
Zes jaar. Met zijn oudere zus Anita en ‘Blackie’, een 

kruising tussen een Duitse Staande Hond en een Labrador. 
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ONZE HOND heeft een traditie hoog te houden 
waar het gaat om interviews met mensen die er 
toe doen in de landelijke kynologie. Of dat nu 
fokkers zijn, bestuurders, keurmeesters of men-
sen die op andere wijze bekendheid genieten in 
de kynologie. Keurmeesters zijn in de afgelopen 
tientallen jaren uitvoerig aan het woord geweest. 
Echter, er dient zich een nieuwe lichting aan, die 
ongetwijfeld een opinie heeft over wat zich in de 
kynologie afspeelt. ONZE HOND voelt hen aan 
de tand – hondsbrutaal...

Hans Stigt (50) is, na achttien jaar 
in Den Haag te hebben gewoond, 
samen met zijn partner Rodney 
teruggekeerd naar Pijnacker, het 
dorp waar hij is opgegroeid. Hij 
kent Rodney sinds 2000 en in 2005 
zijn ze getrouwd. Rodney is een 
Brit, maar is inmiddels een echte 
Nederlander geworden. Van hun 
twee Labrador Retrievers, ‘Cooper’ 
(14) en ‘Bentley’ (9), genieten ze 
dagelijks en dat doet Hans ook van 
zijn ‘prachtige zoon’ Lukas (15), 

Het combineren van kynologische 
activiteiten met een onregelmatige 
baan, waarin geen 52 vrije weekenden 
zitten, betekent constant concessies 
doen. Leren ‘nee’ te zeggen, grenzen 
te bewaken en prioriteiten te stellen. 

VEEL VOLDOENING
Hans: Het is een prachtig beroep met 
emotionele en heftige momenten. Het 
beroep verpleegkundige is me op het lijf 
geschreven. Het mooie aan dit werk is 
dat het afwisselend is, altijd in ‘bewe-
ging’, nieuwe ontwikkelingen, een mooie 
mix van technisch verplegen en sociaal. 
Als verpleegkundige ben je er niet alleen 
voor het kind, maar ook voor de ouders. 
Ik verzorg onder meer kinderen vanaf 24 
weken zwangerschap en 500 gram, maar 
ook pasgeborenen met hartafwijkingen 
of ernstig zuurstoftekort die aan de 
beademing liggen. Je krijgt, omdat ze 

die bij zijn twee moeders woont. 
Een bewuste keuze, zegt Hans.
In maart 1987 start hij met de 
opleiding tot verpleegkundige in 
een Haags ziekenhuis. Daarna de 
opleiding kinderspecialisatie en 
Hans komt in contact met de 
Intensive Care Neonatologie. Dan 
weet hij welke richting hij op wil 
en start in 1995 met de opleiding 
in het LUMC in Leiden. Nu is hij 
daar al meer als 21 jaar met veel 
plezier werkzaam.
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soms weken, maanden bij ons liggen, een 
bepaalde band met hen en ook met de 
ouders. Dat maakt het werk heel 
bijzonder; bijzonder mooi en soms ook 
bijzonder zwaar, als kinderen toch 
komen te overlijden. Het werk geeft veel 
voldoening en ik ervaar het als bijzonder 
dat je aanwezig bent bij heel persoon-
lijke, mooie en verdrietige momenten. Er 
zijn mensen die zich mij, na 15 jaar, nog 
steeds heel goed herinneren en met 
speciale gevoelens aan mij of aan onze 
afdeling terugdenken. Dat is heel 
bijzonder! Ik kan er ook uren over 
vertellen… en dan realiseer ik me wat 
voor geweldig werk ik mag doen. 

