
INTERVIEW86             

ERICA Bons-de Wever 
& MONIQUE Bons
Van de appel die niet ver van de boom valt
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Monique Bons met Tanna en Sterre of wel Ned. en Int. Kamp. ‘Typical Glamour 
and Glory’, NJK, Belg. en Duits Kamp., UV’08, GG-B en Ned. Kamp. ‘Odyseas 
Stars and Stripes’, NJK, JW.’13.

UNIVERSUM
Erica Bons-de Wever (80) en haar 
dochter Monique Bons (59) bewe-
gen zich elk op een andere plek in 
het kynologisch universum. Erica 
van fokker, exposant, bestuurder 
en keurmeester – kortom, het hele 
pakket – tot Monique, die me 
schrijft: Ik? Kynologie? Met maar 
twee hondjes? Om bij nader inzien 
te bedenken dat kynologie toch een 
behoorlijke rol in haar leven speelt. 
Op mijn uitnodiging om mee te wer-
ken aan deze ‘Van de appel…’ zegt 
Erica onmiddellijk ja en ik proef in 
haar stem een zekere verrassing. 
Met het klimmen der jaren is haar 
kynologische vlam niet gedoofd, 
integendeel. Ze is nu tachtig jaar 
en erekeurmeester, maar volgt de 
kynologie nog waar mogelijk. 

REBELS MEISJE
Voorafgaand aan dit artikel lees ik 
mijn interviews met Erica Bons nog 
eens door, verschenen in De Hon-
denwereld van april 1996 en in 
Onze Hond van april 2010. Bij elke 
bladzijde moet ik niet alleen lachen 
om Erica’s humor, maar vooral om 

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 veran-

deringen in de kynologie? ONZE HOND zoekt dat uit en geeft antwoord op die vragen…
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Erica: ‘Ik vind het jammer dat met het ‘doorschuif kampioenschap’ de titels iets aan waarde inboeten. Ik denk niet dat titels 
als Benelux Winner en dergelijke iets wezenlijks toevoegen.’ Border Terrier Owen is al 15 jaar! (Foto: Hannie Warendorf).

haar spitsvondige antwoorden op de 
vragen. Respectievelijk 61 en 75 jaar 
oud is ze dan en nog even rebels als 
het lagere schoolmeisje dat drie-
kwart jaar alleen in een klas moet 
zitten, omdat ze haar excuses niet 
wil maken. Ze kwalificeert zich in 
1996 als ‘eerlijk’, ‘lui’, maar toch 
met een bovengemiddelde dosis 
zelfdiscipline, terwijl ze zegt ook 
streng voor zichzelf te kunnen zijn. 
Dat blijkt onder andere uit haar 
verstandige besluit om van elf 
Border Terriers in 1996 terug te 
gaan naar één in 2010. 
In 1996 praten we over lijnteelt en 
inteelt in de rashondenfokkerij, 
over de ‘bemoeizucht’ van weten-
schappers met de kynologie, over 
de zucht naar regelgeving, over haar 
lidmaatschap van de Commissie 
Democratisering, haar favoriete 
rassen, de Rottweiler en de Border 

Terrier, en over haar ergernis dat de 
overheid zich gaat bemoeien ‘… met 
iets waar ze geen verstand van heeft.’ 
Erica heeft het niet ‘… op genetici en 
fok advies commissies die bij rasvereni-
gingen de lakens uitdelen.’ 
In 2010 doet ze een opmerkelijke 
uitspraak: ‘Dit hele gedoe over 
gezondheid is een hype, net als de 
hype over het klimaat.’ 
Over ‘dit hele gedoe over gezond-
heid’ zegt Erica nu: ‘t Voert te ver om 
dat helemaal toe te lichten, maar in 
ieder geval ging het over het verschil 
tussen lijnteelt en fokken op de breedst 
mogelijke basis. Mijn opvattingen over 
gezondheid en fokken zijn niet veran-
derd. Ik ben nog steeds van mening dat 
lijnteelt, ook wat gezondheid betreft, 
te prefereren is in de fokkerij. Bij 
lijnteelt moet je selecteren, ook op 
gezondheid. Maar ik gun een ieder 
zijn eigen mening.

