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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, bestuurders of keurmeesters zijn, 
of mensen die op een of andere wijze bekendheid genieten in de kynologie. In de afgelopen 
tientallen jaren zijn keurmeesters in Onze Hond uitvoerig aan het woord geweest. Echter, er 
heeft zich een nieuwe lichting aangediend, die ongetwijfeld een opinie heeft over alles dat 

zich in de kynologie afspeelt. Onze Hond voelt hen aan de tand - Hondsbrutaal.

Als ik Ineke Groen vraag mijn gast 
te willen zijn in ‘Hondsbrutaal’, 
reageert ze verrast en bescheiden 
en voelt zich … zeker zeer vereerd 
om mee te mogen werken aan een 
rubriek in Onze Hond. Ik ben nog 
maar kort keurmeester, maar al wel 
12 jaar instructeur en altijd met 
honden bezig. Laat dat nu precies 
één van de aspecten zijn die past 
in een rubriek als ‘Hondsbrutaal’: 
… altijd met honden bezig zijn. 

Ineke Groen-Brinks is een keur-
meester met nog een loopbaan 
voor zich. Twee rassen keurt ze nu: 
de IJslandse Hond en de Siberische 
Husky. Daarnaast is ze een korte 
periode rascorrespondent voor de 
Laplandse Herdershond bij de 
‘Vereniging van liefhebbers en 
fokkers van Scandinavische Spits-
hondenrassen’ geweest. De Lap-
landse Herdershond is een ras dat 
rendieren hoedt in sneeuwrijk 
gebied en ook bekend is onder de 
naam Lapinporokoira. Ineke heeft 
namelijk een hond van dit ras. 

‘NIKS DOEN’ 
Ze is opgegroeid in ‘een warm 
gezin’ met een oudere zus en een 
jongere broer. De eerste en tweede 

en begint in Enschede een praktijk 
voor logopedie, later uitgebreid 
met een locatie in Hellendoorn. 
Daar gaan ze – Ivar is inmiddels in 
haar leven gekomen – wonen. Dan 
krijgt ze een baan aangeboden in 
een Medisch Kinderhuis en een 
school voor speciaal onderwijs. 

hond in huize Brinks zijn Engelse 
Cocker Spaniels en in Ineke’s 
herinnering zijn ze altijd samen. 
Na de middelbare school volgt ze, 
in Hengelo, de opleiding logopedie, 
maar als ze daarmee klaar is, is er 
geen werk. 
Ineke is niet het type ‘niks doen’ 
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Kalirraq Charlotte, de Husky, wordt in 2017 vier jaar. In 2014 is ze beste 
jeugdhond bij de clubmatch van de Siberian Husky Klub Nederland 
(SHKN) en kort daarna beste teef bij de Siberian Husky Klub Deutschland.
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Hoewel ze er met veel plezier werkt, 
begint het te kriebelen om weer te 
gaan studeren. De PABO wordt in 
deeltijd gedaan en als ze klaar is 
kan ze op de school waar ze nu 
nog steeds werkt invallen. Intus-
sen werkt ze fulltime en geeft 
les aan groep 7 – klas 5 voor de 
ouderen onder ons.

GELUKKIG GETROUWD
Ineke: Als ik 4 jaar ben, leer ik Ivar 
kennen. Onze vaders hebben dezelfde 
hobby en zijn dan goed bevriend. 
Ivar en ik zien elkaar ieder weekend 
tijdens wedstrijden model vliegen. 
Nu zijn we al 27 jaar gelukkig 
getrouwd. Ivar is coördinator 
technische documentatie en 
industriële veiligheid.
We hebben twee kinderen: dochter 
Berit (24) en zoon Swen (22). Berit 
werkt, woont in Hengelo en heeft 
haar eigen Lapinporokoira, waarmee 
ze behendigheid doet en sinds kort 
ook speurt. Swen studeert in Gronin-
gen. Hij is niet vaak thuis, maar 
wanneer hij thuis is, helpt hij graag 
met trainen. Swen vindt de slede-
hondensport erg leuk.
Ineke’s ouders zijn creatieve men-
sen en die traditie wordt voortge-
zet in het gezin van Ivar en Ineke. 

