 
altijd open om te leren van mensen die 
meer weten dan ik!’

Zijn er foute ontwikkelingen of 
trends in de rassen die jij keurt? 
‘Ik vind het jammer dat het handlen 
en het overdreven trimmen zo’n 
belangrijke rol zijn gaan spelen bij 
het voorbrengen van de honden. De 
‘pakjes’, en mooi en jong zijn, lijken 
nu belangrijker dan een goede hond 
aan je lijn hebben. Ik bedoel hier-
mee de meisjes en jonge vrouwen 
die zich kleden in vrij tuttige 
mantelpakjes en zo de honden zo 
perfect mogelijk voorbrengen. Dit is 
echt overgewaaid uit Amerika. Toen 
ik begon met showen was het vooral 
belangrijk dat je een goede hond 
voorbracht. Je kleding was minder 
van belang en het handlen ook. 
Gelukkig zie je bij veel rassen nog 
het ongekunstelde en daar kan ik 
nog heel erg van de honden genie-
ten die ik keur.’

‘LOOK ALIKES’
Voor keurmeesters is het document 
met de rasspecifieke instructies 
(RSI) in de afgelopen jaren een rol 
gaan spelen. Dat betekent dat zij 
moeten letten op een aantal onge-
wenste zaken in een ras en die 
moeten benoemen op een formulier. 
Tineke: ‘Die instructies kom ik bij 
verschillende rassen die ik mag keuren 
tegen. Onder andere ook bij de 
Amerikaantjes: te bolle ogen, te korte 
voorsnuit, te zware vachten. Bij de 
Clumber Spaniels moet er worden 
gelet op de zogenoemde haw (ectropion 
van het onderooglid), net als bij de 
Franse Bulletjes, de Mopshonden en 
andere ‘kortsnuitigen’. Ik let heel goed 
op de ademhaling, te zware neusrim-
pels, snurken, uitpuilende ogen, 

enzovoort. Over het algemeen valt het 
erg mee. Op de shows vinden we niet 
veel problemen, daar komen de betere 
hondjes. Deze problemen komen meer 
voor bij de zogenoemde ‘look a likes’ en 
díe zien we niet op de shows.’

Over welke karaktereigenschap-
pen moet een keurmeester abso-
luut beschikken? 
Tineke: ‘Je moet wel weten wat je wilt 
en standvastig zijn. Duidelijk voor je 

mening uitkomen en niet te snel onder 
de indruk zijn als je commentaar krijgt 
op je keuring. Aan de andere kant ook 
open staan voor opbouwende kritiek, 
want je hebt regelmatig met mensen te 
maken die al veel langer in een ras 
zitten dan jijzelf en dus veel meer 
ervaring met dit ras hebben.’
Tineke’s antwoord op deze vraag 
stemt mij tot nadenken. Ik kom 
maar al te vaak keurmeesters tegen 
die ‘mijn’ ras voor de eerste of 

Even een aandachtsmomentje voor een Petit Brabançon tijdens een 
keuring in Finland, 2013. 
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honden, die een grote plek in mijn hart 
hebben. Als ik ooit eerder in contact 
was gekomen met honden, had ik 
beslist een Riesenschnauzer gehad! Ik 
ga dit jaar nog examen doen voor de 
Drentsche Patrijshond. Die past bij 
mijn liefde voor de Nederlandse rassen 
en ik hoop nog vier rassen af te ronden 
in rasgroep 9. En dat was het dan, 
denk ik!’

Wat is het grootste negatieve 
verschil tussen de kynologie toen 
jij begon en nu? 
‘Toen ik begon was de ‘pakjescultuur’ 
nog niet zo aanwezig en was het 
belangrijk dat je een goede hond 
binnenbracht en niet hoe je er zelf 
uitzag. Ik denk ook dat de keurmees-
ters veel meer bezig waren met de 
fokkerij en niet met het laten winnen. 
Ik vind de kynologie niet specifiek 
negatiever, maar wel anders geworden. 
Te massaal, te groot, te veel shows. 

