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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 mensen die op andere wijze bekendheid genieten in de kynologie. Keurmeesters zijn in de 

afgelopen tientallen jaren uitvoerig aan het woord geweest. Echter, er dient zich weer een 
lichting aan die ongetwijfeld een opinie heeft over alles dat zich in de kynologie afspeelt. 

ONZE HOND voelt hen aan de tand – hondsbrutaal.

Voor het eerst sinds lange tijd een 
vraaggesprek met een keurmeester 
die ik nooit heb gezien of gesproken. 
Dat betekent dat Yessica Sam-Sin 
zich, ook aan mij, uitgebreid mag 
voorstellen. Natuurlijk is er internet, 
maar daar word ik niet wijzer van, 
behalve dat ik haar tegenkom als 
keurmeester en – dat is verrassend – 
als fotograaf van prachtige honden-
foto’s. De rest moet ik zien uit te 
vinden door – hondsbrutaal – mijn 
vragen te stellen.

BOKSEN OP DE KERMIS
Yessica (1972) is het enige kind van 
Pat Harrison en John Sam-Sin, die, 
verrassend genoeg, allebei in 
Nederland zijn geboren. Sinds kort 
moet ik – om politiek correct te 
zijn – zeggen dat Yessica een 
migratie achtergrond heeft. Haar 
moeder heeft Engelse roots en haar 
vader Surinaamse. 
Yessica: En waar ontmoet je elkaar 
dan in de jaren zestig? Nou, gewoon 
op de kermis in Beverwijk, bij de 
bokstent waar mijn vader bokste. 
Klinkt heel normaal toch? Ik ben 
geboren in Beverwijk, thuis bij mijn 
opa en oma, die heel belangrijk in 
mijn leven zijn geweest.
Yessica bezoekt de basisschool 

neeskunde (consultancy richting) 
op Instituut Silverlinde gevolgd. 
Hoewel ze de opgedane kennis 
gebruikt, doet ze er op professio-
nele basis niets mee. 

EN NU?
Yessica: Ik werk bij Rijkswaterstaat, 
als omgevingsmanager bij diverse 
projecten. Mijn functie houdt in dat de 
‘fysieke’ omgeving van het projectge-

in Beverwijk en Rotterdam. Via aller-
lei omwegen heeft ze de opleiding 
Management, Economie en Recht 
op de Hogere School voor Economi-
sche Studies (HES) in Rotterdam 
afgemaakt. Haar studie Rechten op 
de Erasmus Universiteit heeft ze 
net niet af kunnen ronden, maar de 
wens is dit ooit nog eens te doen. 
Een paar jaar geleden heeft ze de 
opleiding veterinaire natuurge-
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Yessica met de Pekingees ‘Sjors’, (1979).



‘Yeajo la Vigueur Silence’. Yessica’s eerste liefde voor 
de Bordeaux Dog.

Yessica met haar eigen Bordeaux Dog ‘Xolani z Orisku’, 
roepnaam Erwtje… Een krachtige uitstraling, de expres-
sie met die ‘wat mot je joh?’ blik is heel karakteristiek 
voor het ras. (Foto: Petra van Rijn).
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bied wordt ingelicht, ingericht, voor-
bereid, meegenomen en betrokken 
voordat de echte werkzaamheden 
beginnen. Tijdens de werkzaamheden 
is communicatie belangrijk om de 
gebruikers/bewoners over hinder te 
informeren. Er valt nog zoveel meer 
over te vertellen, maar dat is hier niet 
de plek. Om een lang verhaal nog 
langer te maken, ik behartig de 
belangen van de interne en externe 
stakeholders van het project(gebied) 
en bemoei me met van alles en nog 
wat. Ik ben van mening dat je vooral 
moet doen waar je goed in bent. 