Ruim tien jaar geleden hebben ze 
een bijna onbewoonbare woning 
gekocht en opgeknapt. De ligging 
aan het bos is zo perfect dat ze er 
vol voor zijn gegaan. De grote 
verbouwingen zijn nu achter de 
rug, maar klaar is het nooit. 
Ineke: Onze liefde voor Scandinavië 
is ontstaan tijdens onze eerste 
vakantie, samen op de motor naar 

Noorwegen. We worden verliefd op 
het land, de natuur, de rust en de 
vriendelijke mensen. Wat ons erg 
aanspreekt, is het respect dat 
Scandinaviërs voor de natuur hebben 
en de wijze waarop zij daarmee 
omgaan. Ivars ouders hebben hun 
kinderen Noorse namen gegeven. Wij 
hebben besloten om deze traditie 
voort te zetten. Nu we de honden 
hebben, gaan we met vakantie naar 
Zweden, omdat dit land toegankelij-
ker is voor de sledehondensport.

‘POOLHONDENRASSEN’
Ineke Groen ‘zit’ nu zo’n 15 jaar in 
de kynologie. Dat is relatief kort. 
Echter, het tempo waarmee ze 
haar hobby beoefent ligt hoog 
en de interesses zijn breed.
Op internet, hoewel gedateerd, 

lees ik achtereenvolgens dat Ineke 
en Ivar trainen met de Husky’s, af 
en toe een nestje Husky’s fokken, 
een kleine hondenschool zijn 
begonnen en dat Ineke haar 
diploma instructeur G&G heeft 
behaald. Ook wil ze het diploma 
KK 1 halen en daarna ziet ze wel 
wat er gebeurt. Voorts één keer per 
week ringtraining en of dat nog 
niet genoeg is bezoekt ze tentoon-
stellingen, speurt met de Lapinpo-
rokoira Lihkku en oefent reddings-
hondenwerk.

Dat is in 2013. Wil je me even 
bijpraten? 
Ineke: Er is sindsdien een en ander 
veranderd. We hebben nu acht 
Siberische Husky’s, van wie vijf door 
ons gefokt. Daarnaast hebben we 

Ineke: Iedere hond is voor mij 
uniek en levert een bijdrage in de 
groep en in het gezin.

In 2010 volgt Ineke een cursus onder het puin zoeken in Zweden. 
De hond is Lihkku, de Lapinporokoira. 
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twee Lapinporokoira’s. Ik genoot van 
de opleiding KK 1; het bestuderen 
van en het verdiepen in alles wat 
met een hond te maken heeft vind ik 
gewoon leuk. Een logisch gevolg is 
de cursus KK 2. Wederom was het 
genieten. Hoor ik anderen mopperen 
over wat ze allemaal moeten leren, 
dan denk ik alleen maar, het is toch 
leuk? Maar hoe meer ik leer, hoe meer 
ik mij realiseer dat ik nog niet zo 
veel weet. Omdat ik een cursus 
volgen nou eenmaal leuk vind, ook 
E(xterieur) & B(eweging) er achter-
aan. Ook daar heb ik van iedere 
zaterdag genoten. Nooit het plan 
gehad om keurmeester te worden; 
enkel om mij steeds weer te verdie-
pen. Intussen werd het allemaal 

wel een beetje veel en kwamen onze 
honden, in mijn ogen, wat te kort 
aan training en heb ik besloten met 
de hondenschool te stoppen. Zo heb 
ik tijd om met mijn eigen honden 
naar training te gaan. 