Dat lijnteelt in de rashondenfokkerij 
te prefereren is, zullen duizenden 
fokkers wereldwijd met haar eens 
zijn. Maar ’t moet wél kunnen. 

RASHOND OF BASTAARD?
In 1996 geeft Erica als antwoord op 
de vraag wat haar visie is op de 
toekomst van de fokkerij: ‘Als het zo 
doorgaat zoals nu, heel slecht. Dit 
omdat de overheid en wetenschappers 
zich met rashondenfokkerij gingen 
bemoeien. Hoe is de stand van zaken 
nu? Dat bemoeien is nu nog zo. Maar: 
de kynologie geeft daar veel te veel aan 
toe. In plaats daarvan zouden ze naar 
de minister moeten stappen en zeggen: 
beste minister, onze rashonden zijn 
helemáál niet zo ongezond als wordt 
beweerd. U moet uw werk beter doen. 
Als jij bij een dierenarts in de wacht-
kamer zit, wat zie je dan? Allemaal 
rashonden of bastaarden? Juist! We 
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Dubbelshows? Erica: ‘Als de tentoonstelling het organisatorisch voor elkaar kan krijgen is er natuurlijk niks op tegen. Het 
aantal inschrijvingen wordt vergroot.’ (Foto: Hannie Warendorf). 

moeten dus wél weerwoord geven.’ 
De banden met de overheid en 
wetenschappers zijn nu aanwezig, 
maar met deze letterlijke boodschap 
naar de minister stappen lijkt niet 
gebeurd te zijn. Of toch, Erica? ‘Er is 
wel degelijk een klein begin gemaakt. 
Destijds, twintig jaar geleden, is een 
kleine groep fokkers uitgenodigd op het 

ministerie om hierover te praten, maar 
dat heeft nooit een vervolg gehad, wat 
erg jammer is.’

GEMIDDELD HUISHOUDEN
Niet alleen Erica is een bekend 
gezicht in de kynologie; in de jaren 
zeventig en tachtig is ook haar 
toenmalige echtgenoot, Marius 

Bons, een bekende kynoloog in de 
Terrierwereld; hij overlijdt in 1990. 
Zij zijn de ouders van twee kinde-
ren: dochter Monique (1956) en 
zoon Niels (1958). 
Monique: ‘Niels vindt honden wel 
leuk, maar een leven zonder honden is 
voor hem geen probleem.’ Even lijkt 
het erop dat er van drie generaties 
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Jarenlang heeft showen voor Monique op nummer één gestaan, maar sinds een 
paar jaar kan ze enorm genieten van het werken met haar honden. 
(Foto: Hannie Warendorf). 

Erica Bons in 1944, op de lagere school in Heerlen. Het meisje dat driekwart jaar 
alleen in een klas moet zitten, omdat ze haar excuses niet wil maken. 

in de kynologie sprake zou zijn, want 
Monique’s dochter Marijke (1980) 
‘… heeft nog wel een blauwe maandag 
aan junior handling gedaan.’ 
Monique heeft maar twee jaar in 
de geboortestad van haar moeder 
– Heerlen – gewoond. Daarna ver- 
huist het gezin naar Den Haag. 
Monique kan zich vaag ‘… herinne-
ren dat wij een Airedale Terrier 
hadden; ik moet toen een jaar of drie 
geweest zijn. Daarna kwamen de 
Rottweiler en de Bouvier en daarmee 
begon in mijn ogen het kynologische 
tijdperk van mijn ouders. Ik was toen 
een jaar of zes. Mijn ouders waren lid 
van de Rottweiler Club en ‘De Hof-
stad’, de plaatselijke kynologen club. 
We kregen in die tijd, midden jaren 
zestig, ook de eerste Border Terrier, 
waarna er al snel meer volgden, al 
dan niet zelf gefokt. Na een paar jaar 
groeide de hobby dusdanig, dat mijn 
ouders op zoek gingen naar een 
grotere, vrijstaande woning met 
ruimte voor kennels. Die vonden ze in 
Drenthe, waar ik vanaf mijn middel-
bare schooltijd gewoond heb, totdat ik 
in Groningen ging studeren. Wij waren 
een redelijk doorsnee gezin met als 
opvallend kenmerk meer honden dan 
in een gemiddeld huishouden.’

