
Verschillende rassen
De Italiaan Paolo Dondina wordt 
geboren in een gezin van honden-
liefhebbers. Vanaf zijn twaalfde jaar 
is hij als exposant van rashonden 
betrokken bij de wereld van de 
honden. Zijn kennismaking met 
Beagles dateert vanaf 1967 als hij 
zijn eerste honden importeert  uit de 
beroemde Engelse ’Rossut’ kennels 
van Mrs Patricia Sutton. 
Zijn eerste keuring is op een grote 
Open Show, die wordt gehouden in 
het Alexandra Palace, in 1969. In 
1985 wordt hij benoemd tot all-
round keurmeester, volgens de 
Italiaanse reglementen én die van de 
Fédération Cynologique Internatio-
nale (F.C.I.). 
Hij mag dan alle rassen, alle groepen 
en de Best in Shows keuren. 
Dr. Paolo Dondina heeft beroemde 
rashonden geïmporteerd en tentoon-
gesteld, zoals Ch. ’Rossut Nutmeg’, 
in die periode de teef met de meeste 
kampioenschappen, en Ch. ’Rossut 
Gaiety’, de enige Beagle teef in het 
ras die een Best in Show wint op een 
kampioenschaptentoonstelling (CC) 
in Engeland.
Nog niet zo lang geleden heeft hij 
succes met Ch. ’Dialynne Gambit’. 
Deze Beagle is Top Hound 2001 en 
prijkt tussen de vijf beste honden 
van alle rassen in Engeland, in 2002. 

Dr. Paolo Dondina
Best in Show keurmeester op de Winner Show 2011

Eén van de hoogtepunten op de Winner Show 2011 zal ongetwijfeld de eindkeuring zijn, die in de 

middag van zondag 27 november plaatsvindt. In een feestelijke erering zal de Best in Show worden 

aangewezen. Een niet eenvoudige en verantwoordelijke taak, die echter in handen is van een zeer 

ervaren, wereldwijd bekende keurmeester...

•  Dr. Paolo Dondina met ’Lucignolo del Pesco’ een jonge, door hem gefokte Lagotto 
Romagnolo. (Foto: Greydove Kennel).
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Ook is ze in 2004 ’Hond van het Jaar’ 
in Italië. Door de jaren heen is Paolo 
Dondina de eigenaar, fokker en 
handler van verschillende rassen. 
Daaronder Basset Hounds, Beagles, 
draadharige Foxterriers, Kerry Blue 
Terriers, Saluki’s, Whippets, Lagotto 
Romagnolo, Duitse Herdershonden, 
Pekingezen, Engelse Springer Spa-
niels en Jack Russell Terriers. 

Alle top shows
Dr. Dondina heeft op alle top shows 
over de hele wereld gekeurd, waaron-
der op de meeste Wereldtentoonstel-
lingen. Voorts keurt hij op de Sidney 
Royal, Adelaide Royal, Crufts, 
Ladies’ Kennel Association, Birming-
ham City and National, Santa 
Barbara, Montgomery, Buck’s 
County, Helsinki, Stockholm, Oslo, 
Kopenhagen, Amsterdam, Wenen, 
Dortmund, Parijs, Madrid, Boeda-
pest, Moskou, Toronto en Vancouver. 
Over zijn keuringen op de Westmin-
ster Kennel Club Show en Crufts 
Dog Show, zegt Paolo Dondina tegen 
de Engelse hondenkrant Our Dogs: 

’Een onmogelijk geachte droom werd 
realiteit! Ik kan niet nóg meer ver- 
wachten van mijn geweldige leven 
met honden en hondenmensen! Ik 
ben lid geweest van het bestuur van 
mijn eigen Kennel Club en vele jaren 
show secretaris van de internationale 
hondententoonstelling in  Bellagio, 
die in het noorden van Italië wordt 
gehouden. Ik ben ook voorzitter, 
vice-voorzitter en bestuurslid van 
verschillende Italiaanse rasverenigin-
gen en kynologen verenigingen 
geweest. Voorts voorzitter van de 
juridische commissie van de F.C.I. 
en ik ben lid van The Kennel Club 
(Engeland). 
Ik heb mijn passie voor rashonden 
altijd beschouwd als een ’professio-
nele hobby’ en natuurlijk ben ik mijn 
vele mentors, die mij in deze unieke 
wereld hebben geïntroduceerd, 
geweldig dankbaar. Ik woon nu in 
Toscane, in een heel oud huis dat 
bovenop een heuvel staat, samen met 
mijn vrouw Maria Luisa en drie 
verrukkelijke kameraden: een 
Cavalier King Charles Spaniel, een 

Rhodesian Ridgeback en een Jack 
Russell, alledrie teven. 
Niet alleen mijn strafrechterlijke 
werkzaamheden en de betrokken-
heid bij honden geven mij een 
drukbezet leven. Ik hou ook van 
klassieke muziek, van kunst en 
archeologie (sinds we ontdekt 
hebben dat we op de resten van een 
dorp uit de Romeinse tijd leven). 
Reizen doe ik met plezier, het komt 
tegemoet aan mijn nieuwsgierigheid 
en aan mijn behoefte om steeds meer 
te weten te komen.’ ❮ 

De Best in Show keuring op de 
Amerdam Winner 2011 vormt op 
zondag 27 november het hoogte-
punt van dit Winner weekend.

•  In 2011 keurt dr. Paolo Dondina op de Westminster Kennel 
Club Show in Madison Square Garden (U.S.A.). Hij mag de 
beste hond aanwijzen en een Deerhound wordt Best in Show. 

•  Keuren over de gehele wereld, dus ook in Thailand op de 
’Central Plaza Pet Fair and Dog Show’. Best in Show is een 
Mopshond. Tweede van links dr. Paolo Dondina.
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