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TEKST: RIA HÖRTER – MET DANK AAN: MIEKE DEKKER

AFBEELDINGEN: EUKANUBA EN RAAD VAN BEHEER

‘Eukanuba World Challenge 2014 
to be held in Amsterdam,’ kopt Dog 
Channel.com, ‘Eukanuba World Cup 
Challenge moves to Amsterdam 
Winner Show in december 2014,’ 
bericht ShowSight Dogmagazine; de 
Engelse krant Dog World wijdt er 
een voorpagina artikel aan: ‘Euka-
nuba moves this year’s World 
Challenge to Amsterdam Winner 
Show’ en de collega’s bij Our Dogs 
hebben een paginagroot interview 
met Jose Luis Ibanez, voorzitter van 
de Eukanuba World Challenge, 
bestuursvoorzitter Gerard Jipping 
en Rony Doedijns, directielid van de 
Raad van Beheer. Zij hebben wat mij 
betreft de meest originele kop: ‘New 
look for World Challenge’. Echter, 
voor we beginnen met de ‘new look’, 
eerst wat informatie over de bijdra-
ge van Eukanuba aan de kynologie. 

EUKANUBA BREEDERS 
AWARD
Sponsoren van hondensporten 
weten inmiddels dat gezonde 

honden een groot maatschappelijk 
belang vertegenwoordigen en spelen 
daarop in. Niet alleen met hun 
producten, maar ook met hun 
betrokkenheid bij de kynologie. Bij 
alle hondensporten komt het 
competitie element om de hoek 
kijken – dus ook bij het tentoonstel-
len van rashonden – en om die 
competitie luister bij te zetten heeft 
Eukanuba de Eukanuba Breeders 
Award in het leven geroepen. 
De gedachte erachter is dat men 
honden en fokkers die goed preste-
ren op shows beloont met de 
Eukanuba Breeders Award. Deze 
Award is een symbool van waarde-
ring voor het harde werk van 
fokkers. En… iedereen kan mee-
doen. Ook als men geen Eukanuba 
voert. De Eukanuba Breeders Award 
is dus de nationale competitie. 

EUKANUBA WORLD  
CHALLENGE
Naast de Eukanuba Breeders 
Award is er nog een competitie, 

Een PRESTIGIEUS 
EVENEMENT komt!
Nationaal en internationaal zit de Nederlandse kynologie in de lift. 
De Raad van Beheer heeft voor 2018 de Wereldtentoonstelling 
binnen gehaald en in de juli nieuwsbrief van de Raad – Raadar –
wordt andermaal een bericht met twee uitroeptekens gebracht: 
Eukanuba World Challenge verhuist van Orlando USA naar  
Amsterdam!! En die uitroeptekens zijn terecht. Dit is wereld-
nieuws, dat ook door de kynologische pers groot wordt opgepakt.

Tijdens de Amsterdam Winner 2014

Petit Basset Griffon Vendéen ‘Soletra-
der Bjorn Borg’ van G.M. Huikeshoven. 
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Canada, Europa & Zuid-Afrika en 
Azië & Australië – tegen elkaar op, 
waarna uit de drie ‘continent 
winners’ uiteindelijk de Best-in-
Show wordt gekozen tot Eukanuba 
World Challenge Champion.

RANGLIJST
In 2007 vond de eerste editie van 
de Eukanuba World Challenge 
plaats in Long Beach, Californië, 
USA. Voor Nederland worden in 
2007 en 2008 de winnaars van 
de Hond van het Jaar Show als 
deelnemers aan de Eukanuba 
World Challenge 2008 
uitgezonden.
Vanaf 2010 wordt er een Euka-
nuba World Challenge ranglijst 

die voor de Eukanuba World 
Challenge. Dit was een samen-
werking van de American Kennel 
Club (AKC), de overkoepelende 
organisatie FCI en sponsor Euka-
nuba. Door verkoop van de Ameri-
kaanse divisie van Eukanuba is de 
samenwerking met de AKC verle-
den tijd. Met ingang van 2014 is 
de Eukanuba World Challenge 
een samenwerking van de FCI 
en Eukanuba.
Voor de World Challenge worden 
de beste showhonden uit de hele 
wereld uitgenodigd. Er doen meer 
dan 50 landen mee aan de compe-
titie en per land is er één deelne-
mer. Deze deelnemers nemen het 
per ‘continent’ – Amerika & 

Afterglow Maverick Sabre (‘Ricky’), een Grote Poedel zwart en vertegenwoordiger 
van Engeland, wordt Best-in-Show in oktober 2013. 