Hoe zou je je jeugd willen 
karakteriseren?
Een beetje een Goede Tijden, Slechte 
Tijden verhaal… Ik heb veel tijd 
doorgebracht met mijn grootouders en 
was al vrij jong zelfstandig… Daar wil 
ik het maar bij laten. Mijn jeugd 
kenmerkt zich wel met veel tijd 

doorbrengen met paarden en de daar-
bij behorende activiteiten. Rijden, 
verzorgen, trainen en wedstrijden. 
Eigenlijk is Yessica altijd door 
honden omringd geweest. Ze is 
geboren met een Dalmatiër aan het 
bed en haar ouders hebben daarna 
altijd wel een hond of honden 
gehad. Een ruime variatie van een 
Pekingees, Boxer, Basset tot Jack 
Russells. Ze hebben nu een Mops en 
een Franse Bulldog, allebei ‘kleine 
Molossertjes’. 

EEN SOORT JANSEN
De familienaam Sam-Sin is opval-
lend, in ieder geval opvallender en 
interessanter dan Jansen. Sam-Sin 
heeft diverse betekenissen. Als 
eerste ‘gelukkig leven’, als tweede 
‘rijk leven’ en ook ‘gezond en lang 
leven.’ Ik gok er op dat Yessica’s 
roots in Suriname of op de Neder-
landse Antillen liggen. En, dieper in 

de historie, in China. Immers, vanaf 
1853 gaan Chinese contractarbei-
ders naar de Nederlandse koloniën, 
maar later komen er ook vrije 
arbeiders, handelaren en winkelbe-
diendes. Zij komen rechtstreeks uit 
China of uit Java, waarheen ze 
eerder zijn geëmigreerd. Vanaf de 
jaren zestig van de vorige eeuw 
komt de emigratie naar Nederland 
op gang. Niet zelden hebben deze 
families een rijke familiehistorie.

Zit ik er erg ver naast? 
Nou, ik vind het al bijzonder knap, 
goede research! Roots, inderdaad 
Suriname. In ons geval een Chinese 
contractarbeider. Rudolf Herman 
Johannes Sam-Sin, wiens oorspron-

Yessica Sam-Sin: ‘Je bent nooit 
uitgeleerd; bij ieder stukje 
kennis heb ik weer zoveel 
nieuwe vragen...’



Na haar ‘ontdekking’ is Yessica Sam-Sin vooral te zien in t.v. reclames en in de ‘fashion fotografie’, zoals hier in 
Hong Kong, december 2002. 
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kelijke naam waarschijnlijk Chung 
Sam-Sin is, heeft de boot genomen 
vanaf Macau, in het zuiden van 
China. Onze stamboomkennis gaat 
tot 1853. We vermoeden dat de echte 
oorsprong van de familie in Mongolië 
ligt, maar de tot nu ondernomen 
pogingen in China hebben nog niet 
tot meer informatie geleid. Chinezen 
zijn erg zuinig met het delen van 
informatie. Zoals bij veel Surinaamse 
families zijn er verschillende achter-
gronden; in mijn geval is dit Chinees, 
Inheems (Indiaans) en Creools 
(Negroïde).
Mijn moeders naam is Harrison. 
Kijk, daar komen we toch op een 
soort Jansen uit, maar dan de 
Engelse variant. De oorsprong van de 
Harrisons ligt in het midden van 
Engeland, in Burton upon Trent, bij 
het dorpje Church Gresley. 
En als een voorbeeldige mix van 
culturen besluit Yessica: Ik hou 
van traditioneel eten, bij voorbeeld 

van Surinaamse Heri Heri, maar ook 
Engelse Yorkshire pudding. Dat niet 
alle Chinese kenmerken Yessica 
hebben bereikt, blijkt al vroeg in 
ons gesprek: ze is absoluut niet 
zuinig met het delen van informa-
tie… (Ze eet wel uit een kommetje 
met stokjes). Al in een vroeg 
stadium van deze ‘Hondsbrutaal’ 
blijkt dat niet al mijn vragen en 
haar antwoorden de eindstreep 
gaan halen... 

