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De Winner is speciaal, aldus Gerda, 
omdat er voor de exposanten titels te 
vergeven zijn en omdat het qua 
aantal inschrijvingen de grootste 
show is in Nederland, met natuurlijk 
veel buitenlandse exposanten. 
Haar favoriete rassen zijn, bijna 
vanzelfsprekend, Staande Honden 
in groep 7 en verder, vervolgt 
Gerda, ben ik een fan van de rassen 
in de groepen 6, 8 en 10. De tempe-
ramenten en het werk waarvoor ze 
zijn gefokt spreken mij erg aan. Het 
atletische, gepaard aan kracht en 
elegantie, van deze rassen is zo 
speciaal. Daar kan ik alleen maar 
van genieten.
Honden spelen in Gerda’s leven 
een hoofdrol en dat ondanks dat 
ze niet uit een ‘hondenfamilie’ 
komt. Sterker nog, haar moeder 
was over het algemeen bang 
voor honden. 
Haar vader daarentegen kon geen 
beesten genoeg hebben en als het 

aan hem had gelegen, waren er 
zeker honden in het gezin ge-
weest. Op dit moment heeft 
Gerda, inclusief een logé voor 
langere tijd, zes Weimaraners in 
huis. Daarnaast heeft ze er nog 
vier in eigendom, die bij andere 
families wonen. 

MOOISTE HERINNERING
Sinds 1991 is ze keurmeester en 
zoals dat een beetje ‘hoort’ is ze als 
eerste geslaagd voor haar eigen ras. 
Hoeveel examens ze sindsdien heeft 
gedaan, weet ze niet precies: heel 
veel. Ik zou de papieren moeten 
opzoeken om te zien hoe vaak. Ben ook 

Rasgroep 8:
Gerda Halff-van Boven
De naam Gerda Halff-van Boven is al jarenlang synoniem met Weimaraners; exposanten 
met rassen uit de rasgroepen 7 en 8 zijn haar absoluut al eens tegengekomen in de 
showring. Ze heeft ook al vaker op de Winner gekeurd, maar wanneer de eerste keer 
is geweest, kan ze zich niet meer herinneren...

Groepskeurmeesters op de Winner 2014: Apporteer- en Waterhonden

Gerda Halff-van Boven: Ik kan 
echter geen Ier zien of mijn hart 
gaat open... 

Het aandachtig bekijken van een Kooikerhondje op de show in Jönköping, Zweden.
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de nodige keren gezakt, dus bij elkaar 
is het een flink aantal. Op de vraag 
hoe ze zich steeds voorbereidt voor 
examens, zegt Gerda: Voor ieder 
examen heb ik veel gelezen over het 
ras. Waar ik maar mijn hand op kan 
leggen, dat koop ik of kopieer ik. 

Ik heb van alle rassen die mijn inte-
resse hebben mappen aangelegd. 
En dat is niet alles, want daarnaast 
praat ze veel met fokkers en collega-
keurmeesters, die in ‘haar’ rassen 
zijn gespecialiseerd. Niet zelden 
zien we Gerda in de showring aan 
het werk en als de mogelijkheid zich 
voordoet bezoekt ze ook de club 
shows en de andere activiteiten van 
rasverenigingen. 
Behalve in Nederland en vele 
Europese landen, heeft Gerda 
ook buiten Europa gekeurd: 
… in Zuid-Afrika heb ik de clubshow 
van de Weimaraners en de Engelse 
Cocker Spaniels gekeurd. En in juli van 
dit jaar heb ik een uitnodiging gekre-
gen om over drie jaar de ‘National’ van 
de Weimaraners in Australië te komen 

keuren. Deze show wordt eens in de 
drie jaar gehouden. Daar kijk ik erg 
naar uit. 
Gerda’s mooiste herinnering als het 
om keuren gaat, is haar keuring van 
de Weimaraners in Engeland, 
tijdens het 50-jarig bestaan van 

de Britse club. Er zijn dan meer dan 
200 teven ingeschreven en hoewel 
ze vaker in Engeland heeft gekeurd, 
is deze show voor haar erg speciaal 
geweest.

BALANS
De vraag in welk land de kynologie 
het beste is geregeld, wordt vlot 
beantwoord: In Scandinavië. De 
exposanten zijn sportief, de organisa-
tie staat en het tentoonstellingsterrein 
is schoon. Daar kunnen veel exposan-
ten in Nederland een voorbeeld aan 
nemen, de goede niet te na gesproken.
Als ze hoofd, type, gangwerk etc. 
op haar volgorde moet zetten en 
waaraan ze de grootste waarde 
hecht, zegt Gerda: De volgorde is 
type, soundness, balans, constructie 

en gangwerk. Voor mij moet een hond 
in balans zijn en met name in de 
groepen die ik keur. Ze moeten in 
staat zijn om het werk waarvoor ze 
zijn gefokt te kunnen uitvoeren. Een 
hond van een nog zo’n mooi type die 
niet goed is gebouwd, kan het niet 
lang volhouden in het veld en tijdens 
jachthondenproeven en zal sneller 
blessures oplopen.
Voor de keuring van een bepaald 
ras leest Gerda altijd de rasstan-
daard door en alle verdere docu-
mentatie die ze over het te keuren 
ras heeft. Een ras dat ze moet 
keuren kort van te voren gaan 
bekijken op een andere show, doet 
ze niet. Ik sta, aldus Gerda, graag 
fris tegenover de honden en laat me 
graag verrassen. 

