
Best in Show werd de Afghaanse Windhond ‘Agha Djari’s Blue Blood’ van M. Ylitalo en Reserve-Best in Show werd de 
Labrador Retriever ‘Carpenny Micah at Suttonpark’ van M. Neachell.
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aantallen
‘Cynophilia’ begint in 1890 met het 
organiseren van een tentoonstelling 
- 300 honden van 50 verschillende 
rassen. De show in 2012 telt bijna 
4.500 honden met 287 unieke rassen. 
Echter, de groei lijkt er nu uit te 
zijn, want ook de Winner heeft te 
maken met wisselende aantallen: 
4.838 in 2009, 4.608 in 2010, 
4.252 in 2011 en 4.473 in 2012. 
Het aantal rasverenigingen dat in 
‘Het Hondendorp’ staat, is vrijwel 
gelijk aan 2011, maar het aantal 

bezoekers groeit. ‘Het Hondendorp’ 
is nu volwassen geworden,’ zegt 
Rony Doedijns, voorzitter van het 
Winner Team. ‘In een ongedwon-
gen sfeer kunnen bezoekers ken-
nismaken met de rassen en infor-
matie verzamelen.’ Het aantal 
commerciële stands is met zo’n 
20% sterk gedaald. ‘Toch zijn de 
standhouders tevreden met hun 
verkopen,’ aldus Rony. 
De exposanten komen uit Neder-
land (2.944), België (433) en Duits-
land (389), maar ook uit Brazilië, 

Bulgarije, Kroatië en Israël. Over het 
aantal bezoekers van de Winner 2012 
is de organisatie dik tevreden: zo’n 
18.000 liefhebbers komen naar de 
Amsterdamse RAI. 

aaI OVeR De BOl
Het valt zeker niet mee om voor 
alle 287 rassen én een interessante 
keurmeester te vinden, én een die 
het ras niet kort te voren heeft 
gekeurd of kort daarna zal keuren, 
én een die voor een ras niet wéér 
een allrounder is, én een die niet... 

De Winner 2012
Is er nog iets te schrijven over de Winner 2012? na die superdikke OnZe HOnD Winner 
glossy van november 2012? na de foto’s van de tien rasgroepwinnaars vorige maand in 
OnZe HOnD? natuurlijk, en wel over het belangrijkste: de show zélf...

122 Jaar oude ‘Cynophilia’ zet voor de 123ste keer een show neer...

TeksT: RIa HÖRteR
foTo’s: RIa HÖRteR en HannIe WaRenDORf



alle uitslagen en winnaarsvindt u 
op: www.winnershow.nl/nl/

Als beste hond van de ‘Nederlandse rassen’ koos keurmeester Wim Wellens de 
Drentsche Patrijshond ‘Tinus Jinte Basco v.’t Stieckelholt’ van M.A.C. Plaisier. 
Tweede werd de Nederlandse Schapendoes ‘Femke Akqi v.d. Korte Toren’ van 
G. de Wit-Bazelmans en derde de Hollandse Smoushond ‘Tikker’ van B.C. Voogt. 
(Foto: Nederlandsehondenrassen.nl) 

Gordon Setter ‘Jowan Chyan Hor van 
de Bisontocht’, 10 jaar jong, verdiende 
de titel Veteranen Winner 2012. 
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Wie rondloopt op de Winner en 
zijn ogen de kost geeft, ziet overi-
gens grote verschillen tussen het 
optreden van die keurmeesters. 
Degenen die met een gezicht van 
‘hoeveel moet ik er nog?’ keuren en 
zij die bij elke plaatsing de moeite 
nemen om de exposant in enkele 
woorden alles uit te leggen. Dege-
nen die lijken niet te kunnen 
praten en exposanten met verveel-
de handgebaren de ring door- en 
uitjagen. Degenen die de honden in 
sneltreinvaart bekijken en alleen 
genoeg tijd lijken te hebben bij het 
poseren voor een eindfoto. Maar 
ook keurmeesters die met een aai 
over de bol voor de hond en een 
vriendelijk woord voor de exposant 
alle deelnemers op hun gemak 
stellen, en zij die de nog niet zo 
ervaren handlers ruimhartig een 
tweede kans geven en de winnaars 
met een handdruk feliciteren dan 
wel bedanken. En zo hoort het! 

Van eIGen BODeM
Op beide dagen is de sfeer ontspan-
nen; een goede sfeer creëren begint 
al bij binnenkomst waar vriende-
lijke gastvrouwen ons wegwijs 

maken en de problemen en pro-
bleempjes proberen op te lossen. 
De ringindeling en alle info staat 
weliswaar in de catalogus, maar 
nerveuze exposanten varen wel 
bij een vriendelijk woord. 
De organisatie heeft een behoorlijk 
probleem als een paar dagen voor 
de show blijkt dat keurmeester 
Eugeny Kupliauskas uit Rusland 
verstek laat gaan. Hij keurt zo’n 
80 honden én de groepskeuring 
van rasgroep 6. Zijn keuring wordt 
overgenomen door onze allround 
keurmeester Martin van de Weijer. 
Op zaterdag vindt er in de erering 
een presentatie plaats van de 
‘Dutch Smoushond’ en op zondag 
wordt de beste van de ‘Dutch breeds’ 
gekozen en daarmee is er extra 
aandacht voor onze rassen van 
eigen bodem. 

spectaculaIR
Voorkeuren is een must ten opzich-
te van het tijdschema. Wat relatief 
veel tijd kost in de erering, is het 
maken van de foto’s. Natuurlijk, 
dat moet gebeuren, maar het haalt 
wel de vaart uit de eindkeuringen.
Bij de Best-in-Show keuring zitten 

er nog redelijk veel toeschouwers 
op de tribune en zij zien de over-
winning van de spectaculaire 
Afghaanse Windhond uit Finland. 
Dat is de hond die Best in Show-
keurmeester John Wauben een 
‘klik’ bezorgt. En… aan het gejuich 
te merken, is hij niet de enige. 

Wet Van MuRpHY
Voor 2013 heeft het Winner Team 
iets nieuws: Op vrijdag de 13de (!) 
voorafgaande aan de Winner zal 
– in de RAI – een (extra) eendaag-
se CAC show worden gehouden. 
In het voorjaar zullen we hier 
meer over horen. De namen en de 
foto’s van alle rasgroepwinnaars 
staan in het januarinummer van 
ONZE HOND. De wet van Murphy 
is er schuldig aan dat het verslag 
in dit nummer staat... 
Alle lof voor het geweldige werk 
van het Winner Team 2012 en 
op naar de Winner Show 2013! 