Een vogeltje heeft mij inge-
fluisterd dat je model bent 
geweest en de wereld hebt 
rondgereisd. Dat triggert mijn 
nieuwsgierigheid. Zoveel mo-
dellen hebben we niet in de 
kynologie… 
Yessica: Je bent wel heel goed 
ingelicht hoor, ik ben benieuwd naar 
dat vogeltje… Tja, ze kucht even, 
da’s niet iets waar ik het vaak over 
heb, maar om je nieuwsgierigheid 

Het modellenwerk brengt Yessica 
onder andere in Marokko, waar 
deze foto is genomen in juni 2002.



Jonge Honden Dag 2014 van de Welsh Corgi Cardigan Club Nederland 
(WCCN). De honden zijn in 2013 geboren.

INTERVIEW

89

te voeden… Een tikje een klassiek ver-
haal. Net 20 jaar, op pad met mijn 
moeder in Amsterdam, aangesproken 
door de eigenaresse van een model-
lenbureau. Of ik geïnteresseerd was, 
kaartje aangenomen, paar maanden 
laten vergaan en op aandringen van 
mijn moeder een afspraak gemaakt. 
Testshoot gedaan, opgenomen in hun 
bestand en een paar weken later 
stond ik, met een bibberlipje en een 
dikke laag make up, tussen de ‘echte’ 
modellen in de tv studio in Hilver-
sum, bij het programma AVRO’s 
Servicesalon. 

DAMES- EN MODEBLADEN
Yessica is daarna te zien in tv recla-
mes onder meer voor Sony, C&A en 
een yoghurt merk, maar vooral in de 
‘fashion’ fotografie. Catalogi en 
folders, onder andere voor C&A, 
Yoek en Marca, en ze is te bewonde-
ren in alle dames- en modebladen. 
Het brengt haar over de hele wereld. 
Yessica: Ik heb erg leuke opdrachten 
gehad en mooie plekken op de wereld 
gezien. Je gaat wel onder alle omstan-
digheden gewoon door, ook de dag na 
het overlijden van mijn eerste Bordeaux 
Dog stond ik in de studio, gebroken, 
maar een (werk)glimlach en tussendoor 
huilend in de omkleedruimte en ervan 
overtuigd dat je niets aan me zag. 
Alleen de make up artist wist het. Ik 
heb gewerkt tot mijn 35ste. 

Wanneer en waar ben je voor 
het eerst in aanraking gekomen 
met honden en op welk moment 
wist je ‘ja, dat wordt mijn 
liefhebberij’?
Ik vertelde al eerder over de Dalmaat 
aan het bed toen ik werd geboren, 
‘mijn’ Rover. Mijn ouders hebben altijd 
wel een hond of honden gehad. In 
ruime variatie, een Pekingees, Boxer, 
Basset en Jack Russells. Mijn diepere 
interesse is gekomen toen mijn eerste 
Bordeaux Dog op 4-jarige leeftijd op 

een nare manier overleed en ik daar zo 
stuk van was dat mijn collega, die 
toevallig erg actief in de honden was, 
mij op de cursus KK1 wees, ‘dan wist ik 
tenminste welke vragen ik de volgende 
keer moest stellen aan de dierenarts, 
want dan wist ik zelf veel meer van 
honden’. Dat ben ik gaan doen, KK2 
ook dan maar en het werd steeds 
leuker. ‘Oh, joh er is ook nog een E&B, 
LEUK!’ Doen we ook. Daar kwam de 
vraag: ‘Wie heeft als doel exterieur 
keurmeester te worden?’ Daar heb ik 
op gereageerd dat ik het graag aan 
docenten en examinatoren overliet of 
ik daar geschikt voor zou zijn. Onder-
tussen steeds actiever met honden en 
vanaf 2005, samen met wat liefheb-
bers, een herplaatsingsinitiatief voor 
de Bordeaux Dog opgestart. In 2008 
ben ik gestart met de opleiding 
Veterinaire Natuurgeneeskunde, nadat 
ik had onderzocht of ik alsnog kon 
starten met Diergeneeskunde. Dat kon 
helaas niet parttime en ik moest wel 
blijven werken, omdat ik een volwas-
sen leven had met een koophuis 