40 JAAR BORDER TERRIERS
Tijdens mijn interview met Erica in 
2010, vertelt ze mij over haar 
dochter ‘… die een Portugese Water-
hond en een trimsalon in Sappemeer’ 
heeft. Ik sla dat onbewust in mijn 
geheugen op, niet wetend dat dit 
nog eens van pas zou komen. 
Monique vervolgt: ‘Na mijn studie 

fysiotherapie, de enige periode – om 
praktische redenen – in mijn leven 
zonder honden, ben ik begin jaren 
tachtig naar Spanje gegaan en heb 
daar zeven jaar zeil- en windsurfles 
gegeven. Toen het voor mij tijd was om 
weer naar Nederland te gaan, moest ik 
hier een beroep zien te vinden waarbij 
ik aan huis kon werken om voor mijn 
dochter te zorgen. In eerste instantie 
leek het runnen van een dierenpen-
sion, samen met mijn moeder, de 
oplossing te zijn, maar dat werd toen 
beheerder van een dierenasiel. Met 
mijn achtergrond van op 14-jarige 
leeftijd de Border Terriers van mijn 
ouders plukken, is de stap naar 
hondentrimster best logisch. Bij de 
voorloper van het huidige Huisdier 
Kennis Instituut heb ik de opleiding 
gevolgd en na het halen van mijn 
diploma kon ik op mijn stageadres 
parttime aan het werk.’
Ze vervolgt: ‘Na zo’n 40 jaar ‘in de 
Border Terriers’ te hebben gezeten, 
wilde ik wel eens een ander ras en na 
lang wikken en wegen werd dat de 
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Monique: ‘Het maakt hen niet uit wat we doen: waterwerk, behendigheid (wed-
strijden), speurwerk, Treibbal, Canicross, UV, gehoorzaamheid of Rally-O. 
Portugezen zijn voor alles in.’

Erica: ‘Het zou zo mooi zijn als we nog 
eens op de ouderwetse manier konden 
fokken waarbij de fokker een degelijke 
beoordeling maakt van de goede en 
de slechte punten bij een bepaalde 
combinatie.’ (Foto: Marinus Nijhoff).

Portugese Waterhond. Actief, sociaal, 
leergierig, mooie middelmaat, niet 
verharende vacht, normaal gebouwd 
en weinig ziektes zijn eigenschappen 
die mij erg aanspreken.’

‘WESTIE SPECIALIST’
Een artikel als dit begint vaak met 
een speurtocht op internet en daar 
vind ik Hondentrimsalon ‘Old Tip’ in 
Sappemeer (www.oldtip.nl). Dat moet 
Monique zijn, die met de naam van 
haar hondentrimsalon verwijst naar 
‘Old Tip’, van wie wordt aangenomen 
dat hij de eerste draadharige Foxter-
rier is. Sinds 1991 is Monique als 
gediplomeerd trimster werkzaam. 
Op haar website is te lezen, dat ze 
sinds haar kinderjaren al ruwharige 
honden trimt en dat ze zich sinds 
1997 ‘Westie specialist’ mag noemen. 
En voor de vakgenoten: Monique is 
lid van de Algemene Belangenvereni-
ging voor het Hondentoiletteer 
Bedrijf (ABHB) en haar trimsalon is 
door deze organisatie erkend.

Monique: ‘Vrij vlot na het behalen van 
het trimdiploma werd ik door een collega 
gevraagd om tijdelijk voor haar waar te 
nemen in haar trimsalon en die had al de 
naam Old Tip. Dit beviel zo goed dat de 
samenwerking omgezet werd in een 
V.O.F. Een paar jaar later heeft mijn 
collega zich teruggetrokken en heb ik 
de zaak alleen voortgezet.’ 