Hoe ziet een normale dag 
bij jullie eruit?
Wij staan iets na zessen op en 
verzorgen eerst de honden. Die gaan 
in groepjes van twee of drie naar het 
bos voor een wandeling. Onze 
Husky’s zijn voor het merendeel 
overdag buiten; ’s avonds zijn ze 
binnen en slapen ook binnen. 
Onze oudste Husky en oudste 
Lapinporokoira zijn echte maatjes.
Nadat we onze honden hebben 

verzorgd, maken we ons klaar om te 
gaan werken. Als we thuiskomen, 
gaan we eerst met de honden naar 
het bos. Zoals gezegd, we wandelen 
zo de tuin uit, het bos in. Dat is voor 
de honden en voor ons natuurlijk een 
geweldige luxe. Ook het trainen kan 
direct vanuit de kennel.

EIGEN HONDEN
De eerste hond die Ineke en Ivar 
kopen is Kjell, een Beagle. Lief 
maar ook eigenwijs… Ineke doet er 
zweetspoor trainingen mee. Wie 
een Beagle kan handlen, kan ook 
een Husky aan. En zo komt Kaia in 
het gezin. Ivar heeft veel winters 
in Oostenrijk doorgebracht en wil 
graag met honden de sneeuw in. 

Nu Ineke en Ivar acht Husky’s hebben, staat er een eigen team voor de slee. Deze foto wordt gemaakt tijdens 
de Beaver Trap Trail in Zweden, 2016. (Foto: Eva Mårtensson).
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Maar met één Husky steppen? Vier 
kunnen een slee trekken…
Ineke: Wat mij aantrekt in de 
‘poolhonden’, heeft vooral te maken 
met onze liefde voor de natuur, de 
Scandinavische landen en het feit 
dat het nog oerhonden zijn. Honden 
zonder ‘nonsens’, gezonde rassen, 
die hun oorspronkelijke werk nog 
kunnen doen en een belangrijke 
bijdrage leveren aan dat oorspronke-
lijke werk in die natuur.

Waarom is de IJslandse Hond 
het eerste ras waarvoor je 
examen deed?
Ineke: Toen ik het examen E&B 
haalde, drukte Dick Rutten mij op 
het hart om vooral door te gaan met 
keurmeesters trajecten. Daar had ik 
nog niet zo over nagedacht; ik was er 
ook niet van uitgegaan dat ik zou 
slagen. Hij gaf mij dat zetje dat ik 
waarschijnlijk nodig had en ik wilde 
uiteraard met mijn eigen ras begin-
nen, de Siberische Husky. Zowel Elly 
Weijenborg als Erna Upmeijer gaven 
mij het advies om eerst een ander 
examen te doen, zodat je een beetje 
weet hoe het gaat. Zij maakten mij 
attent op het examen voor IJslandse 
Hond. Eerlijk gezegd kende ik het ras 
niet goed dus ben eerst gaan lezen. Al 
lezende kwam ik tot de ontdekking 
dat dit ook een bijzonder leuk ras is, 
dat mij aanspreekt, en zo begon het. 
Ik volgde het opleidingstraject, 
studeerde, bezocht fokkers en deed 
examen met het idee dat het ‘op 
proef ’ was. 
Dat eerste examen wordt afgeno-
men door Wilma Roem en Erna 
Upmeijer. Het schrijven van de 
verslagen vindt Ineke spannend, 
omdat je alleen bezig bent en je je 
volledig kunt concentreren op de 
honden. Tijdens het wachten op 
het theoriegedeelte, komt Ineke 
echter tot de ontdekking dat ze 
een blunder heeft gemaakt en ze 

is ervan overtuigd dat ze niet meer 
kan slagen. Bij alle honden heeft 
ze vergeten iets over de vacht te 
schrijven!
Door de examinatoren wordt ze 
meteen op haar gemak gesteld, 
zo ook door de gedelegeerden, 
Loes Mouchart en Erica Bakker. 
Ineke geeft haar fout meteen toe 
en krijgt de gelegenheid die te 
herstellen. 