en andere ‘grown up’ verplichtingen. 
Waar ik vroeger altijd al overmatig 
was geïnteresseerd in de gezondheid, 
bouw en het gedrag van paarden, is 
dit in afgelopen 16 jaar doorgezet in 
de zoektocht naar kennis over honden 
en dat is uitgegroeid tot een licht uit de 
hand gelopen hobby. Je bent nooit 
uitgeleerd; bij ieder stukje kennis heb 
ik weer zoveel nieuwe vragen, dus ik 
kan nog wel even vooruit. 

Je hebt nu een Bordeaux Dog en 
een Welsh Corgi Cardigan. Wat 
trekt je aan in hun uiterlijk en 
karakter(s)? 
Heel specifiek voor de Bordeaux Dog: 
de krachtige uitstraling, de expressie 
met die ‘wat mot je joh?’ blik. De totale 
toewijding als er wederzijds respect en 
vertrouwen is, uiteraard met eigen-
wijze trekjes. Ik kan om hen lachen. 
Welke hond trekt zijn wenkbrauw nou 
zo overdreven op bij verontwaardi-
ging? De manier waarop ze bewegen, 
noem het een leeuwenpas in honden-
jasje. Ze zijn aandoenlijk als ze 
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vergeten hoe groot ze zijn en even op 
schoot komen zitten. 
En de Welsh Corgi Cardigan: ik was 
uiteraard eerder bekend met het ras; 
met een gedeeltelijk Engelse achter-
grond ontkom je niet aan het concept 
Welsh Corgi. Met de Engelse koningin 
als groot liefhebster en fokster van de 
Pembroke. Diezelfde collega, die mij 
ondertussen stevig had beïnvloed, 
vroeg me mee te gaan naar een fokster 
in Duitsland. Al weer meer dan 11 jaar 
geleden, want Stu-ie is net 12 gewor-
den. Stu-ie kwam naar beneden 
stormen en ik was verkocht. Ingeladen 
en hij is niet meer weggegaan. Het 
gemak waarop de Corgi’s contact 
maken met andere honden, je graag 
willen vermaken, aandacht en momen-
ten voor zichzelf opeisen, de onver-
wachte behendigheid en gedrevenheid 
is prachtig om te zien. Het zijn 
heerlijke honden om zelf te hebben. Ik 
vind het ook leuk om af en toe wat 
honden op te vangen; tot vorig jaar een 
Border Collie erbij gehad, die is bijna 
15 geworden, mijn hart verpand aan 
een mooie Mastiff koningin, andere 
Bordeaux doggen en binnenkort komt 
een wat oudere Ridgeback dame 
logeren voor een iets langere periode. 

HEERLIJK SPARREN
Erg veel geluk heeft Yessica de laatste 
jaren met haar honden niet gehad. 
Eén Bordeaux Dog is helaas al snel 
‘ziekelijk’, een ander wordt veel te 
groot. Met enige zelfspot heeft ze 
vooral een ‘neus gekregen’ voor de 
‘bijzondertjes’. Bijvoorbeeld nu weer 
eentje met onder andere een pigment 
fout. ’Ik zou er een stripfiguur van 
kunnen maken, The Pink Nose 
Bandit’. Ze is daar ‘redelijk zwart-wit’ 
in en gaat er niet mee in de ring staan, 
ondanks dat het allemaal fantastische 
honden zijn! Echter, zo gauw ze een 
hond treft die in haar ogen showwaar-
dig is, zal ze hoogstwaarschijnlijk wel 
in de showring te vinden zijn.

