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Voor wie een topfunctie in de kynolo- 
gie bekleedt, is het lastig om steeds 
in de gaten te houden welke pet je 
op hebt, maar in dit geval vind ik 
die verschillende petten geen enkel 
probleem. De kynologie moet het feit 
dat keurmeesters soms ‘hoog in de 
kynologie zitten’ positief benaderen. 
Er hoeft niets mis te zijn met 
keurmeesters die beleid internatio-
naal kunnen uitdragen en mensen 
kunnen enthousiasmeren. Met de 
gedachte ‘je bent maar eens in de 
zoveel jaar Best-in-Show keurmees-
ter op de Winner’ laten we Gerard 
Jipping aan het woord en hanteren 
we het rode potlood uiterst secuur. 

EEN DROOM DIE UITKOMT
Het is de eerste keer dat Gerard in 
Nederland een Best-in-Show mag 
keuren en dat het op de 125ste 
Winner is, maakt het voor hem 
speciaal: …voor iedere keurmeester is 
dat, denk ik, een droom. Ik ben een van 
die gelukkigen voor wie de wens is 
uitgekomen. De Winner is positief 
bekend bij veel nationale en internatio-
nale deelnemers, bezoekers en keur-
meesters. Op de Winner zijn altijd veel 
rassen van een uitmuntende kwaliteit 
vertegenwoordigd. Het aanwezig zijn 

als exposant, bezoeker en/of keurmees-
ter is voor velen van ons een must, 
want de Winner willen we niet missen. 
Dit geldt voor ons als Nederlanders, 
maar zeer zeker ook voor de vele 
buitenlanders.

Gerard bewondert veel hondenras-
sen om hun schoonheid, functionali-
teit en karakter. Maar de Windhon-
den hebben een heel speciale plaats 
in zijn hart. En daarbinnen natuur-
lijk zijn eigen ras, de Afghaanse 

Best-In-Show keurmeester:
Gerard Jipping
Waar ik al een tikkeltje ‘bang’ voor ben, gebeurt ook. Als Gerard Jipping het woord krijgt 
– in dit geval het toetsenbord – voor het beantwoorden van vragen, dan pakt hij de hem 
aangeboden ruimte met beide handen aan. Dat betekent dat er uitgebreide antwoorden 
komen op de vragen...

De keurmeesters op de Winner 2014

Gerard Jipping, de Best-in-Show keurmeester op de Amsterdam Winner 2014. 
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Windhond, waar Gerard van houdt: 
… als grap zeg ik altijd dat de fenotypi-
sche baas (ik dus) en de Afghaan qua 
uiterlijk niet op elkaar lijken, maar 
genotypisch – vooral in gedrag en 
karakter – wel degelijk.

NIEUWE PROJECTEN
Honden spelen een grote rol in het 
leven van Gerard. Het is zijn hobby 
en zijn passie om voor de hond en de 
liefhebbers van honden alles in 
positieve zin te proberen te regelen. 
Hij vindt het niet nodig om aan te 
geven hoeveel tijd er gemiddeld 
wordt besteed aan de bestuursfunc-
ties die hij bekleedt. Het is immers 
een hobby en dan kijk je niet zo naar 
de tijd, omdat je het leuk vindt om te 
doen. Gerard: Maar ik kan wel zeggen 
dat ik al sinds geruime tijd geen tv meer 
kijk en dat ik al mijn vrije tijd heb 
gebruikt voor allerlei hondenactivitei-
ten. Bij de FCI vervul ik de functie van 
vice-voorzitter en ik houd mij daar 
vooral bezig met nieuwe projecten, 
zoals de benodigde vernieuwingen in 
organisatie & structuur en marketing & 
communicatie. Een in mijn ogen 
belangrijk project voor de FCI en de 
aangesloten leden is de in augustus van 
dit jaar opgerichte ‘FCI Youth’ groep. 
Deze internationale groep van jonge 
mensen kan gevraagd en ongevraagd de 
FCI adviseren met nieuwe ideeën. Dit 
ten behoeve van het behoud van de 
blijvende interesse van jongere mensen 
in onze hobby. De groep kan ook 
promotionele activiteiten ontwikkelen 
voor mogelijke liefhebbers van honden, 
jong en oud. En, niet onbelangrijk, ook 
landen kunnen helpen met het opzetten 
van jongerengroepen en interessante 
projecten, gericht op educatie van jonge-
ren. Ik hoop dan ook dat Nederland 
straks een belangrijke rol in dit project 
zal gaan vervullen. Met de toppers die 
we de afgelopen jaren op het gebied van 
de Junior Handling hadden en hebben, 
moet dat gaan lukken.