DAT JOCHIE VAN TOEN
Hans komt uit een heel normaal 
gezin, vader melkboer, later SRV man. 
Moeder werkt mee in het bedrijf en 
hij heeft nog een oudere zus, Anita. 
Voordeel is dat moeder thuis is als hij 
uit school komt. Altijd thee met wat 
lekkers. De eerste hond in huize 
Stigt is Blackie, een kruising 
Duitse Staande Hond met een 
zwarte Labrador. Er 
komt een tweede 
hondje bij, 
Jackie, ook 

een kruising. Zijn ouders ‘zijn niet 
van de rashond’, maar Hans heeft zijn 
liefde voor dieren van hen en van zijn 
opa geërfd. 
Hans: Als ik door mijn oude fotoboeken 
blader, vind ik maar weinig foto’s van 
mijzelf met een hond, want ik ben altijd 
degene geweest die de foto’s maakte. 
Grappig genoeg merk ik dat als ik nu op 
Crufts rondloop, ik met mijn telefoon 
honderden foto’s maak van al die 
honden. Dan ben ik geen keurmeester, 
dan ben ik eigenlijk dat kleine jochie van 
toen, met mijn kleine Agfa rits-rats-klik 
cameraatje, dat geniet van allerlei 
soorten rashonden.
Als kleine jongen wil Hans dierenarts 
worden. Dat is altijd zijn grote droom 
geweest en stiekem nog steeds! Hij 
zou heel erg graag eens een dagje mee 
willen lopen op zo’n grote praktijk of 
met een veearts mee de boer op gaan. 
Op de MAVO en de HAVO wordt er 

dan nog niet zo goed 
gekeken naar wat je 
later wilt worden. 
Hij is niet heel 
goed in wiskun-

de of misschien 
interesseert 

het hem 

ook niet zo. Hans laat dat dan ook 
snel uit zijn pakket vallen en daarmee 
is de kans verkeken om later dieren-
geneeskunde te kunnen studeren. (Is 
er onder de lezers van Onze Hond een 
dierenarts of veearts die Hans een 
mooie dag wil bezorgen? Ja toch?)

 ‘VAN DE GEDEMPTE SLOOT’
Vlak na dat hij Rodney leert kennen, 
wordt Hans erg ziek en dat heeft zijn 
kijk op het leven veranderd. Hans: Ik 
probeer nog steeds zoveel mogelijk bij de 
dag te leven, te genieten van het nu! 
Omdat ik te ziek was om te werken, 
maar toch dingen moest gaan onderne-
men, was dat het moment om een hond 
te nemen. In Pijnacker was een kleine 
kennel, ‘Van de Gedempte Sloot’, die op 
dat moment toevallig twee nesten 
Labrador pups had liggen. Mijn moeder 
had dat in het Pijnackerse krantje zien 
staan. Rodney’s familie heeft ook 
Labradors gehad en omdat ik jaren in 
Den Haag heb gewoond in een straat die 
de Gedempte Sloot heet, vinden we dit 
een voorteken. 

Hans Stigt (links) met zijn partner Rodney en de Labradors 
Cooper, Morris en Bentley. (Hé, zijn dat geen automerken?)
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Eigenlijk zijn alle pups al verkocht 
maar er is er één afgezegd. En zo 
komt, ruim 14 jaar geleden, 
‘Cooper van de Gedempte Sloot’ in 
hun leven. 
Hans: Hij is een beetje mijn ‘life saver’ 
geweest, mijn grote gele vriend, waar 

alles mee begonnen is. Met Cooper liep 
ik door de straten van Den Haag; als 
jonge hond rende hij door de Scheve-
ningse Bosjes; hij wist precies bij welke 
tramhalte hij eruit mocht. En als ik het 
moeilijk had, dan hielp hij me daar 
doorheen. Met de training was hij een 
draak, rende altijd weg naar andere 
honden, terwijl hij een heel slimme 
hond was. Dus was het plan om zijn 
‘ballen’ eraf te halen. Inmiddels 
hadden we ook de prachtige en rustige, 
stabiele chocoladebruine Labrador 
Morris in ons huis. Ook afkomstig uit 
de kennel ‘van de Gedempte Sloot’. 
Maar voordat we Cooper onder het 
mes lieten gaan, namen we hem één 
keer mee naar de kampioenschapsclub-
match van de Labrador Vereniging, 
waar hij best hoog scoorde en dat heeft 
zijn ballen gered. 
En van het een komt het ander… nog 
een paar shows, verder trainen, 
gezondheidsonderzoeken, nog meer 
shows, certificaattrainingen, dekreu-

enlijst, website, enzovoort.Dan wordt 
Bentley geïmporteerd uit Denemar-
ken. Een avontuur, waarin mooie 
momenten en teleurstellingen elkaar 
afwisselen. Geweldige herinneringen, 
onder andere aan Morris die in een 
reclamespot meespeelt; alle drie de 
honden zijn gebruikt op kalenders en 
in boeken. En alle drie hebben ze 
mooie pups gegeven. Morris is helaas 
overleden, maar Cooper en Bentley 
genieten van hun oude dag en ook dat 
ervaren Hans en Rodney als zeer 
bijzonder. 