Is er iemand die je je ‘mentor’ 
zou kunnen noemen? Wiens 
mening je op hoge prijs stelt en 
van wie je veel hebt geleerd?
Echt gericht op de Molosser rassen heb 
ik heel veel aan de kennis van Bas 
Bosch. Er zijn maar weinig mensen die 
zo intens over deze rassen kunnen 
vertellen en kritische vragen kunnen 
stellen. Met betrekking tot algemene 
(kynologische) onderwerpen noem ik 
graag Dick Baars. Heerlijk sparren over 
vraagstukken, weg zwijmelen en de 
diepte ingaan en ook die kritische noot 
waardeer ik op een level waar geen 
passende woorden voor zijn, maar meer 

een gevoel is. Verder is het wel zo dat 
hoe verder je je in rassen verdiept en 
mensen leert kennen, er bij ieder ras 
een inspiratiebron hoort. Of mensen 
waar je mee te maken krijgt in besturen 
of voorzitters, die net een extra stapje 
doen om je mee te nemen in hun kennis. 
Mijn ‘kynologische moeder’ – Annette 
Wijnsouw – hoort daar bijvoorbeeld bij 
en ik dank Rachel Dijkhorst-Noij (‘die 
collega’), die mij een zetje in de kynolo-
gische richting heeft gegeven. Echter, ik 
vervloek alle hier voor genoemden als ik 
in een volledig moment van examen-
stress zit en hen dan altijd vraag 
waarom dit ook alweer leuk is.

Winner 2016, eerste dag en Yessica keurt de pups. Op haar verlanglijstje 
staan… ‘de wat ‘exotische’ Terrierrassen uit groep 3, de Dandie Dinmont 
Terrier en de Skye Terrier. Hoe móóói zijn die!?
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Je bent aan het begin van je 
carrière en mag nu 7 rassen 
keuren. Hoewel ik in de Bor-
deaux Dog en de Mopshond 
overeenkomsten zie, is dat niet 
het geval bij de Corgi en de 
Spinone. Waarom die versnippe-
ring? Beleid of toeval?
Allemaal rassen waarbij mijn hart 
een sprongetje maakt als ik ze zie. 
Dat bepaalt in principe vooral mijn 
keuzes. Wat concreter: een aantal 
Britse rassen heeft mijn interesse, 
waaronder de Corgi rassen. De 
Molosser rassen staan op nummer 1 
qua interesse, het is wachten op de 
rasexamens… Die sectie is in ieder 
geval het doel te mogen keuren en 
daar passen de ‘kleine Molossers’ uit 
rasgroep 9 bij. De uitstap in een 
andere sectie van rasgroep 2 is omdat 
ik dat ook mooie, krachtige honden 
vind en daar hoort de Duitse Pinscher 
ook bij. Bij de Spinone (de ‘dog onder 
de jachthonden’, zie je?) ben ik erin 

gegroeid door er vaak mee in aanra-
king te komen. Heerlijke honden, 
alleen die blik al! Uiteraard hoort 
daar de Bracco ook bij (helaas gezakt 
voor het rasexamen). 

Welk ras is het ‘lastigste’ om te 
keuren?
De Bordeaux Dog. Daar ‘zit ik zelf 
het meeste in’ en ken ik redelijk wat 
mensen en je wilt tenslotte niemand 
teleurstellen. Maar het gaat nou 
eenmaal om de honden; het is 
gewoon nooit persoonlijk bedoeld. 
Het is ook echt geen makkelijk ras 
en heeft zoveel specifieke details die 
de Bordeaux Dog de Bordeaux Dog 
maken. De lijnen in hoofd en 
lichaam, niets is recht. Ondanks dat 
past het allemaal als een puzzel in 
elkaar en als je dat tegenkomt gaat 
je hart echt wel sneller kloppen.
In 2012 doet Yessica haar eerste 
rasexamens: voor de Welsh Corgi en 
de Pembroke. Ze slaagt voor allebei. 