LOOPBAANTRAJECT
Als jong kind is Gerard al verliefd op 
elke hond, van welk ras dan ook. Zo 
heeft hij onder andere een Duitse 
Herdershond, een Standaard Teckel 
langhaar, een zwarte Middenslag 
Poedel, een Yorkshire Terrier en ook 
naamloze honden en lookalikes. 
Dat er uit hem een keurmeester 
groeit is dus zo gek nog niet. In 1995 
doet hij zijn eerste rasexamen, voor 
de Afghaanse Windhond. Hij treft bij 
het examen twee kynologen van 
naam, Anneke Brooijmans-Schallen-
berg en Ed Grevelt. Twaalf jaar later, 
in 1997, doet hij zijn eerste CAC/
CACIB keuring in Goes. 
Gevraagd waaraan een keurmeester 
voor een BIS keuring moet voldoen, 
zegt hij: … die moet absoluut voldoen 
aan getoonde interesse, in de breedste 
zin des woords, voor alle rassen binnen 
de georganiseerde kynologie. En 
daarnaast oog hebben voor de schoon-
heid van de rassen en vooral oog voor 
gezondheid en functionaliteit.
Wie in 1985 begint, heeft al wat 
examens achter de rug. Gerard 
Jipping weet precies hoeveel: 53! 
Belangrijk is het leren begrijpen en 
interpreteren van het geschrevene in 
de rasstandaards. Dit kun je alleen 
leren, aldus Gerard, door de geschiede-
nis en de oorspronkelijke functie van 
het ras te kennen.

GEVOEL
Een deel van die informatie haalt hij 
uit boeken en artikelen, maar het 
grootste deel heeft hij geleerd bij 
het kijken en spreken met fokkers, 
eigenaren en keurmeesters, uit 
binnen- en buitenland, van het ras 
waarvoor hij examen wil doen. 
Gerard: Op dit moment ben ik niet in 
de race voor allround keurmeester, 
maar een tijdje geleden zei iemand 
tegen mij zeg nooit… nooit. Dus, met 
dat in gedachten, kan ik je vraag over 
het allrounderschap nog niet met 

zekerheid beantwoorden. De opleidin-
gen om rassen te kunnen keuren zijn 
erg intensief en ik weet niet of dit 
allemaal binnen de tijd past die ik 
voor mijn hobby’s vrij kan maken. 
Dus stel me die vraag over een aantal 
jaren nog maar eens. 
Wel heb ik een loopbaantraject, 
waarin ik heb mogen aangeven voor 
welke rassen ik graag in de nabije 
toekomst examen zou willen doen. De 
rassen die ik heb opgegeven ken ik 
goed en ik heb er een goed gevoel bij. 
Gevoel hebben voor een ras is een 
belangrijk criterium voor mij om 
überhaupt examen te gaan doen. 
Geen gevoel voor het ras betekent 
voor mij geen examen doen!

ALLEMAAL OP 1
Gerard heeft al in heel veel landen 
gekeurd, waaraan hij mooie en 
minder mooie herinneringen be-
waart. De eerste Afghanen Specialty 
keuring in Duitsland, de eerste 
groepskeuring in Zweden, de eerste 
BIS keuring in Polen en de keuring 
van de Eukanuba World Challenge in 
Amerika geven hem heel prettige 
persoonlijke herinneringen. En aan 
dit rijtje wordt ongetwijfeld de BIS 
keuring op de Winner Show 2014 
toegevoegd.
Natuurlijk vraag ik hem ook om zijn 
volgorde van belangrijkheid bij het 
keuren aan te geven. Hij zou ze 
allemaal wel op 1. willen zetten, maar 
die keuze geven we hem niet… Dit is 
zijn volgorde: 1. Gezondheid en 
gedrag, 2. Functionaliteit, 3. Ras- en 
geslachtstype, 4. Temperament en 
karakter en 5. Gangwerk.
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Gerard: Punt 1 en 2 lijken mij geen 
uitleg nodig te hebben. Willen we dit 
niet voor alle dieren, honden en men-
sen…? Ras- en geslachtstype zijn voor 
mij heel belangrijk, omdat dit mede het 
rasbeeld bepaalt. Temperament en 
karakter geven, naar mijn mening, een 
redelijk goed beeld van het welzijn, het 
oorspronkelijk gebruik en het gedrag van 
het ras. En gangwerk laat functionali-
teit en constructie goed zien. Een mooi 
rastypisch gangwerk met een heel slecht 
karakter willen we toch ook niet?