‘TRIM- EN PLUKRASSEN’
Bij het runnen van een trimsalon 
krijgt men een dwarsdoorsnede van 
de ‘trim- en plukrassen’ op tafel. De 
boventoon wordt nu gevormd door 
de Maltezers en Shih Tzu’s en alle 
mogelijke kruisingen. Monique: ‘Dat 
zijn leuke honden om te doen; ze 
vormen wel het levende bewijs dat 
kruisingen niet per definitie gezonder 
zijn dan via lijnteelt gefokte honden. In 
bredere zin heeft trimmen wel degelijk 
met kynologie te maken. Een hond is 
ook voor een trimster meer dan alleen 
een vacht. Om een hond in balans te 
kunnen trimmen, zul je daar oog voor 
moeten ontwikkelen en dat kan dan 
weer bij uitstek op de plaats waar veel 

goede honden bijeenkomen, de tentoon-
stelling. Bij het trimmen heb je de 
rasstandaard voor ogen en per hond 
bekijk je wat de mogelijkheden zijn qua 
vacht en wensen van de eigenaar. De 
gemiddelde eigenaar heeft zich van te 
voren niet goed gerealiseerd hoeveel 
onderhoud een vacht vraagt. Het 
contact met de eigenaren vind ik erg 
leuk; 90% van mijn klanten zijn 
mensen die al jaren bij mij komen. Ik 
werk fulltime, dus dat betekent voor 
een zzp-er een bovengemiddeld aantal 
uren per week; 23 jaar heb ik met veel 
plezier stagiaires opgeleid, maar sinds 
kort heb ik ervoor gekozen om zonder 
stagiaires te werken. Ik kan me nu 
helemaal richten op het trimmen van 
de hond die ik op tafel heb staan.’
Desgevraagd besluit ze met: ‘Kritiek 
op de rashondenfokkerij is voor de 
meeste van mijn klanten een ver-van-
mijn-bed-show.’ 

FYSIEKE BEPERKING
Hoewel de actieradius van Erica is 
verkleind door haar fysieke beper-
kingen, weet ik bijna zeker dat ze 
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   Monique: ‘Bij ons thuis waren 

de honden de rode draad.’

Monique: ‘De laatste jaren doe ik niet meer de heel grote honden. Die plegen toch 
wel een behoorlijke aanslag op je lichaam.’ (Foto: Niels Bons).

alles wat met de kynologie te maken 
heeft en wat van bovenaf door de 
Raad van Beheer wordt ontwikkeld 
en aan de georganiseerde kynologie 
wordt voorgelegd en opgelegd, heel 
goed leest. Een aantal van haar 
wensen uit 2010 is uitgekomen: de 
Raad van Beheer heeft weer een 
kynoloog als directeur en het 
betalen om met de Raad te mogen 
telefoneren is afgeschaft.
In 2010 heeft Erica nog zeven 
kynologische functies. Vijf jaar later 
heeft ze er geen meer, ‘… tenzij je het 
erelidmaatschap van verschillende 
verenigingen als functie ziet.’ Bij 
nieuwe zaken in de kynologie is ze 
niet meer betrokken, maar ze heeft 
er ongetwijfeld een mening over. 

SCHIETEN MET EEN KANON 
OP EEN MUG
Eerst maar het Verenigingsfokregle-
ment? Erica: ‘Hoewel ik niet zo dol 
ben op reglementen in het algemeen, 
blijkt dit voor sommigen toch nodig te 
zijn om het fokken aan bepaalde eisen 
te laten voldoen.’
Verplichte DNA-afname en -opslag: 
‘Het lijkt op schieten met een kanon op 
een mug om dit bij het hele rasbestand 
te doen. Doe het alleen als er verden-
king van fraude is.’
Rasspecifieke Instructies? ‘Toen mij 
na afloop van een keuring gevraagd 
werd om formulieren in te vullen over 
mijn bevindingen was ik het daar 
helemaal niet mee eens. Een keurmees-
ter keurt de honden en houdt zich daar 
niet bezig met zaken als afstamming 
en gezondheid. Tenslotte is de keur-
meester geen dierenarts, hoewel... in 
sommige gevallen wel.’
Normenmatrix? ‘Van mij mag ‘t, maar 
de gemiddelde koper kijkt nog niet eens 
naar de stamboomnaam, laat staan dat 
ie al die andere dingen bekijkt.’
Dan de stamboom – van afstam-
mingsdocument naar bewijs van 
een zorgvuldig gefokte hond. Toch 



een goede ontwikkeling, Erica? ‘Zoals 
gezegd, voor de gemiddelde koper niet, 
maar je zult toch ergens de gezond-
heidsuitslagen moeten noteren.’
Lijkt het maar zo of is Erica milder 
geworden? ‘In feite niet, maar ik sta 
niet meer zo op de barricaden. Het 
zal dus voor de buitenwereld als 
milder overkomen.’ 