tweede keer keuren en zich opstel-
len als een autoriteit, waarbij ze 
volledig voorbijgaan aan het juiste 
type en de rasspecifieke eigenschap-
pen. Als Tineke in 2012 voor de 
eerste keer Welsh Springer Spaniels 
op CAC niveau keurt, reis ik speciaal 
af naar Nieuwegein en zit op het 
puntje van mijn stoel. Ze heeft een 
prachtige inschrijving van 25 hon- 
den. Een aantal dat sindsdien niet 
meer is gehaald, met uitzondering 
van de Winner en de kampioen-
schapsclubmatch van de Welsh 
Springer Spaniel Club. Als een goed 
geolied machientje werkt ze zich 
door type, specifieke raskenmerken, 
gangwerk, enzovoort heen. Concen-
tratie, standvastig en besluitvaardig 
zijn de kenmerken en vanaf de 
puppy reu tot en met de kampioen 
teef geniet ik met volle teugen van 
haar kwalificaties en plaatsingen. 
Waar sommige fokkers en keur-
meesters het na 25 jaar nog niet 
zien, vind ik Tineke voor mijn ras 
een natuurtalent. Vanaf die dag is 
ze dan ook een kandidaat voor een 
interview in Hondsbrutaal. 

STOERE HONDEN
Wie kijkt voor welke rassen Tineke 
als keurmeester is gekwalificeerd, 
ziet rassen uit de FCI-rasgroepen 
2, 7, 8 en 9. 
Waarom die versnippering? 
Tineke: ‘Spaniels heb ik al zo lang en 
daarmee ben ik oud geworden. Dus ja, 
dat is de groep waarmee ik me erg 
verwant voel. Ook hou ik veel van de 
Retrievers. Ik smelt van een prachtige 
Golden en een mooie Labrador. Ook de 
Waterhonden hebben bij mij een 
speciale plek. Bij de Gezelschapshon-
den voel ik me thuis, omdat ik er veel 
op de trimtafel heb gehad en ik hou 
ontzettend van de kortsnuitjes. (Zelf 
heeft ze een Griffonnetje). En dan de 
Pinschers en Schnauzers. Dat is een no 
nonsens groep, daar hou ik van. Stoere 

Rennen van het ene land naar het 
andere om daar een puntje binnen te 
halen. Klaar, volgende hond de ring in 
en vooral promoten wat je allemaal 
hebt gewonnen. Er wordt ook veel te 
vaak een Uitmuntend gegeven en de 
Kampioensklas wordt voller, maar de 
kwaliteit steeds minder. Wat ik wel 
leuk vind, is dat je door het internet 
veel meer op de hoogte bent over je ras 
en/of foklijnen in andere landen. Een 
bepaalde dekreu of lijn is nu veel 
gemakkelijker te vinden en contact 
maken gaat supersnel.’

SIMPEL VERZOEK
Tineke is geen voorstander van 
kwalificeren op lokale clubmatches. 
De clubs willen nog steeds dat er 
wordt gekwalificeerd, maar voor 
haar hoeft dat niet meer en ze ziet 
ook niet echt de meerwaarde ervan. 
Onze totale kynologische hobby 
vindt plaats onder de vlag van de 

INTERVIEW

Int. Kamp. Charmeur de Feu du Mas Chanteclerc (Lino), een reu die onder 
andere in Nederland, Duitsland, Polen en België in de showring verscheen 
en een reeks titels achter zijn naam heeft.
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Raad van Beheer. Op mijn vraag of 
het hier en daar een tandje minder 
zou kunnen, zegt Tineke: ‘De Raad 
van Beheer staat onder constante druk 
en moet heel veel doen. De hondenfok-
kerij staat zo ter discussie. Ik vraag me 
vaak af hoe zij met werkdruk omgaan 
en waar de prioriteiten worden 
gesteld. Uitgangspunt is dat ze steeds 
bezig zijn om de service te verbeteren 
en aan te passen aan het digitale tijd- 
perk. Maar het is een moeilijk proces 
dat, denk ik, steeds moet worden 
bijgesteld. Jammer is dat op een 
simpel verzoek heel vaak geen ant-
woord komt.’
In de afgelopen jaren zijn heel veel 
schepen bij de Raad van Beheer op 
de helling gezet en te water gelaten. 
Denk maar aan de Rasspecifieke 
Instructies (RSI), DNA afname, 
Fairfok, Verenigingsfokreglement, 
Dag van de Hond, Raad van Beheer 
Youth, kwalificeren voor Crufts, de 
European Dog Show en de World 
Dog Show. Tineke: ‘Ik vind veel 
nieuwe dingen heel goed. Met het RSI 
heb ik regelmatig te maken en ik vind 
het een meerwaarde hebben. DNA heb 
ik ook mee te maken, zeker een 
meerwaarde voor de fokkerij. De 
kwalificaties voor Crufts etc., ja, ik 
hoor dat veel mensen er enthousiast 
van worden; mij raakt het niet. Ik lees 
en volg alles zo goed mogelijk, maar 
het is inderdaad zoals je zegt: veel en 
soms niet allemaal meer te volgen.’