ZELFVERTROUWEN
Wat zijn je eerste schreden binnen 
de officiële kynologie? 
Hans: Door het showen met onze 
Labradors werd mijn belangstelling 
gewekt. Ik wilde meer weten van alles 
dat met honden te maken heeft en hoe 
verder ik hierin kwam, des te meer ik 
wilde leren over verschillende rassen. 
Het lukte me om in één keer de cursus 

WELKE RASSEN MAG 
HANS STIGT NU KEUREN?
FCI Groep 2: Pinschers, Schnauzers, 
Molossers en Sennenhonden: 
Berner Sennenhond, Newfound-
lander.
FCI Groep 3: Terriers: 
Jack Russell Terrier.
FCI Groep 6: Lopende Honden en 
Zweethonden: 
Rhodesian Ridgeback
FCI Groep 8: Apporteer- en 
Waterhonden:
Engelse Cocker Spaniel, Labrador 
Retriever, Sussex Spaniel.

Hans aan het werk op de Intensive Care Neonatologie van het Leids Universitair Medisch Centrum: ‘Een prachtig beroep met 
heftige en emotionele momenten.’ Verpleegkundige is hem op het lijf geschreven.
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KK 1, KK 2 en E&B af te ronden. Dat 
gaf me ook zelfvertrouwen om door te 
gaan. Na het afronden van mijn E&B, 
in 2009, deed ik in 2012 mijn eerste 
rasexamen. Voor mijn ‘eigen’ ras, de 
Labrador Retriever, en ik slaagde 
hiervoor. Inmiddels had ik de smaak 
van het keuren al te pakken gekregen 
door op een aantal jonge honden dagen 
en clubmatches te mogen keuren.

Fokker, exposant, keurmeester, 
bestuurder? In welke volgorde moet 
ik die vier zetten? 
Hans: In de afgelopen jaren hebben die 
kynologische activiteiten van plaats 
gewisseld. Begonnen als exposant, 
dekreuen eigenaar en fokkers van een 
paar nestjes met onze kennelnaam, is dit 
inmiddels naar de achtergrond verhuisd, 
omdat ik prioriteit heb gegeven om 
mezelf als keurmeester te ontwikkelen. 
Als je dit goed wilt doen, dan gaat er 
enorm veel tijd in zitten. Heel veel stages 
heb ik gedaan, en nog steeds, maar ook 
in de ring gewerkt, opleidingsdagen, 
fokkers bezoeken, studeren. Genieten 
van mijn ‘gezin’ is daarnaast heel 

belangrijk en niet te vergeten mijn werk, 
waarvoor ik vaak twee weekenden per 
maand moet werken. Er moeten 
tenslotte ook brood en hondenbrokken op 
de plank komen! 
In 2013 is besturen er bij gekomen 
als Hans wordt voorgedragen als 
bestuurslid van de Vereniging voor 
Keurmeesters op Kynologische 
Gebied in Nederland (VKK). Hij wil 
zich de komende jaren daarin verder 
ontwikkelen, leert van elke vergade-
ring en elke activiteit. Hij mist het 
showen en als er een nieuwe hond 
komt, hoopt hij dit weer te kunnen 
doen. Daarnaast vooral lekker gaan 
trainen, jachttraining, enzovoort, 
met een nieuwe pup. Hans: Misschien 
moet ‘hondeneigenaar’ tussen die vier 
andere kynologische activiteiten ook 
worden vermeld!