VERANTWOORDELIJKHEID
Ik vraag Monique naar de invloed 
die de hobby van haar ouders op 
haar heeft gehad. ‘Mijn ouders 
hebben mij, figuurlijk gesproken, aan 
de hand meegenomen in de kynologie. 
Al heel jong gingen mijn broer en ik 
mee naar tentoonstellingen en andere 
kynologische evenementen in binnen- 
en buitenland, waar mijn ouders 
exposeerden of op andere wijze een 
actieve rol speelden. Op een gegeven 
moment kon dat niet meer, omdat 

we te veel honden hadden om mee te 
nemen, dus bleven de kinderen thuis. 
Dat brengt je wel verantwoordelijk-
heidsgevoel bij en het was een uitgele-
zen mogelijkheid om voor honden te 
leren zorgen. Bij ons thuis waren de 
honden de rode draad. Er waren tijden 
dat ik dat, als opstandige tiener, niet 
altijd even leuk vond; aan de andere 
kant was ik toen al helemaal gek op 
honden. Op mijn zestiende ging ik in 
de zomervakantie in een Rottweiler-
kennel/pension in Engeland werken. 
In die tijd gingen mijn moeder en ik 
mee met de door KC Assen georgani-
seerde kennelbezoeken bij grote 
fokkers, door heel Nederland, erg leuk 
en leerzaam! Begin jaren negentig ben 
ik met mijn moeder naar Crufts 
geweest en later naar Border Terrier 
evenementen in Engeland en Duits-
land. Dat was de tijd waarin ik de 
cursussen Algemene Kynologische 
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10 VRAGEN VOOR ERICA
Boerderij of appartementje?
Liever boerderij, maar het zal wel 
een appartementje worden.
Standpunten voor altijd of 
voortschrijdend inzicht?
Sommige standpunten blijven vast 
en sommige veranderen door 
voortschrijdend inzicht.
Herinnering of toekomst?
Van beide wat.
Maak de zin af: dat Verenigings-
fokreglement…
… krijgt buitenproportioneel veel 
aandacht, maar is wel een nood-
zakelijk kwaad.
Zet in jouw volgorde: tempera-
ment, schoonheid, gezondheid. 
Ik handhaafde tijdens mijn fokkerij 
vier criteria in willekeurige volg-
orde, namelijk goede stamboom, 
schoonheid, gezondheid en 
karakter. Voldeed een hond niet 
aan deze vier eisen, dan werd hij 
niet gebruikt voor de fokkerij.
Maak deze zin af: waarom lukt 
het de kynologie maar niet om… 
… de buitenwereld te laten zien 
dat er wél veel ten goede is 
veranderd op het gebied van 
gezondheid.
Documentaire of boeiende film?
Documentaire.
Is het glas halfvol of halfleeg?
Halfleeg.
Voor wat betreft mijn fokkerij, 
ben ik het meest trots op…
… het feit dat de Border Terrier die 
ik als perfecte Border zie, Ned. en 
Int. Kamp. ‘Stepping Stone’, W.’81, 
’82-’85, Dts., Belg., Lux. Kamp., 
Bdssgr.’81, EK’82, Eusgr.’82, uit 
mijn lijn is voortgekomen en in 
mijn bezit was.
De beste herinneringen bewaar 
ik aan…
… mijn kynologische reisjes naar 
Engeland.