CLOWNESK GEDRAG
Gerard bewaart altijd zijn aantekenin-
gen die hij bij een rasexamen maakt 
en samen met het bestuderen van de 
actuele standaard bereidt hij zich voor 
op een keuring. Hij is een voorstander 
van het volgen van keuringen op 
shows, het bezoeken van fokkers en 
het spreken met keurmeesters, dit ten 
behoeve van kennisverbreding. 
Gerard: Het is gewoon nodig om, van 
welk ras dan ook, met fokkers te praten 
over die zaken die vaak niet in de 

standaard staan beschreven, maar wel 
van groot belang zijn voor het ras. Ik ben 
echter geen voorstander van het kort van 
te voren volgen van keuringen van 
rassen die ik kort daarna moet keuren. 
Dit om een negatieve schijn bij exposan-
ten te voorkomen. 
Als antwoord op de vraag welk ras, 
dat hij zelf niet heeft, hij het mooiste 
vindt, komt hetzelfde antwoord als 
van zijn collega Peter van Montfoort: 
de Azawakh. Gerard is… zeer onder de 
indruk van een Azawakh, vanwege de 
elegantie, de belijning en het nog zo dicht 
bij de natuur staande karakter. Maar er 
zijn zoveel meer mooie rassen. Bijvoor-
beeld de Franse Bulldog, met zijn 
speciale uiterlijk en zijn clownesk gedrag.

SPEERPUNT
Dat het onderwerp ‘gezondheid’ een 
uitgebreide reactie van Gerard Jipping 
zou ontlokken, weten we van te 
voren. Gezondheid en welzijn zijn 
immers speerpunten bij de Raad van 
Beheer en als bestuursvoorzitter is 
het duidelijk dat je iedere gelegenheid 

die er is om daarover te praten moet 
aangrijpen. Gerard: Gezondheidscrite-
ria, van welke aard dan ook, zijn 
belangrijk. In het verleden, heden en de 
toekomst! Het is beslist niet iets van de 
laatste jaren. Ik ben er dan ook van 
overtuigd dat ieder zichzelf respecte-
rende fokker altijd al, als belangrijkste 
criteria, de gezondheid en het welzijn 
van zijn ras hoog in zijn of haar vaandel 
heeft staan. Maar het verschil zit ‘m in 
het feit dat wij ten aanzien van gezond-
heid en welzijn van honden méér dan 
ooit in de (jammer genoeg meestal 
negatieve) schijnwerpers staan bij de 
maatschappij, dierenwelzijn organisaties 
en de pers. Dit maakt dat wij, als 
hondenliefhebbers, blijvende aandacht 
moeten besteden aan (de positieve 
ontwikkeling van) gezondheid en 
welzijn. Deze aandacht en de positieve 
inzet moeten we ook duidelijke laten 
horen en zien, tijdens iedere gelegenheid 
die zich hiervoor aandient. 

OPTIMALISEREN
Negatieve signalen, aldus Gerard, 
moeten gezamenlijk kunnen worden 
omgebogen naar positievere geluiden. 
Dit kan door samen (verenigingen, 
fokkers, keurmeesters, dierenartsen, 
overheid, Raad van Beheer en waar 
mogelijk welzijnorganisaties) te 
werken aan het bestrijden van 
gezondheidsproblemen binnen de 
rassen. Maar ook door duidelijk te 
maken wat er in de laatste jaren 
gezamenlijk is gedaan, wat we doen 
en wat is bereikt in het optimalise-
ren van gezondheid en welzijn. 
Een negatief verschijnsel hierbij is, 
aldus Gerard … dat er op dit moment 
geen enkele invloed is op fokkers van 
rasloze honden en/of lookalikes. En dat 
terwijl die voor tweederde het beeld in 
de hondenpopulatie bepalen! 
Hier hebben we een belangrijke 
gezamenlijk taak. Fokkers, verenigin-
gen en Raad van Beheer laten meer en 
meer horen en zien, dat er alles aan 

Gerard bewondert veel hondenrassen om hun schoonheid, functionaliteit en 
karakter. Maar de Windhonden hebben een heel speciale plaats in zijn hart.
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wordt gedaan om gezonde honden te 
fokken. Gezondheid en welzijn moeten 
volgens mij altijd trending topics zijn 
en niet alleen op dit moment. Ik kan 
mij niet voorstellen dat de zichzelf 
respecterende fokkers dit niet als een 
belangrijk item zien in hun fokkerij. 
Alhoewel ik ook van mening ben dat 
soms, ten behoeve van de persoonlijke 
of pers sensatie, de excessen te sterk 
worden benadrukt.