‘MAGISCHE’ BETEKENIS
Je keurt rassen in groepen 2, 3, 6 
en 8. Waarom ‘versnippering’ bij 
zo’n relatief nieuwe keurmeester? 
Hans: Toen ik rassen mocht opgeven 
waar ik aspirant-keurmeester voor 

wilde zijn, heb ik de hondenencyclope-
die nog eens gepakt en gekeken naar 
alle rassen waar ik briefjes bij had 
geplakt. Dat waren vooral rassen 
waarvan mijn hart sneller gaat 
kloppen, waarvoor ik mijn hoofd nog 
eens extra omdraai als ik ze op straat 
zie, even naar ze toe moet lopen om ze 
te bekijken en met de eigenaar een 
praatje maak. Honden die een ‘magi-
sche’ betekenis voor me hebben, 
vanuit mijn jeugd denk ik. Die zitten 
nu eenmaal versnipperd over al die 
rasgroepen; daar kan ik niets aan 
doen en ik blijf mijn hart hierin ook 
maar volgen. 

Iedere rasvereniging heeft een 
eigen opleidingsmethode; zijn er 
nog verbeterpunten? 
Hans: Niet alles kan worden voorge-
kauwd door examinatoren of rasvereni-
gingen en als jonge keurmeester ben je 
ook verplicht om voor elk rasexamen 
minimaal drie keer stage te lopen op een 
grote show, kampioenschapsclubmatch 
of een jonge hondendag. Jezelf laten zien 
is iets dat wordt gewaardeerd, maar dat 

Als exposant met Labrador ‘Bentley’. Hans: ‘Ik vind het 
jammer dat er zoveel ‘namaak rashonden’ worden 
aangeboden op Marktplaats, want die hebben meestal 
geen gezondheidsonderzoeken ondergaan.’

De Engelse Cocker Spaniel is een ras dat Hans mag keuren. 
Hans: ‘Ik denk dat het nodig is dat er concessies worden gedaan 
aan het uiterlijk van bepaalde rassen. Als dat niet gebeurt, dan 
gaat het mis met die rassen.’ 
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kost veel tijd. Helaas kan ik mezelf niet 
in vieren splitsen, omdat kynologische 
evenementen vaak in weekenden worden 
georganiseerd. Als ik keurmeester van 
een ras wil worden, dan betekent dat dat 
ik er veel tijd en energie in wil steken. 

VERBETERPUNT
Hij vervolgt: Rasverenigingen onthou-
den je gezicht en je naam; ze realiseren 
zich dat je van hun ras houdt en oprecht 
bent geïnteresseerd. Een verbeterpunt is 
de frequentie van de rasexamens. Het is 
voor een rasvereniging een dure aangele-
genheid om een examen te organiseren. 
Sommige rasverenigingen zeggen 

misschien terecht: ‘Er zijn al genoeg 
keurmeesters van ons ras, we hebben 
geen nieuwe nodig!’ Dan kan het soms 
jaren duren voordat je er examen voor 
kunt doen en dat is niet erg motiverend. 
Voor beginnende keurmeesters is het 

soms ook lastig om keurervaring op te 
doen, ook al hebben ze een paar rasexa-
mens behaald. Als het numeriek kleine 
rassen zijn, word je nog niet uitgenodigd 
voor een internationale show, omdat je 
dan als keurmeester niet ‘winstgevend’ 
bent. Je haalt gewoonweg te weinig 
inschrijvingen binnen. Er wordt zeker 
overleg gepleegd door de Raad van 

Beheer met rasverenigingen en keur-
meesters om dit te verbeteren c.q. te 
veranderen. Dat is een interessante, 
leerzame en uitdagende ontwikkeling, 
waarvan ik hoop ook actief deel uit te 
kunnen gaan maken.