Ik reken jou maar tot ‘de nieuwe 
lichting’ keurmeesters. Welke 
rassen staan op je verlanglijst 
als het gaat om examens doen?
Zeker weten nieuw in het keuren, 
maar ook nog maar een beginnend 
kynoloog, daar valt nog veel in te 
ervaren en leren voordat ik die titel 
zelf zou gebruiken. Op het verlang-
lijstje staan enkele Britse rassen uit 
groep 1, de Molosser en Pinscher sectie 
uit groep 2, wat ‘exotische’ Terrierras-
sen uit groep 3: de Dandie Dinmont en 
de Skye Terrier. Hoe móóói zijn die!? 
Uit rasgroep 5 de Chow Chow en de 
Västgötaspets als verlengde en 
aanverwant ras van de Corgi. Verder 
heb ik veel interesse in een aantal 
rassen van groep 6, de Basset, Bloed-
hond, Coonhound, de Laufhunden, 
Dalmatische Hond en Ridgeback. Als 
ik die rassen zie, sta ik bijna te sprin-
gen … blik in de ogen, oren, karakter, 
gedrevenheid; ik mag de mooie 
Spaniel rassen ook niet vergeten. De 

De Bordeaux Dog is uiteraard een geliefd onderwerp voor Yessica als fotograaf.
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‘mini-Molossers’ uit rasgroep 9. En op 
afstand bewonder ik heel groep 10, 
maar ik zeg altijd dat die zijn voor ‘als 
ik later groot ben’ en ik kijk heerlijk 
nog vol bewondering een groot aantal 
jaren mee. Ik heb zeker geen haast en 
doe het lekker rustig aan. Zoveel mooie 
rassen en zo weinig tijd… 

Keurmeesterexamens kennen 
een zeer hoog gehalte ‘de 
slager keurt zijn eigen vlees’. 
Keurmeesters helpen hun 
concurrenten – collega’s mag 
ook – in het zadel, of niet. De 
spoeling wordt dan dunner… 
Poeh, da’s een onderwerp waar je, 
denk ik, wel een apart artikel aan zou 
kunnen wijden, met de inzichten 
vanuit de RvB, de VKK, de rasvereni-

gingen en keurmeesters daarin mee 
te nemen. Mijn ervaring, tot nu, is 
dat het inderdaad geen makkelijk 
proces is. Ik heb de moeilijkste 
examens bij bekenden gedaan en dat 
is heel goed verlopen, maar ook 
minder goed. Een bewijs dat er geen 
garantie bestaat dat het makkelijk is 
om een examen te halen. Reglemen-
ten zijn nodig en geven goede hand-
vatten om beleid uit te kunnen 
voeren; ik zie daar nog wel verbete-
ringen en aanscherpingen in. 

INVLOED VERENIGINGEN
Yessica vervolgt: De Nederlandse 
keurmeester moet aan veel regels 
voldoen, maar ik zie dat er aan de 
andere kant niet veel is waar we op 
kunnen steunen als we met vragen/

dilemma’s zitten. De Vereniging voor 
Keurmeesters (VKK) doet haar best 
hun leden-keurmeesters te horen, 
maar zijn beperkt in de mogelijkhe-
den. De Raad van Beheer (RvB) 
benoemt de keurmeesters, maar ‘wij’ 
zijn geen onderdeel of lid van de RvB, 
dus ik heb in deze fase een beetje het 
gevoel ergens tussenin te hangen. 
Maar misschien, als ik verder in het 
proces ben, verandert dat omdat ik 
meer weet en meer ervaring met 
bepaalde zaken heb. Waar ik nu mee 
stoei is dat hoe verder je in de 
kynologie groeit, hoe meer petten je 
op krijgt (fokker, exposant, keur-
meester, bestuurslid, herplaatser, 
etc.) Hoe ver kan en mag dat gaan? 
Zijn sommige functies of rollen nog 
open voor, bijvoorbeeld, het afnemen 

Nog een foto van Yessica: ‘Ze zijn aandoenlijk als ze vergeten hoe groot ze zijn en even op schoot komen zitten.’ 
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van examens? Kun je een rasexamen af-
nemen bij een medebestuurslid, ondanks 
dat die misschien de meest geschikte 
examinator is voor dat rasexamen? 
Andere zaken die me bezighouden zijn: 
hoe ver gaat de invloed van de rasvereni-
ging in examens? Moet de RvB hier niet 
gewoon leidend in zijn? De RvB plant en 
de rasvereniging volgt; zo komen meer 
rassen en met meer regelmaat op de 
planning te staan. Maar – om op het 
‘poeh’ terug te komen – er valt nog zoveel 
over te zeggen. 

