
‘De ideale hond bestaat niet, de bijna ideale gelukkig wel.’ 
Dit is een Engelse Bulldog met een uitstekend gangwerk.
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Kynologisch Nederland kent Dick 
Baars. Is het niet als keurmeester, 
dan wellicht als speaker of ringmede-
werker bij tentoonstellingen of als 
kynologisch columnist. De relatie die 

Dick met de Winner onderhoudt is 
oud en hecht. Hij is al actief sinds de 
tijd dat Martin van de Weijer deze 
show onder zijn hoede heeft. In 2011 
was Dick eindverantwoordelijke voor 

het werven en indelen van de ringme-
dewerkers, een klus die hij ook al van 
1976 tot 1989 deed. Dick is keur-
meester sinds 1994 en sinds 2006 
docent bij de cursus Exterieur en 

Debuut op De 
Winner 2012?
Er is overal een eerste keer voor, ook voor Dick Baars. Hij is al een gelauwerd keurmeester 
voor honden uit rasgroepen 1, 2, 3, 6 en 9. Rasgroep 2: Pinschers, Schnauzers, Molossers 
en Sennenhonden heeft duidelijk zijn voorkeur; hij is daarin bevoegd voor zo’n dertig rassen, 
waaronder de Engelse Bulldog. En dát is het ras waarmee hij op de Winner debuteert...

Keurmeester Dick Baars

TeksT en illusTraTies: Ria HöRtER



engelse BullDog
De buitengewone bouw van dit 
ras, met bijvoorbeeld de verkorte 
voorsnuit en onderontwikkelde 
neusrug, veroorzaakt, indien 
overdreven, ernstige gezond-
heidsproblemen.
•  Ademhalingsproblemen, die 

toegeschreven kunnen worden 
aan toegeknepen neusgaten, 
vernauwde luchtwegen en/of 
door onvoldoende ruimte in 
keelholte en borstkas.

•  Oogaandoeningen: ontstekin-
gen/letsel als gevolg van een 
extreem korte voorsnuit, over- 
tollige losse huid en onvol-
doende aangesloten oogleden.

•  Ontsteking van de huid van de 
voorsnuit (zware neusrimpels) 
en rond de staart.

•  Unsound gangwerk/manken 
als gevolg van overdreven 
bouw en onvoldoende hoeking 
in voor- en achterhand. 

Speciale aandacht moet daarom 
geschonken worden aan de vorm 
van hoofd/schedel, breedte van 
neusgaten, ademhaling en ogen, 
huid en staart, maar ook aan het 
gangwerk. De rasstandaard 
benadrukt zeer duidelijk onge-
hinderde ademhaling en sound 
gangwerk, en deze punten ver- 
dienen bijzondere aandacht.
Uit: Rasspecifieke Instructies (RSI)

Dick Baars: ‘Discussies in rassen over 

typen worden door mij altijd vermeden.’
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Bewegingsleer. Zijn grote liefde is de 
Boxer, natuurlijk een ras uit de 
rasgroep 2. De Winner, aldus Dick in 
een eerder interview, is ‘mijn’ tentoon-
stelling. Het was de allereerste show die 
ik ooit bezocht, maar ook de show die het 
dichtst bij mijn huis wordt gehouden.

Wanneer heb je voor het eerst op 
de Winner gekeurd?
Ik keurde in 2000 voor het eerst op 

de Winner. Het ging om de Dwerg-
schnauzer reuen. Het was, achteraf 
gezien, te vroeg. Ik had nog te weinig 
ervaring. De resultaten zouden hier 
en daar absoluut anders zijn geweest.

Een ras voor het eerst keuren en 
dat op de Winner, hoe voelt dat?
Er stond een andere keurmeester 
geprogrammeerd, die helaas moest 
afzeggen. Er ging grote twijfel door 
me heen toen de uitnodiging werd 
gedaan. Ik ben altijd een beetje tegen 
op de Winner debuterende keurmees-
ters geweest. Het is tenslotte niet 
niks. Winnertitels staan voor eeuwig 
in de papieren. Ik zal moeten bewij-
zen dat ik de keuring waard was. Nu 
maar hopen op veel mooie honden.

Hoe ga je je voorbereiden op de 
keuring van de Engelse Bull-
doggen?
Standaard lezen, standaard lezen en 
standaard lezen. Daarnaast de 
boeken die standaardinterpretaties 
bevatten. Verder is er binnenkort 
toevallig een bijeenkomst voor 
Bullenkeurmeesters over de stan-
daardinterpretatie. 

Welke aspecten uit de rasstan-
daard van de Engelse Bulldog 
zijn voor jou belangrijk als 
het om schoonheid gaat?
Ook karakter is schoonheid. Mijn 
liefde voor dat wel heel speciale 
gedrag gaat terug tot ongeveer 
1960, toen de witte Bull van de 
buren van mijn tante met zijn snoet 
door de heg me probeerde te begroe-
ten… Het was vergelijkbaar gedrag 
met dat van de eerste Boxers, die ik 
een paar jaar later leerde kennen. 
Niet vreemd, als je bedenkt dat de 
Engelse Bull de voorouder is van de 
Boxer. Wat ik zoek in het uiterlijk van 
een Bull? Eigenlijk moet je allereerst 
lezen wat ze vroeger bij het vechten 
met de bull (stier) moesten doen. 