GOEDE FEEDBACK
Welke misstanden moeten beter 
worden aangepakt en hoe? 
Waar ik persoonlijk erg blij mee ben, is 
dat er goed wordt gekeken hoe honden 
op shows worden voorgebracht, maar 
ook hoe lang ze op tafels staan ter 
voorbereiding van shows. Soms gaat mij 
dat echt te ver… We zijn gefocust op de 
gezondheid van de honden, willen dan 
ook elke vorm van overdrijving aanpak-
ken en vermijden, zoals te korte neuzen, 
te kleine honden, kleine hoofdjes en veel 
plooien. Maar wat betreft het hoe lang 
honden op shows worden voorbereid: 
gewassen, geföhnd, in de papilloten 
moeten staan, gekamd, nat gespoten… 
Ook daar moeten we exposanten een 
spiegel voorhouden. Het dierenwelzijn 
team gaat daarin goed te werk, maar ze 
moeten niet net doen of ze van de 
dierenpolitie zijn. Het gaat om respect 
en goede feedback. Als exposanten 

worden aangesproken op hun gedrag, 
moet zo’n team niet vergeten dat 
exposanten dat gedrag misschien al 
jaren vertonen en dat het hun honden 
zijn, waarmee ze graag willen winnen. 
Dat moet je op gepaste wijze bespreken 
en niet op een dreigende toon; daar 
bereik je niet zoveel mee. 
Dus: ‘overdrijving’, in welke vorm dan 

Met een Welsh Springer Spaniel. Schoon en opgepoetst in de ring of met vuile 
poten in het veld: Hans houdt van alle Spaniels.

Hans Stigt: ‘Onrechtvaardigheid is 
          iets dat me stoort, me frustreert en
     me soms ook erg verdrietig maakt.’
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ook, aanpakken. In de fokkerij, in het 
showen en show klaar maken en niet te 
vergeten ook in de jachttraining of 
andere trainingen. 

‘DE GEWONE MAN’
Hans vervolgt: We hebben al grote 
stappen gemaakt in het belang van de 
gezondheid van rashonden, maar we 
moeten blijven kijken naar het vermijden 
van trends die gezondheidsproblemen 
met zich mee kunnen brengen. Korte 
neuzen, pompende ademhaling, uitpui-
lende ogen. Allemaal zichtbare afwijkin-
gen, die gezondheidsproblemen met zich 
mee kunnen brengen. Een taak voor ons 
allemaal: keurmeesters, exposanten, 
fokkers, handlers maar ook pupkopers. 
Allemaal moeten we hier over nadenken, 
bekendheid aan blijven geven, manieren 
zoeken om rassen weer gezonder te 
maken. We moeten ervoor zorgen dat de 
‘kynologie’ niet ziek wordt en er moet op 
alle vlakken worden gezocht naar 

verbeteringen. We moeten met de tijd 
mee gaan, moderniseren, anders zijn er 
over een aantal jaren geen hondenshows 
meer. We moeten laten zien aan ‘de 
gewone man’, die het begrip hondenshow 
eigenlijk niet begrijpt of er niets mee 
heeft, dat op een hondenshow niet alleen 
honden aan strakke lijntjes rondlopen en 
uren op tafel staan. We moeten de 
hondenshows meer informatief maken, 
meer toegankelijk en interessant. Er 
moet daar meer te bieden zijn voor de 
aanwezigen dan ringen met rashonden 
en een paar stands met hondenvoer. 
Sommige shows zijn al heel goed bezig 
met goede en leuke ideeën, zoals demon-
straties, enzovoort.

Is de bemoeienis van de Raad van 
Beheer met fokken van rashonden 
niet te groot aan het worden? 
Hans: Bemoeienis… Nee… zo wil ik het 
niet noemen. Ik denk dat de Raad van 
Beheer zoveel mogelijk informatie moet 

blijven verstrekken over het fokken van 
rashonden, aan fokkers en aan pupko-
pers. Er worden, naar mijn idee, nog veel 
te veel honden verkocht via Marktplaats 
enzovoort, waar de prijzen veel lager 
liggen. Er blijft ook veel vraag naar. 
Want, laten we eerlijk zijn, niet iedereen 
kan een flink bedrag neertellen voor een 
goede rashond en als ze dan ook nog eens 
negatief in het nieuws komen, dan wordt 
het nog moeilijker voor de rashond en 
hun fokkers. We liggen onder een 

Hans Stigt: ‘Als je in mijn hart 
kijkt, zou ik graag de nadruk 
willen leggen op rashonden. Alle 
voordelen benadrukken en eerlijk 
zijn over de zaken waar we aan 
moeten werken. Ik ben geen 
voorstander van een ‘cookapoo’ 
of een ‘yorkiepoo’ omdat het 
toevallig allemaal zo schattig is.’