Beste reu en teef bij de Kooikerhondjes op de tentoonstelling in Jönköping, Zweden, in 2014.
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HEKSENJACHT
Ook deze keurmeester vindt, 
behalve het ‘eigen ras’, ook andere 
rassen mooi. Dat zijn de Ierse 
Wolfshond en de Whippet. Ze kan 
enorm genieten van de kracht en 
de elegantie van deze windhonden. 
Meer dan twintig jaar geleden 
‘bestelt’ ze bij een bekende fokker 
een Ierse Wolfshond, maar de 
gezondheid van dat ras, in die tijd, 
heeft haar ervan weerhouden om 
daadwerkelijk een pup aan te 
schaffen. Gerda: Ik kan echter geen 
Ier zien of mijn hart gaat open. 
Bij een aantal rassen is het goed dat 
men overdrijving tegengaat. Echter, 
aldus Gerda, het moet geen heksen-
jacht worden. Ze prijst zich gelukkig 
dat er in de rasgroepen die zij keurt 
maar weinig rassen zijn die proble-
men geven. 
Behalve keurmeester is Gerda ook 
fokster en exposant; het eerste 
nestje dat ze fokt zijn Dalmatische 
Honden. Nu fokt ze nog regelmatig 
een nestje met de Weimaraners.
Op dit moment staat de teller op 
35 Weimaraners die Nederlands 
Kampioen en/of Internationaal 

Kampioen zijn geworden, zowel de 
zelfgefokte als de aankopen. Haar 
kennelnaam – of the Grey Noble –
staat sinds 1977 geregistreerd en 
sinds geruime tijd is Chantal van 
der Horst mede rechthebbende van 
de kennel. Chantal heeft, aldus 
Gerda, een groot aandeel in de 
successen en showt al bijna 25 jaar 
onze honden. 

TELEURSTELLEND
Fokkers die met hun tijd meegaan 
hebben een website. Er is sinds kort 
een nieuwe in de lucht, hoewel die 
nog niet klaar is: www.greynoble.nl 
Behalve als keurmeester en fokker, 
is Gerda nog actief als medewerk-
ster in de clubmatch commissie van 
de Nederlandse Labrador Club. Dat 
doet ze inmiddels al bijna twintig 
jaar. Verder is ze ook actief in ‘haar 
eigen clubje’, de Kynologen Club 
West-Friesland. Daar regelt ze de 
ringtraining en geeft ook les daarin. 
Alle andere bestuursfuncties en 
activiteiten in commissies heeft 
ze – na vele jaren – beëindigd. 
Gerda: Omdat ik zelf zoveel jaren 
actief ben geweest bij diverse vereni-

gingen, vind ik het teleurstellend dat 
de verenigingen zoveel moeite moeten 
doen om voldoende bestuursleden en 
medewerkers te krijgen. Nieuwe 
bestuursleden wippen in en uit een 
bestuur. Continuïteit en kennis 
verdampen zo.
We vinden in Gerda Halff een echt 
‘hondenmens’; ze is thuis op vele 
terreinen in de kynologie. Maar 
natuurlijk zijn er ook nog andere 
hobby’s: Ik ben een fervent lezer en ga 
ook graag naar het theater. Ik heb geen 
favoriet hondenboek. Elk boek waar ik 
de hand op kan leggen, vind ik iedere 
keer weer een schat. Vooral als het een 
boek is waarin uitgebreid wordt 
ingegaan op een ras, het liefst met een 
uitgebreide rasstandaard en veel foto’s 
en tekeningen.

UITSTRALING
Gevraagd naar de leukste ‘bijver-
schijnselen’ van het keurmeester-
schap, zegt Gerda: Het reizen is 
natuurlijk leuk, vooral als je er enige 
dagen vakantie aan kunt vastknopen 
en ook nog iets van de omgeving en de 
cultuur van het land kunt zien. Verder 
is het natuurlijk geweldig dat je hobby 
je in aanraking brengt met mensen 
over de gehele wereld, die net zo’n 
passie hebben voor honden als ikzelf.
Op de vraag waar ze het meest naar 
uitkijkt bij haar keuring op de 
Winner 2014, antwoordt Gerda: 
Naar mooie, rastypische honden, 
waarvan ik hoop dat er een aantal is 
dat deze dag net die uitstraling laten 
zien waardoor je niet om ze heen kunt. 
Groep 8 is een groep met een grote 
diversiteit, ook in het werk, maar dat 
maakt het ook zo leuk. Uiteindelijk 
zijn het allemaal jachthonden met 
hun eigen kwalificaties.  

De keurmeester van rasgroep 9 
staat in dit Jaarboek op blz. 114.

Op dit moment heeft Gerda Halff-van Boven zes Weimaraners in huis. Dit knappe 
tweetal vormt de opening van de ‘of the Grey Noble’ website.