Voor keurmeesters is er het 
document Rasspecifieke In-
structies (RSI), waarin voor een 
aantal rassen afwijkingen en 
dergelijke bij het keuren moet 
worden ingevuld. Bij de Bor-
deaux Dog worden ‘oogproble-
men’ en ‘anatomische misvor-

ming resulterend in een zwak en 
schuifelend gangwerk’ ge-
noemd. Wat is het percentage 
‘misvormingen resulterend in 
een zwak en schuifelend gang-
werk’ dat je bij het keuren ziet? 
Op het moment valt dat in de show-
ring echt wel mee. In het verleden 
waren er meer behoorlijk steile 
(zwakke) achterhanden en sterker 
uitdraaiende voorvoeten. Eigenlijk 
zijn er nu meer honden die makkelij-
ker door de ring gaan, maar mis-
schien het mooie typische gangwerk 
missen. Bij versnelling in draf komt 

het hoofd onder de ruglijn en worden 
de passen langer en mobieler. Dat 
typische gangwerk wordt nog weleens 
verkeerd uitgelegd. Er zijn honden 
die met het hoofd laag beginnen en 
wat langzaam met het hoofd laag 
blijven lopen. Dat straalt weinig 
kracht en souplesse uit, die juist zo 
bijzonder is bij dit toch redelijk 
imposante, middelgrote Molosser ras. 

Bij de Corgi moet door keur-
meesters worden gelet op 
‘incorrect gangwerk ten 
gevolge van het excessieve 
uitdraaien van de voorpoten 
en/of als gevolg van ‘over-
knuckling’ (een naar voren 
gebogen pols, vooral bij 
kortbenige honden). 
Yessica: De Welsh Corgi is numeriek 
geen groot ras, zowel in het fokken 

als showen. Hier worden uitdraaiende 
voeten vaak als typisch gezien, 
terwijl het niet om die voeten gaat. 
Het gaat om de mooie wrap (‘omwik-
keling’) die om de gewenste diepe 
borstkas gaat, waar de benen als het 
ware omheen gevouwen dienen te 
worden en, om balans te vinden, die 
voeten iets meer uit kunnen draaien. 
Hoe mooi is het als een Welsh Corgi 
Cardigan met goede paslengte, 
stabiele rug, staart in een verlengde 
daarvan, oren licht naar achter 
gevouwen en de intense blik die 
daarbij hoort, in beweging komt!?

GUILTY PLEASURES
Fotograferen is Yessica’s hobby, 
waarvan de resultaten best als 
professioneel mogen worden 
gezien. Op Google Images is een 
aantal van haar foto’s te vinden. 
Helaas kan ze op dit moment niet 
fotograferen als gevolg van drie 
nekhernia’s. De camera is domweg 
daarvoor te zwaar. Hoewel honden 
vaak het grootste deel van haar 
vrije tijd innemen, zijn er onge-
twijfeld nog andere liefhebberijen.