Golden Retrievers keuren in Denemarken. Hans: ‘Fokkers moeten nu ook goed en verantwoord te werk gaan om de gezondheid van 
hun ras te monitoren, te waarborgen c.q. te verbeteren. Tegenwoordig ligt alles en iedereen onder een vergrootglas en dat is goed.’
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bestuur het niet met elkaar eens, dan 
volgt er discussie, maar het is vooral 
belangrijk dat je elkaar goed kunt 
aanvullen. Dat maakt me blij! Er worden 
in de VKK heel veel kynologische 
aangelegenheden en zaken besproken en 
dat in nauwe samenwerking met de 
Raad van Beheer. We staan altijd open 
voor ideeën van onze leden, de keurmees-
ters. Ik zeg dan ook tegen collega’s, als ze 
met vragen of ideeën rondlopen: zet het 
op de mail, dan kunnen we het behande-
len in de vergadering. Er wordt soms 
teveel ‘langs de ring’ gepraat en te weinig 
op de mail gezet. Dat is jammer, want 
dan duurt het soms te lang voordat 

vergrootglas en dat is misschien ook 
maar goed ook. Nu kunnen we laten zien 
dat we bezig zijn met de rashonden 
gezonder te maken. Voor sommige 
rassen is het letterlijk 5 voor 12. Daarom 
is de aandacht voor de R.S.I rassen ook 
zo belangrijk! (R.S.I. rassen staan in de 
Ras Specifieke Instructies, waar het 
gaat om uiterlijke kenmerken die 
belastend voor de gezondheid zijn). 
Hans vervolgt: Voor een aantal rassen 
gelden rasspecifieke instructies. Die 
rassen krijgen vanuit het oogpunt van 
gezondheid en welzijn extra aandacht. 
Keurmeesters worden geacht op deze 
punten te letten tijdens de keuring en 
hierover te rapporteren. Dit is heel 
belangrijk. Het is goed dat we met elkaar 
kunnen nadenken hoe rassen gezond te 
houden of gezonder te maken. Een 
pupkoper verdient een zo gezond 
mogelijke hond. Natuurlijk zijn het 
levende wezens en daar kan altijd iets 
mee aan de hand zijn. Maar laten we 
eerlijk zijn, als je verliefd bent op een 
bepaald ras dat je fokt of graag wilt 
houden, dan wil je dat ras toch zo gezond 
en sociaal mogelijk hebben?!

EMOTIONEEL
Je bent nu drie jaar bestuurder bij 
de VKK. Wat moet er daar over 
een jaar of zes beter zijn geregeld? 
Hans: De keurmeesters met wie ik in het 
bestuur zit lopen al veel langer mee dan 
ik. Daar heb ik heel veel respect voor, 
maar ik merk dat ik soms op een andere 
manier tegen zaken aankijk als mijn 
medebestuurders. Dat vind ik goed, want 
we zijn allemaal verschillend. We zijn 
allemaal mensen en ik zelf handel vaak 
naar mijn gevoel. Ik ben ook best 
emotioneel, gevoelig voor onrechtvaar-
digheid en als er bijvoorbeeld gezegd 
wordt: ‘Ja, dat gaat nu eenmaal al jaren 
zo’, dan wil ik daar op reageren. Ik kan 
nog heel veel leren over regelgeving 
enzovoort, maar ik hoop dat ik vooral het 
gevoel dat je bij bestuurszaken hebt, 
erbij kan betrekken. Soms ben je in een 

goede ideeën of problemen worden 
aangepakt. Ik heb me de afgelopen jaren 
vooral beziggehouden met evenementen 
voor de keurmeesters die lid zijn van 
onze vereniging. De jaarlijkse keurmees-
tersdag is dan ook een hoogtepunt. Het 
bespreken en laten zien van onder 
andere Russische rassen en Franse 
rassen hebben we in een prachtige 
presentatie kunnen gieten en vorig jaar 
en dit jaar hebben we geweldige sprekers 
uit Engeland. 