Monique: ‘In hun werk moesten Portugese Waterhonden goed kunnen opschie-
ten met andere mensen dan hun eigenaar. Vandaar nog steeds hun voorliefde 
voor mensen.’
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10 VRAGEN AAN MONIQUE
Internet of televisie?
Internet, hoewel er documentaires 
en detectives zijn waar ik graag 
naar kijk.
Mailen of twitteren?
Mailen.
Monarchie of republiek?
Monarchie. Het geeft mij een 
‘saamhorigheidsgevoel’ met de 
Nederlanders.
Pauw of RTL Late Night?
Beide te laat voor mij.
Favoriet vakantieland?
Elk land waar ik met mijn honden 
actief bezig kan zijn.
Mooiste film?
Ik zie niet veel films, maar ‘The 
Green Mile’ vond ik heel ontroerend.
Het lastigste ras om te trimmen?
Poedel.
Londen of Parijs?
Geen van beide. Ik ben geen 
stedenmens.
Tapas of poffertjes?
Tapas. Alleen op de show in 
Leeuwarden traditioneel poffertjes. 
Nu helaas verleden tijd. 
Je favoriete band?
Queen.

Niet alleen lopen met twee stokken 
maar ook keuren! Erica is nu erekeur-
meester. (Foto Bianca Timmermans). 

Kennis (AKK) en Exterieur en Bewe-
gingsleer (E&B) heb gedaan.’ 
Als Monique 28 is, in Spanje woont 
en daar een eigen leven heeft, 
scheiden haar ouders. Het levert 
haar geen ongemakkelijke situaties 
of loyaliteitsconflicten op. Ze zegt: 
‘Mijn ouders konden ook normaal met 
elkaar omgaan, zaten ook samen in het 
bestuur van de rasvereniging. Gewoon 
verstandige mensen, die daar niet 
moeilijk over deden.’

DRAMATISCH
Sinds Erica een jonge vrouw is, 
heeft ze een handicap bij het lopen. 
Het is het gevolg van een niet goed 
werkend afweersysteem. Ze laat 
zich echter niet uit het veld slaan en 
de kynologie kent haar bijna niet 
anders dan met een stok. Een jaar of 
vijf geleden zag ik haar in plaats van 
met één stok – een lotgenote – met 
twee stokken lopen. Niet alleen 
lópen, maar ook keuren! Een teken 
dat ze er het beste van maakt en 
zich niet uit het veld laat slaan. 
Monique: ‘Dat is zelfredzaamheid, 
niet afhankelijk van een ander willen 
zijn. Ook nuchterheid: het is zoals het 
is, erover klagen helpt niet. Dat 
hebben mijn broer en ik ook mee 
gekregen, kan ook bijna niet anders. 
Ook mijn vader was een nuchter mens; 
beiden met de instelling van als 

je iets bereiken wilt, zul je er wat voor 
moeten doen.’
Erica verwoordt het ouder en 
afhankelijker worden aldus: ‘Je hebt 
niet meer de mogelijkheid om overal 
naar toe te gaan en de ontwikkelingen 
op gebied van internet gaan te snel 
voor mij. Als je in geen enkele commis-
sie zit en niet meer naar de vergade-
ringen van de Raad gaat, loop je altijd 
achter. Je krijgt het nieuws òf pas 
maanden later te horen òf helemaal 
niet. Het is niet zo dramatisch als het 
klinkt, er zijn tenslotte nog andere 
dingen in het leven.’
Toch mist ze het ‘dicht bij het 
bestuurlijk gebeuren zitten.’ Zo nu en 
dan kan ze een show, een jonge hon-
dendag, een ledenvergadering of 
een clubmatch bezoeken.

‘EEN HEERLIJKE HOND’
Sinds 1992 hebben én Erica én 
Monique Border Terriers gehad die 
op beider naam zijn geregistreerd. 
Dat is bijvoorbeeld: Roughdune’s 
How About Me (Boukje) die bij 
Monique woont en een paar keer 
door haar is voorgebracht. In 1995 
wordt Show Ch. Ribbleside Rogue 
roepnaam Brandon, geïmporteerd. 
Ook hij woont bij Monique, die hem 
typeert als ‘... een heerlijke hond, 
waarmee ik kon lezen en schrijven.’ Hij 
heeft een indrukwekkende showcar-
rière op het vasteland van Europa, 
een waslijst aan titels en drie 
achtereenvolgende jaren is hij Top 
Border bij de Border Terrier Club. 
Ook Owen (Ned. Kamp. Roughdune’s 
Off You Go, W.’03), staat op beider 
naam en is door Monique geshowd. 
En dit zijn nog maar een paar van 
de tophonden waarmee Monique in 
de showring heeft gestaan.
Monique: ‘Af en toe verbaas ik me 
over kleine dingen in de kynologie, 
zoals catalogi die nog niet online 
staan. Vreemd, met duurzaamheid 
hoog in het vaandel door de Raad.’