Ineke: Eerlijk gezegd heb ik genoten 
van ‘het gesprek’ en naar mijn gevoel 
is het geen afvuren van vragen 
geweest, maar het uitwisselen van 
meningen. Er is gepraat over de 
honden die ik heb gekeurd. Het 
gedeelte over de geschiedenis en de 
gezondheid voelde meer als een 

vragenuurtje. Onverwachte vragen 
heb ik niet gekregen en er is breed 
naar mijn kennis gevraagd. 

De meeste examenkandidaten 
zijn doodnerveus. Jij ook?
Ineke: In één woord… vreselijk. Ik 
slaap drie nachten niet en kan niet 
stoppen met leren. Ik heb dat voor 
ieder examen, maakt niet uit wat. Ik 
houd mijzelf voor dat het een hobby 
is, maar ondertussen… Tijdens het 
tweede examen ben ik op mijn gemak 
gesteld door de examinatoren, Erna 
Upmeijer en Evert Verschoor. Ik heb 
ervaren dat examinatoren er niet 
zitten om je te laten zakken, maar 
om je kennis van en je visie op een 
bepaald ras te toetsen. Ik denk dat 
dit een goede zaak is. Uiteindelijk 
willen we keurmeesters hebben die 
weten hoe een rasstandaard in 
elkaar zit, maar die ook iets over de 
geschiedenis en andere zaken van 
het ras weten. Dit om honden goed 
te kunnen beoordelen en op waarde 
voor de fokkerij te kunnen toetsen. 
Uiteindelijk is dat je taak als 
keurmeester.

PRESENTEERBLAADJE
Ineke geniet van elke opleiding. 
De KK-cursussen worden in 

Zwolle gegeven door twee bevlogen 
docenten, Lida Reeskamp-Blok en 
Marc Schellekens. Dat je niet alles 
op een presenteerblaadje krijgt, 
vind Ineke logisch. Ze heeft 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
lezingen van Wout Arxhoek, de 
oefendagen en de workshops die 

Onder de kennelnaam ‘Kalirraq’ 
wordt ongeveer eens in de vier jaar, 
en enkel wanneer ze een aanvulling 
voor het team nodig hebben, een 
nest gefokt. De foto is genomen in 
Tsjechië, 2006. Deze pup is uitein-
delijk moeder en oma van Ineke en 
Ivars nesten.

Het zijn honden 
zonder ‘nonsens’...
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Kyno Kien, Kynologische Opleidin-
gen, Ermelo organiseert om kennis 
te verbreden en kandidaten voor 
te bereiden op een examen.
Ineke: Beide trajecten voor het 
keurmeesterexamen zijn goed 
voorbereid. Er zijn voldoende mo-
menten om vragen te stellen, te 
oefenen en met elkaar van gedachten 
te wisselen. Daarnaast is het aan 
jezelf hoeveel tijd je erin wilt steken 
om fokkers te bezoeken, te lezen en 
je elders te verdiepen.
Het volgende ras waarvoor Ineke 
examen wil doen is de Alaskan 
Malamute en ze staat op de kandi-
datenlijst voor de Lapinkoira 
(Finse Lappenhond) en de 
Samojeed. Haar voorkeur gaat 
uit naar de Scandinavische slede-
honden en de Scandinavische 
waak- en herdershonden. 

In ieder geval wil ze niet meer dan 
twee examens per jaar doen. Het 
kost veel tijd om je goed te verdie-
pen en voor te bereiden op een 
examen. Daarnaast wil ze graag de 
Jonge Honden Dagen en de Kam-
pioenschapsclubmatches van de 
betreffende rassen bezoeken om 
goed op de hoogte te blijven en te 
kunnen oefenen.

Je ‘keurverleden’ is nog niet zo 
lang, maar wil je toch iets 
vertellen over je eerste 
keurervaringen? 
Vorig jaar oktober mocht ik de Jonge 
Honden Dag van de Alaskan Mala-
mutes keuren. Behoorlijk zenuwach-
tig en hopelijk goed voorbereid ging ik 
erheen. In het begin was ik nog wat 
zenuwachtig, ‘n beetje zoekende, 
maar het werd steeds leuker en ik 

heb genoten van iedere hond en handler 
die in de ring kwamen. Iedereen komt 
met de beste bedoelingen en wil een 
leuke dag hebben. Datzelfde gebeurde 
op de Jonge Honden Dag van de 
IJslandse Hond, in juni 2016. 