WAAR KOMT DE NAAM 
EUKANUBA VANDAAN?
In 1969 zocht de oprichter van 
Eukanuba, Paul Lams, een 
gemakkelijk te onthouden 
naam voor zijn nieuwe honden-
voeding. De kwaliteit ervan was 
uitmuntend, nu de naam nog. 
In de jaren veertig is jazzmu-
ziek in opkomst en daarbij 
ontstaat een bijbehorende 
unieke taal. 
Eukanuba (IJoe-Kan-Noo-Ba) 
is een van de woorden die uit 
de jazzcultuur afkomstig is. 
Dit woord is voorbehouden aan 
iets dat het ‘toppunt’ of ‘het 
allerbeste’ is, en gebruikt door 
Hoagy Carmichael, componist, 
pianist en bandleider.

gemaakt op basis van alle CACIB 
shows, gehouden van oktober tot 
en met september, in combinatie 
met de uitslag van de Hond van 
het Jaar Show. De Raad van 
Beheer registreert deze competitie 
en publiceert de ranglijsten via de 
website, via ONZE HOND en de 
social media.
Jarenlang is Orlando de plaats 
geweest waar Eukanuba, in samen-
werking met de AKC en de FCI, de 
Eukanuba World Challenge heeft 
georganiseerd. In 2014 is de keus 
op Amsterdam gevallen. De 
Eukanuba World Challenge wordt 
gehouden op zaterdag 13 decem-
ber in de RAI, tegelijkertijd met de 
Amsterdam Winner Show 2014.
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VOORWAARDEN
Aan de hand van een vooraf bepaald 
en beproefd puntensysteem, dat is 
gebaseerd op behaalde resultaten op 
CACIB tentoonstellingen in Neder-
land en de Hond van het Jaar Show, 
wordt op de website van de Raad van 
Beheer, kort na iedere CACIB show, 
de tussenstand vermeld. 

REGELS
•  Uitsluitend honden die ingeschre-

ven zijn in het NHSB en die op  
1 januari van het lopende jaar in 
eigendom van een in Nederland 
woonachtige eigenaar zijn, worden 
in de ranglijst meegenomen. Voor 
de uitslagen behaald voordat de 
hond in het NHSB is ingeschreven, 
worden geen punten toegekend.

•  Uitsluitend CACIB shows die 
plaatsvinden of aanvang hebben in 
de periode 1 oktober van het voor-  
gaande jaar tot en met 30 septem-
ber van het lopende jaar, aangevuld 
met de Hond van het Jaar Show, 
tellen mee in de ranglijst.

TELLING, SELECTIE EN 
NOMINATIE
De Eukanuba World Challenge gaat 
nog een stapje verder dan de Euka-
nuba Breeders Award en is een unieke 
internationale competitie, speciaal 
georganiseerd om tophonden van 
over de gehele wereld tegen elkaar te 
laten strijden om de Eukanuba 
World Challenge Cup. Fokkers van 
over de gehele wereld krijgen de kans 
zich te tonen bij de beste 50 honden. 

De honden worden genomineerd 
door de nationale kennel clubs of 
worden, in enkele gevallen, geselec-
teerd vanwege de zeer goede resulta-
ten die zij hebben behaald op de 
internationale CACIB shows of 
tijdens kampioenschappen.
De telling, selectie en nominatie is 
dus in handen van de nationale 
kennel clubs – voor Nederland de 
Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied – en gebeurt dus niet door 
Eukanuba zelf.

PUNTENTELLING
•  Best-in-Show ‘Hond van het Jaar’: 

40 punten.
•  Reserve Best-in-Show ‘Hond van 

het Jaar’: 20 punten.
•  Best-in-Show*: 20 punten.
•  Reserve Best-in-Show*:10 punten.
•  Best of Group: 10 punten.
•  Reserve Best of Group: 5 punten.
*  als er geen Nederlandse hond 

Best-in-Show of Reserve Best-

in-Show wordt, wordt er een ‘Second 
Reserve Best-in-Show’ aangewezen 
en deze krijgt 10 punten toegekend.

SPECIALE ATTRACTIE
In de afgelopen zeven jaar is de 
finale van de Eukanuba World 
Challenge een speciale attractie op 
de American Kennel Club/Eukanuba 
National Championship – van 2007 
tot 2010 in Long Beach, California 
en sinds 2011 in Orlando, Florida.
De Best-in-Show ontvangt een 
geldbedrag van $ 5.000, terwijl 
nummer twee $ 3.000 en nummer 
drie $ 2.000 ontvangen. In decem-
ber 2013 zijn er 43 uitverkoren 
tophonden uit alle delen van de 
wereld, die – tijdens een geheel 
verzorgde reis – in het Orange 
County Convention Center in 
Orlando meedoen aan een spec-
taculaire show. In Amerika gaat 
dit allemaal veranderen, zoals we 
hierna kunnen lezen. 