DRENKELINGEN
Over haar Portugezen vertelt 
Monique uitgebreid en enthousiast. 
Van oudsher werkt dit ras met 
Portugese vissers en helpen hen 
netten en boeien binnen te halen. 
Maar ook helpen ze drenkelingen 
aan boord te brengen en vissen in 
de netten te drijven. Een druk en 
hard leven voor deze ‘jachthond op 
zee’. Het leeuwentoilet waarin ze nu 
op shows verschijnen is hetzelfde 
gebleven: kort op de achterhand, 
zodat ze niet door hun gewicht naar 
beneden kunnen worden getrokken 
tijdens het zwemmen. Lang op de 
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    Erica: ‘De ontwikkelingen op 
het gebied van internet gaan 
    te snel voor mij.’

Erica Bons met Border Terrier Show 
Ch. Kamp. ‘Ribbleside Rogue’, Belg. en 
Lux. Kamp. (1992-2005), vachtkleur 
‘red grizzle’. In Engeland ‘Danny’, is 
dat in Nederland ‘Brandon’ geworden. 
De hond waarmee Monique kan lezen 
en schrijven.

Showen, waterwerk of behendigheid: het kan allemaal met een Portugese Waterhond.

voor- en middenhand om de vitale 
organen tegen afkoeling te bescher-
men. De pluim aan de staart staat 
als baken boven het water. 
Monique: ‘De huidige waterwerk-
proeven zijn gebaseerd op hun 
vroegere werkzaamheden. In Neder-
land staat die sport nog in de kinder-
schoenen. In Amerika is het al langer 
een bloeiende tak van sport met 
reglementen en wedstrijden. 
Mijn beide Portugezen heb ik ge-
showd. Tanna (Ned. en Int. Kamp. 
‘Typical Glamour and Glory’, NJK, 

Belg. en Duits Kamp., UV’08, GG-B) 
heeft in Amerika haar klas gewonnen 
op de Specialty van de Portuguese 
Water Dog Club of America en ze 
heeft daar met waterwerk haar 
Junior Water Dog Certificate gehaald. 
De jongste heb ik als pup uit Amerika 
geïmporteerd; dat is Sterre (Ned. 
Kamp. ‘Odyseas Stars and Stripes’, 
NJK, JW.’13).’
En deze dochter van Erica Bons 
dacht niet interessant genoeg te 
zijn voor Van de appel die niet ver 
van de boom valt…?
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Erica met haar Rottweiler in de 
jaren zestig.

PASSIE
Terug naar Erica, een keurmees-
ter met een lange staat van dienst 
en daar hoort ook bij dat ze 
jarenlang namens de Raad van 
Beheer of de rasvereniging 
examens heeft afgenomen. Van 
10 examenhonden is men voor 
een volledig examen naar 6 
honden gegaan en voor een 
compact examen zijn nu nog 
maar 2 honden nodig. Het is een 
ontwikkeling die Erica niet 
toejuicht, omdat het voor een 
kandidaat moeilijk is ‘…om 
voldoende inzicht in een ras te 
tonen.’ Het woord loopbaantraject 
doet haar ‘… denken aan het 
zakenleven. Het doet kil aan en 
doet niet direct denken aan met 
passie met je hobby bezig zijn.’ En 
wat allround keurmeesters 
betreft: ‘Een tentoonstelling kan niet 
zonder allrounders, maar het moet 
een evenwichtige verdeling worden 
tussen allrounders en rasspecialisten.’ 