GRAFSTEEN
Ben jij er een voorstander van dat 
keurmeesters op 75-jarige leeftijd 
moeten stoppen? Al was het 
alleen maar om de ‘doorstroming’ 
te bevorderen.
‘Nee, ik ben geen voorstander van 
stoppen als je 75 bent. Je moet stoppen 
wanneer jij wilt en denkt dat je het niet 
meer kan, zowel geestelijk als lichame-
lijk. Sommige mensen worden tegen-
woordig zo gezond heel oud en we 

moeten ook allemaal langer werken. 
Dus laat iedereen dit zelf bepalen.’ 
Op mijn vraag wie zij nog wel eens 
zou willen ontmoeten, zegt Tineke: 
‘Ik weet niet precies hoe je dit bedoelt. 
Iemand uit de kynologie of een artiest? 
Tulio Cima zou ik graag nog eens 
spreken en enkele schoolvrienden van 
vroeger, ook mijn vader en mijn oudste 
zus. Jammer genoeg zijn ze allemaal 
overleden. Ik was ook een grote fan van 
John Denver en geniet nog steeds van 
zijn muziek. Met mijn vader zou ik 
graag nog eens praten over de honden. 
Hij zou mijn groep Amerikaanse 
Cockers geweldig hebben gevonden; hij 
was, net als ik, een echte dierenliefheb-
ber. En Tulio, hij had zo zijn eigen 
mening over de kynologie en de Ameri-
kaanse Cocker. Een heel bijzondere man 
en groot kynoloog met een heel groot 
hart. Ik ben heel nieuwsgierig hoe hij nu 
over de stand van ons ras zou praten.’

Nu we toch over ouder worden 
praten: Hoe zou je willen dat je 
later herinnerd wordt?
Tineke: ‘Haha, moeilijke vraag hoor. 
Ik wil in ieder geval een Spaniel-
beeld als grafsteen of iets dergelijks. 

10 VRAGEN AAN TINEKE
Wil jij dit rijtje: exposeren, 
fokken, besturen en keuren, eens 
in jouw volgorde van belangrijk-
heid neerzetten?
‘Keuren, fokken, exposeren, 
besturen. Echt keurmeester voel ik 
me pas sinds kort!’
Hetzelfde maar dan: type, 
gangwerk, expressie, bouw, 
hoofd, temperament.
‘Type, hoofd, expressie, gangwerk, 
bouw, temperament. Per ras een 
beetje verschillend en soms moet je 
de volgorde omdraaien.’ 
Wat ontroert je?
Veel. Dierenleed, kinderleed, 
sommige films, vriendschap.
TV of tablet?
TV. Ik kijk graag naar detectives en 
kennis spelletjes.
De kynoloog die je het meest 
bewondert?
Fokkers die steeds met een nieuwe 
topper komen!
De krant of een damesblad?
Damesblad. Ik lees hier alleen ons 
streek weekblad en het nieuws volg 
ik via de radio en tv.
Keuren in Brazilië of op safari in 
Afrika?
Op safari in Afrika. Maar ik doe 
liever iets waar het minder warm is.
Witte of rode wijn?
Geen voorkeur. Ben geen echte 
alcoholliefhebber.
Audi of Mercedes?
Audi.
Favoriete tentoonstelling?
De Kerstshow.

Dat heb ik al heel duidelijk tegen 
mijn kinderen gezegd. Voorts in 
ieder geval als zijnde eerlijk en niet 
lui en voor mijn kleinkinderen als 
een oma die er voor ze was en waar 
veel mocht. En als een echte dieren-
liefhebber, want dat ben ik.’ 

Links’ Lemon Obsession (Archie), 
in de veteranenklas op 12-jarige 
leeftijd. Hij staat, samen met Tejas 
Fire Dancer (Lolita), aan de basis 
van Tineke’s fokkerij.