Op zaterdag 13 december zal de 
Eukanuba World Challenge 
worden gehouden, ook in de RAI 
en als onderdeel van de Amster-
dam Winner. Voor nadere berich-
ten: houdt de website van de 
Raad van Beheer in de gaten:
www.raadvanbeheer.nl

Rony Doedijns, Gerard Jipping en Jose Luis Ibanez. De Raad van Beheer zal 
vanaf 2014 de gastheer voor de Eukanuba World Challenge zijn. 



WINNER SHOW 2014 27             

NEW DREAM
Al tijdens de Windsor Championship 
Show in Engeland, afgelopen zomer, 
circuleren er berichten dat er iets bij 
dit wereldwijde event gaat verande-
ren. Het idee om de finale van de 
EWC naar Europa te verhuizen speelt 
al bij de start van deze competitie en 
menige Europese Kennel Club heeft 
al om zo’n verhuizing gevraagd. Die 
wens komt dichterbij als de moeder-
maatschappij van Eukanuba, Procter 
& Gamble, besluit om bepaalde delen 
van het wereldwijde concern af te 
stoten. (In Amerika worden in 2014 
de merken Eukanuba, Lambs en 
Natura Pet Food voor $ 2.9 billion in 
contanten verkocht aan Mars Inc.). 
Als gevolg hiervan komt ook de 
inmiddels wereldwijd bekende 
EWC ‘op de markt’. 
Be assured, zegt topman Jose Luis 
Ibanez, this is not the end of a dream, 
but the beginning of a new one!
En bij the beginning of a new dream 
speelt de Raad van Beheer een rol. De 
keuze voor Europa, voor de Raad van 
Beheer, voor Amsterdam en daarmee 

voor de Winner Show is gemaakt in 
samenwerking met de American 
Kennel Club en de FCI. Natuurlijk 
speelt de centrale ligging in Europa 
mee, terwijl de FCI just around the 
corner ligt, maar het is eens en vooral 
een groot blijk van internationaal 
vertrouwen in de Raad van Beheer, in 
de Nederlandse kynologie en in de 
125ste Winner Show. 

IMAGO
Als voorzitter van het bestuur van de 
Raad van Beheer zegt Gerard Jipping: 
Ik voel me erg vereerd dat de EWC zal 
worden georganiseerd tijdens de beroem-
de Amsterdam Winner Show. Nederland 
heeft een sterke en oude traditie als het 
om fokken en exposeren van rashonden 
gaat. Maar dat is niet alles. Nederland is 
een van de oprichters van de FCI. Het 
lijdt geen twijfel dat de Raad van Beheer 
een eerste klas organisatie zal neerzetten. 
Rony Doedijns, directielid van de Raad 
van Beheer en voormalig voorzitter van 
het Winner Team, zal de schakel zijn 
tussen alle betrokken organisaties in 
Nederland. 

Voor Nederland is dit weer een uit-
gelezen kans het imago van de 
Nederlandse Kynologie te verstevi-
gen, aldus Jipping. De organisatie 
van de EWC is in handen van de 
Raad van Beheer en zal in nauwe 
samenwerking georganiseerd gaan 
worden met de Winner organisatie. 
Meer dan 40 landen zullen verte-
genwoordigd zijn tijdens het 
Winner weekend, dat start op 
vrijdag 12 december 2014 in de 
Rai te Amsterdam.

OPWINDING EN EMOTIE
De verhuizing van Amerika naar 
Europa zal een operationeel hoog-
standje worden en het is daarom 
een verstandige beslissing om geen 
veranderingen in EWC procedures 
aan te brengen als het gaat om 
keurmeesters, voorkeuringen, 
vlaggenparade, semi-finals en het 
kiezen van de twaalf beste. De te 
winnen prijzen zijn respectievelijk 
€7.500,- voor de eerste, € 2.500,- 
voor de tweede en € 1.500,- voor de 
derde plaats. Voor de Kennel Club 
die de winnende BIS hond en 
exposant hebben genomineerd is er 
€ 3.500,-. Maar, wat minstens net 
zo belangrijk is, is dat exposanten 
uit Nederland en uit Europa op de 
Winner kunnen genieten van het 
neusje van de zalm. Tientallen 
tophonden zullen zich presenteren 
en er zullen ongetwijfeld heel veel 
‘kippenvel momenten’ zijn. 
We plannen, aldus Jose Luis Ibanez, 
wel een compleet nieuw entertain-
ment programma, … better than ever 
… with excitement and emotion. 
En dat is precies wat de kynologie is: 
opwinding en emotie.  

De informatie nog eens rustig 
doorlezen? Surf dan naar: 
www.raadvanbeheer.nl/
eukanubaworldchallenge/

De stands van Eukanuba op internationale tentoonstellingen hebben een 
grote uitstraling.