VERRIJKING?
Tussen 1996 en nu is er veel 
gebeurd in de kynologie. Zoals bij 
voorbeeld het gedwongen toela-
ten van meer dan één rasvereni-
ging per ras. Is dat een verrijking 
van de kynologie? Erica: ‘Nee, 
want men heeft zich afgescheiden, 
omdat er ruzie was. Het was in 
mijn ogen beter geweest als ze met 
argumenten alle neuzen dezelfde 
kant op hadden laten wijzen. Ik zie 
niet in wat een tweede vereniging 
zou toevoegen, want je kunt er niet 
automatisch vanuit gaan dat de 
tweede rasvereniging een verbete-
ring is ten opzichte van de eerste.’
Iedere tachtigjarige wordt gecon-
fronteerd met het feit dat de 
wereld om hen heen steeds 
kleiner wordt; vrienden en 
collega’s vallen weg, ook bij Erica: 
‘Zoals Ted Hutchinson, hij heeft mij 

alles geleerd over de Border Terrier. 
En Riek Magendans; zij was mijn 
leermeester op het gebied van de 
overige Terriers.’ Dat de wereld 
kleiner wordt ‘… komt niet op één 
moment. In de loop der jaren vallen 
er steeds meer mogelijkheden af.’ 
Ook komt er een moment waarop 
men beslist te stoppen met keu-
ren; dat ligt voor niemand vast. 
Erica: ‘Ik heb dat zelf besloten, na 
overleg met anderen. Zo’n besluit 
neem je niet in een ogenblik. Dat is een 
glijdende schaal. Mijn laatste keuring 
was in Zwolle 2012 en ik keurde onder 
andere de Terriergroep.’
Ondanks haar leeftijd woont Erica 
zelfstandig in de boerderij in 
Eldersloo. ‘Dat lukt nog redelijk. Ik 
kan nog niks zinnigs zeggen over de 
toekomst’, aldus Erica. 
Monique voegt daaraan toe: ‘Als de 
tijd daar is, zal er vast een verhui-
zing naar een kleiner, meer in de 
bebouwde kom gelegen appartement 
in zitten.’ 

TENDENTIEUZE VRAGEN
Om te kijken hoe Erica en Monique 
in de wereld van alledag staan, leg ik 
hen vijf dezelfde vragen voor:
Welke liefhebberij(en) hebben 
jullie naast de kynologie? 
Erica? ‘Lezen.’
Monique? ‘Agility, lezen (maar daar 
ontbreekt me vaak de tijd voor) en 
wandelen. Het liefst lange afstands-
wandelingen, mét de honden natuur-
lijk. Verder zijn er nog heel veel dingen 
die ik graag doe, maar het aantal uren 
in een dag vormt mijn beperking.’
Hoe blijven jullie op de hoogte van 
ontwikkelingen in de kynologie? 
Erica? ‘Ik lees alle clubbladen die mij 
worden toegestuurd en de kynologi-
sche bladen. Bovendien ga ik af en 
toe naar vergaderingen en shows.’ 
Monique? ‘Ik lees Onze Hond, 
verschillende clubbladen en de 
sociale media.’

Typeren jullie elkaar eens in een 
paar trefwoorden.
Erica? ‘Monique is eerlijk, recht door 
zee, als het nodig is zeer hulpvaardig, 
intelligent, prestatiegericht.’
Monique? ‘Mijn moeder is nuchter, 
sterk, integer, bevlogen waar het de 
kynologie betreft.’ 
Volgen jullie op televisie kritische 
programma’s over de rashonden-
fokkerij? Wat denken jullie ervan?
Monique? ‘Bij voorkeur niet meer. Ik 
heb me behoorlijk geërgerd aan de 
tendentieuze vraagstellingen.’
Erica? ‘Ja, ik volg ze maar ze vertellen 
niet de waarheid. De waarheid is dat de 
rashonden in Nederland veel gezonder 
zijn dan de mensen.’
Van welke muziek raken jullie 
ontroerd?
Erica? ‘Ik heb weinig met muziek. Ik 
lees liever boeken. Die indruk op mij 
maakten waren die van Jean Auel en 
Adriaan van Dis.’ 
Monique? ‘Van Ede Staal, hij kan het 
Groninger land prachtig beschrijven.’ 
Het is de gewoonte om aan het 
einde van een interview tien korte 
vragen te stellen, die van evenzo 
korte antwoorden moeten worden 
voorzien. Erica heeft er al 2 x 10 op 
zitten, dus bij haar is een originele 
vraag geen eenvoudige opgave. 
Maar toch stellen we ze... 