EEN GEMISTE KANS
En als ik de vraag breder trek: wat 
moet nu eindelijk eens worden 

Even de administratie bijwerken tijdens een keuring in Duitsland. 
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aangepakt in de kynologie? En 
hoe? 
Wat ik eigenlijk ook heel belangrijk vind, 
als ik er nu wat langer over nadenk, is 
dat ik hoop dat in de toekomst het 
kwalificeren op regionale clubmatches 
helemaal wordt afgeschaft. Er zijn nog 
steeds clubmatches waar dit gebeurt en 
daar worden dus altijd ervaren keur-
meesters uitgenodigd. Dat vind ik heel 
jammer en een gemiste kans voor 
beginnende keurmeesters. Zij worden 
voor deze clubmatches dan ook niet 
uitgenodigd, omdat ze die kwalificaties 
niet mogen geven. Juist regionale 
clubmatches zijn perfect om als begin-
nend keurmeester keurervaring op te 
doen! Niet alleen in het keuren zelf, 
maar ook allerlei rassen door je handen 
laten gaan en je verdiepen in die rassen. 
Kwalificaties halen kan ook op internati-
onale shows of kampioenschapsclubmat-
ches. Dus wat mij betreft zou dit een 
goede stap zijn voor de ‘beginners’ van 
het keurmeesterkorps!
Hans zou ook graag verandering 
willen aanbrengen in het feit dat er in 
sommige FCI landen ‘allrounders’ 
rond lopen van nog geen 30 jaar. En 
die dat in nog geen 5 jaar zijn gewor-
den. Of heel jonge keurmeesters, die 
al 4 of 5 groepen mogen keuren. Hij 
vindt dat moeilijk te accepteren. In 
Nederland is het ontzettend moeilijk 
om groepskeurmeester te worden, 
laat staan ‘allrounder’. Jarenlang 
moet je je verdiepen in veel rassen en 
terecht! Daardoor staat het keurmees-
terkorps in Nederland op een hoog 
niveau. Toch kom je die allrounders, 
voornamelijk uit Oostblok landen, 
regelmatig tegen op internationale 
shows. Hans: Ik wil niet iedereen over 
één kam scheren, maar ik denk dat er 
heel vaak niet gekeurd wordt op rastype, 
maar of een hond ‘showy’ door de ring 
loopt. Het rastypische gangwerk van een 
ras wordt door deze keurmeesters soms 
niet herkend. Dat is ook een veel 
gehoorde klacht van exposanten. 

Uiteindelijk lopen de inschrijvingen 
hierdoor terug. Exposanten willen niet 
alleen een ‘uitmuntend’ scoren, ze willen 
een rastypisch rapport en een duidelijke 
keuring! In die landen zouden eisen voor 
keurmeesters veel strenger moeten zijn. 

NIEUWKOMER - LAATBLOEIER
Je bent een relatieve nieuwkomer. 
Welke aspecten bewonder je het 
meest bij collega‐keurmeesters? 
Passie, kennis en ervaring. Ik ben zeker 
een nieuwkomer c.q. laatbloeier in de 
kynologie en er lopen veel keurmeesters 
rond met veel ervaring en kennis, met 
wie ik regelmatig praat over rassen, 
tijdens opleidingen of op shows of bij het 
kijken naar de keuringen. Er zijn er zeker 
twee met wie ik niet alleen over rassen 
praat, maar over allerlei zaken in de 
kynologie. Dick Baars zie ik echt als mijn 
mentor, we hebben een klik en ik 
respecteer hem enorm. Ik kan bij hem 