Dan kom je tot essenties als de 
peervorm, de turnup, de layback et 
cetera. Je moet je realiseren dat de 
ene eigenschap strak verbonden is 
met de andere. Geen goed front, 
bijvoorbeeld, zonder goede ribben en 
dan dus ook geen peervorm. 

Rasgroep 2 is duidelijk jóuw 
groep. Zijn er, behalve Boxers, 
nog andere rassen die tot je 
favorieten behoren?
Ik kan niet kiezen tussen de groep 
2-rassen die ik keur. Mijn ervaring is 
dat als je je verdiept in enig ras, de 
liefde ervoor alleen maar toeneemt. 
Mijn langste keurervaring geldt de 
Pinschers en Schnauzers. 

Zijn er bij Engelse Bulldoggen 
verschillende typen?
Discussies in rassen over typen 
worden door mij altijd vermeden. 



In 2011 keurt Dick Baars op de Winner de Bordeaux Doggen. 

Op de tentoonstelling in Leeuwarden 2011, 

worden de Dalmatische Honden door Dick 

Baars gekeurd. (Foto: Spotnik Dalmatians).
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De ideale hond bestaat niet, de bijna 
ideale gelukkig wel. Er bestaat de 
neiging om de – nog alleszins te 
accepteren – afwijkingen tot een type 
te benoemen. Zwaar type, licht type? 
Dat soort zaken? Niet doen.

Ik lees ook over de ‘Old English 
Bulldog’. Wat is dat precies en 
waarin verschilt deze van de 
Engelse Bulldog?
Dit ras is van Amerikaanse origine en 
is groter en leniger, zo wordt be-
weerd. Hij wordt ook wel de Leavitt 
Bulldog genoemd, naar David Leavitt 
die zich daar sinds 1971 mee bezig-
houdt. De exemplaren die je op 
internet ziet lijken veel op overtypi-
sche kleinere Boxers.

De Engelse Bulldog is één van de 
rassen waarbij keurmeesters 
dringende aandacht moeten 
hebben voor een aantal aspecten 
(zie kader). Welke van de vier 
genoemde aspecten staat bij jou 
bovenaan? 
Een buitengewoon moeilijk te 
beantwoorden vraag. Werkend in de 
gezondheidszorg, als verpleegkun-
dige, weet ik dat je wel zo objectief 
mogelijk kunt observeren (invullen 
op het RSI-formulier kan dus 
prima)  maar dat je moet oppassen 
voor vergaande conclusies. Aan 

mensen kun je vragen waarvan ze 
het meeste last hebben. Hun 
antwoord verrast vaker dan je 
denkt. Ik kan dus geen afwijking 
boven een andere plaatsen, maar 
wel dringend met alle vier rekening 
houden bij de kwalificaties.

Ben jij ook van mening dat we dit 
ras moeten zien als een stukje 
cultureel erfgoed dat behouden 
moet blijven?
Ik citeer graag Martin van de Weijer, 
die de rashond als levende kunst 
betitelt. Sommige rassen kennen we 
al vele eeuwen en sommige wat 
korter. Het is een rijkdom die rassen 
te hebben en te behouden. In het 
laatste zit de crux. 

Het document ‘Rasspecifieke 
Instructies’ wordt nu al een 
poosje gebruikt bij het keuren. 
Bespeur jij verbetering of ten 
minste begrip bij de fokkers/
exposanten? 
Heel misschien was het boekje wel 
overbodig. Althans, het verscheen op 
een tijd dat er alom al veel aandacht 
aan gezondheid werd gegeven. Ik zie 
het beleid meer als bewijs dat de 
georganiseerde kynologie heel goed 

zijn verantwoordelijkheid neemt. 
Wat er buiten die georganiseerde 
kynologie gebeurt hebben we helaas 
niet echt in de hand. Ik hoor mensen 
pleiten voor een betere samenwer-
king tussen de kynologie en dieren-
artsen. De laatste staan nu te vaak 
tegenover ons.

Terug naar de Winner 2012. 
Hoeveel Bullen worden er 
gewoonlijk ingeschreven en wat 
zijn je werkzaamheden op de 
zondag dat je niet keurt?
Te hopen is dat het aantal inschrij-
vingen ‘Winnerwaardig’ is. Dat er 
vele klassen zijn waarin wat te kiezen 
valt en waarin de accenten – die 
iedere keurmeester zet – te maken 
kunnen zijn.
Op zondag ga ik flaneren. Lekker de 
ringen langs, honden kijken, mensen 
spreken en de attitude van collegae 
bestuderen. Daarvan valt altijd weer 
wat te leren. Op beide dagen natuur-
lijk ook speakeren in de erering. 
Mmm.

Tot slot, karakteriseer wat je 
van de Winner 2012 verwacht: 
Een kynologisch feest dat altijd weer 
veel te snel voorbij is.  