‘HONDENMENSEN’
Het leukste ‘bijverschijnsel’ van het 
keuren van honden is voor Gerard 
het ontmoeten van andere ‘honden-
mensen’ van verschillende afkomst 
en culturen en met verschillende 
meningen over honden. ‘Honden-
mensen’ die je later als goede kynolo-
gische vrienden mag beschouwen.
Gevraagd naar zijn favoriete honden-
boek, zegt Gerard: Dat is altijd het 
laatste boek dat ik lees. Maar ik bezit 
een heel oud Afghanen boek, geschreven 
door Margaret Niblock, The Afghan 
Hound. Dit boek was en is nog altijd 
een geweldig naslagwerk voor mij als 
het gaat over de Afghaanse Windhond. 
In het dagelijks leven is Gerard 
Jipping adviseur opleidingsbeleid, 
betrokken bij nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van onderwijs in de 
sector Bouw en Infra. Sinds hij 
bestuursvoorzitter is, gebruikt hij 
zijn vrije tijd hoofdzakelijk voor de 
kynologie. Dit is ook de reden dat hij 
minder is gaan werken, zodat er nog 
meer tijd is voor de kynologie. Er zijn 
te weinig uren in een dag en een 
nacht en dat ondanks het feit dat hij 
maar weinig uren slaap nodig heeft. 

STEVIG FUNDAMENT
Gerard: Als bestuursvoorzitter heb je als 
taak om de zaken te bundelen, bruggen 
te slaan en een schakel te zijn tussen alle 
partijen. Het samen brengen van 
menselijke competenties binnen de 
kynologie, zodat altijd het maximale 

wordt gehaald. Maar ook om zoveel 
mogelijk openheid en transparantie te 
realiseren, waardoor een ieder zich 
betrokken en medeverantwoordelijk gaat 
voelen. Een voorzitter, onderdeel van een 
heel team (in dit geval van verenigingen, 
fokkers, bestuurders en medewerkers), 
moet voor, achter en naast een ieder 
staan. Achter iedereen die op construc-
tieve wijze mede vorm wil geven aan de 
kynologie in de positieve zin des woords, 
nu en in de toekomst. En daar heeft de 
kynologie een goed gebouwd huis voor 
nodig, met een stevig fundament, sterke 
wanden en een goed dicht dak! Daarna 
kunnen er mooie dingen in worden 
geplaatst. In dit voorbeeld is het huis het 
fundament, de wanden en het dak de 
kynologie, gezondheid, welzijn en 
gedrag. Hebben we dat huis goed 
gebouwd, dan kunnen we samen met 
heel veel plezier genieten van sport, 
werken en showen met de hond. 
Als voorzitter coördineer ik de bouw 
van een stevig huis, sterk genoeg voor 
alle toekomstige weersinvloeden. Zodat 
we ook in de toekomst gezamenlijk onze 
hobby’s met plezier kunnen blijven 
beoefenen.

MET VOLLE TEUGEN
Net zoals de BIS keurmeester op de 
Amsterdam Winner Show het laatste 

woord heeft, heeft hij dat ook in deze 
kennismaking met de tien groeps-
keurmeesters en de Best-in-Show 
keurmeester. Hoe gaat hij die laatste 
minuten van de show beleven? Welke 
uitgangspunten ten opzichte van de 
tien rasgroepwinnaars gaat hij 
hanteren? Gerard: Ik weet niet welk 
gevoel ik zal hebben op het moment van 
deze eervolle keuring, maar bij het 
beantwoorden van deze vragen word ik 
er wel een beetje nerveus van. Wel weet 
ik dat ik er met volle teugen van zal 
genieten. Net als bij andere keuringen, 
zal ik alle rassen die in de Best in Show 
ring zullen verschijnen beoordelen op 
harmonie, functionaliteit, type en 
gangwerk. Daarbij laat ik mijn oog en 
gevoel zijn beloop gaan.
Wat ik draag? Okay, ik zal een mooi 
pak, tenminste dat wat ik een mooi pak 
vind, aantrekken en ik ben gek op de 
kleur oranje, dus mijn stropdas dan 
maar in oranje. By the way, de honden 
trekken zich niets aan van mijn mooie 
pak en stropdas. Die letten meer op 
andere, meer contactuele zaken, waar ik 
zeker meer positieve aandacht aan zal 
besteden dan aan mijn kleding. De hond 
moet op dat moment in het middelpunt 
staan en ik iets meer op de achtergrond. 
En dat is goed, denk ik, want het gaat 
tenslotte om ONZE HOND.  

Gerard in Hongarije bij een coursing en een CACIB keuring in 2011.  
Ook de hondensport heeft altijd zijn warme belangstelling.