Films, tv programma’s,boeken?
Net als tienduizenden andere 
Nederlanders is Netflix ideaal voor 
Yessica. Ze kijkt naar The Crown, 
The Originals, Once upon a Time 
en The Good Wife, Jessica Jones en 
Luke Cage, maar ook, documentai-
res als 13th en Cowspiracy. Haar 

favoriete boek (én film met Whoo-
pi Goldberg en Oprah Winfrey) is 
Alice Walkers ‘The Color Purple’, 
een boek over de onderdrukking 
van de Afro-Amerikaanse vrouw 
door Afro-Amerikaanse en 
blanke mannen. 
Yessica: Boeken: ‘guilty pleasures’ als 
Jill Mansell, Katie Fjorde en de serie 
van Harry Potter. Het liefst alles in 
het Engels, omdat ik erg geniet van 
dialecten en uitspraken die in het 
Nederlands toch anders overkomen. 
Ook boeken die echt informatief zijn 
en kennis opleveren. Een aanrader 

     ‘… Hoe verder je in de kynologie 
groeit, hoe meer petten je op krijgt.   
 Hoe ver kan en mag dat gaan?’
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in dit huidige ‘politieke’ klimaat is 
dan ook ‘Roofstaat’ van Ewald 
Vanvugt. Daarin staan onderwer-
pen die, wat mij betreft, nu in de 
standaard geschiedenisboeken 
ontbreken.
De auteur beschrijft de roof- en 
kruistochten in de middel-
eeuwen tot de kolonisaties en 
massa-executies in voormalig 
Nederlandsch-Indië. Hét stan-
daardwerk over Nederlandse 
gruweldaden door de jaren 
heen. Ze vervolgt: Mooie foto-

boeken kan ik erg waarderen; die 
van fotograaf Tim Flach: ‘Equus’, 
‘Dogs Gods’ en ‘More Than 
Human’ (wildlife), ‘Evolution’. En 
verder veel ‘hondenboeken’: oude 
doorleefde, nieuwe knisperende en 
alles er tussenin. Rasinfo, geschie-
denis, gezondheid, gedrag, ik word 
er zo blij van dat ik in mijn kleine 
huisje een aparte boekenkast heb 
gebouwd van 270 hoog bij 370 cm 
lang, liefst aangevuld met mooie 
prenten en met bijzondere 
hondenbeeldjes.  

Yessica fotografeerde haar lieveling op een prachtige ‘spiegelbeeld foto’.

10 VRAGEN AAN  
YESSICA SAM-SIN
Wat is het meest bijzondere dat iemand 
ooit voor je deed?
Oprechte interesse tonen.
Waar voel je je het meest op je gemak?
Strand! (binnen- en buitenland, goed en 
slecht weer).
Feyenoord of Sparta?
Excelsior. Ik woon ongeveer 1000 meter 
van het Excelsior stadion, dus ik kies voor 
Excelsior. 
Nikon of Minolta?
Canon. Oeps, Canon ook goed? Met de 
andere merken heb ik geen ervaring.
Welsh Corgi Pembroke of Welsh Corgi 
Cardigan?
Cardigan. Ondanks dat ik een Pembroke 
heel erg waardeer, kies ik als ‘eigen’ hond 
voor de Cardigan. Mede door het iets 
ongecompliceerdere karakter, het robuus-
tere uiterlijk en de héél stoute blikken en 
héél stoute acties geniet ik nog steeds heel 
erg van dit ras. 
Algemeen Dagblad of de NRC?
NRC.
In welke eeuw zou je, afgezien van de 
20ste, geboren willen zijn? 
Geen idee, iedere tijd heeft positieve en 
negatieve kanten. 
Bami Pangan of Nasi Goreng?
Wel een rijstgerecht maar een Surinaamse 
variant, namelijk Moksi Alesi. Mochten 
mensen geïnteresseerd zijn in het recept, 
hoor ik dat graag. 
Kynologie is voor mij…
 … een levensbehoefte, een passie, een 
leerproces. Kortom, een uit de hand 
gelopen passievolle hobby, waarin ik 
mijn behoefte om altijd te blijven leren 
kwijt kan en de interactie met honden 
plezier brengt. Ik hoop dat ik door de 
jaren heen een inbreng kan hebben in 
het constant verbeteren van de kynolo-
gie, al is het maar op microniveau, en 
die ene pup zijn eerste leuke ervaring in 
de showring kan geven. Maar ik hoop 
nog meer te kunnen brengen.