10 VRAGEN AAN 
HANS
Monarchist of 
republikein?
Ik ben gek op ons 
koningshuis!
Ondernemend of 
afwachtend? 
Genoeg onderne-
mend in de kynolo-
gie, maar soms 
afwachtend in het 
ventileren van mijn 
mening over honden.
De krant of t.v.? 
T.V. 
Bezoeken: China of 
Indonesië?
Liever weer naar 
Zuid Afrika, maar 
als ik echt moet 

kiezen, dan wordt het China.
Vlees of vis? 
Biologisch vlees en soms een visje.
Laatste film die je hebt gezien? 
Star Wars en Spectre… Daniel 
Craig is mijn favoriet, niet zo 
verwonderlijk toch?  
Zwitserse berghut of Frans 
hotel? 
Een Zwitserse berghut met een 
paar Berner Sennenhonden en 
Sint Bernards erbij!
IJdel of bescheiden? 
Best ijdel, want ik wil er goed 
uitzien; maar ook wel bescheiden 
denk ik… Bescheiden in mijn 
opstelling.
Als ik ’s morgens opsta is het 
eerste dat ik doe… 
Honden knuffelen, Engelse thee 
met melk drinken en Facebook 
checken.
In mijn boekenkast staan… 
Zo’n 120 hondenboeken en 
opleidingsmappen, tijdschriften, 
enzovoort. Er is nog ruimte, dus ik 
houd me aanbevolen voor meer!

Met een Sussex Spaniel pup. Hans: 
‘Gezondheid is het allerbelangrijkste 
voor mij. Bepaalde uiterlijkheden zijn 
hieraan ondergeschikt.’
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altijd terecht met vragen of voor advies 
en dat doe ik regelmatig, want daardoor 
groei ik als keurmeester. Hij geeft me ook 
mooie complimenten! Het is ontzettend 
fijn om te rade kunnen gaan bij iemand 
die al veel wijsheden en ervaring in pacht 
heeft! Birgit Sluiter is ook speciaal voor 
me. Ik zit met haar in de VKK en we 
bellen regelmatig of doen de vergadering 
nog eens dunnetjes over, op weg naar 
huis in de auto. Bij beiden voel ik me erg 
op mijn gemak. Feedback vragen en 
krijgen is heel goed en leerzaam mits het 
op een veilige manier wordt gegeven. 
Misschien geen toeval maar beiden zijn, 
net als ik, verpleegkundige en daardoor 
voelen ze mij waarschijnlijk goed aan.

BROK IN MIJN KEEL
Hans vindt het lastig om te vertellen 
over zijn mooiste ervaring in de 
kynologie. Sommige dingen ontroe-
ren hem, zoals het slagen voor zijn 

eerste rasexamen. Hans: Nadat ik 
slaagde voor mijn eerste rasexamen 
voor de Labrador, schoot ik helemaal 
vol. Ook toen we op onze eerste shower-
varing meteen hoog scoorden met onze 
Cooper. Het zien van nakomelingen van 
onze reuen, waar we zoveel van houden, 
lovende woorden van collega-keurmees-
ters over mij raken me… Maar vooral 
het moment toen ik, vorig jaar, de 
Labradors op de Winner mocht keuren 
en mijn BOB koos… Toen ik naar die 
reu keek voelde ik ‘een brok in mijn keel’ 
en toen wist ik dat ik de goede hond 
ging kiezen. Dat vond ik zo’n mooi 
moment; dat ga ik niet snel vergeten. 

Welke keurmeester zou ik in een 
van de volgende afleveringen van 
‘Hondsbrutaal’ aan de tand moeten 
voelen?
Ik stel voor dat je Yessica Sam-Sin 
eens aan de tand voelt… Ik vind haar 

echt een kynoloog. Ze zit vol met 
kennis, heeft een verhaal en een 
gouden hart! 

DE EERSTE STER
Hans Stigt is geen man van grote 
woorden en weidse gebaren. Hij 
praat met zachte stem, is bescheiden, 
emotioneel, trots op wat hij tot nu 
toe heeft bereikt. Hij hecht waarde 
aan goede verhoudingen en gaat uit 
van eigen kracht. Passie voor zijn 
werk en hobby, waarbij hij stap voor 
stap op zijn doel afgaat. Als je hem 
– hondsbrutaal – een aantal vragen 
stelt dat hem raakt, dan heeft hij een 
uitgesproken mening, een gezonde 
dosis boerenverstand en een goed 
oog voor de sterke en zwakke punten 
in de kynologie. 
Hans is als een kok in de keuken: van 
alles iets geproefd en onderweg naar 
de eerste ster.  

Beoordelingen maken op de Nakomelingendag van de Welsh Springer Spaniel Club. 