WERKTYPE EN SHOWTYPE
Van de IJslandse Hond naar de 
Siberische Husky is maar een 
kleine stap, op papier dan. In de 
showring, maar ook daarbuiten, 
zie ik bij de Husky twee verschil-
lende types: de werkhonden en de 
showhonden. Enigszins charge-
rend zijn de werkhonden lang in de 
rug met platte ribben, weinig adel 
in het hoofd, net genoeg bone en 
hoog op de benen. De showhonden 
daarentegen zijn – vooral in 
Amerika – volgens algemene 
begrippen werkelijk schitterend. 
Ronde ribben, korter in rug, mooi 
bone, een vollere voorsnuit en een 
getrimde (!) vacht. Maar zijn het 
Husky’s? Wie de beide vertegen-
woordigers naast elkaar zet, ziet 
bijna twee verschillende rassen.

Naar welk type gaat jouw 
voorkeur uit? 
Ineke: Hier moet even wat worden 
rechtgezet. Je praat namelijk over 
twee uitersten die er binnen de 
populatie zijn te vinden. Het klopt, 
veelal zien we de kleinere hond met 
ronde borstkas, kort in de rug en een 
fantastische vacht. Die tonen ook 
mooi in de erering. Daarnaast het 
hoogbenige type met, zoals gezegd, 
de vlakke ribben en lange rug. Beide 
wijken op veel punten af van de 
rasstandaard. De Siberische Husky 
wordt in de rasstandaard als volgt 
beschreven: ‘een middelgrote werk-
hond, actief en lichtvoetig in gangen, 
vrij en elegant in beweging. Zijn 
matig compacte en goed behaarde 
lichaam, rechtop staande oren en 
rondom gelijk behaarde staart 

Het werktype Siberian Husky dat voor de slee staat. 
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wijzen op de noordelijke afkomst. 
Zijn karakteristieke gangen zijn 
vloeibaar en schijnbaar moeiteloos. 
Hij verricht zijn oorspronkelijke 
werk in het harnas (tuig) met 
grote bekwaamheid, waarbij hij 

een lichte last met matige snelheid 
over middelgrote grote afstanden 
vervoert.’ 
Aha, nu zit Ineke op haar praat-
stoel: Als je de rasstandaard verder 
leest, is alles aan een Siberische 
Husky middelmatig, geen enkele 
overdrijving. Een aantal belangrijke 
kenmerken om het werk goed te doen 
is: De hond is licht gestrekt. De 
lengte van het been, gemeten van de 
elleboog tot de grond, is net iets 
langer dan van de elleboog tot de 
schoudertoppen. De borstkas is diep 
en krachtig, niet te breed. Diepste 
punt direct achter en op de hoogte 
van de ellebogen. Ribwelving aan de 
basis van de ribben is wijd, vlakt af 
naar de zijkanten om de voorbenen 
bewegingsvrijheid te geven.
Ze vervolgt: In beide door jou 
beschreven types wijken met name 
deze kenmerken sterk af van de 
rasbeschrijving. Terugkomend op het 
algemene voorkomen van de hond, 
oogt de ‘show Husky’ in mijn ogen als 
een zwaarder lastdier en de hoogbe-
nige hond met net genoeg bone als 
een ‘race type’.

MIDDELMATIG EN VOORAL 
FUNCTIONEEL
Ineke gaat verder: Beide types 
hebben niet mijn voorkeur. Ik ga voor 
de hond zoals beschreven in de 

rasstandaard, waar alles middelma-
tig en vooral functioneel is. Een 
vrijwel normaal gebouwde hond die 
een voldoende borstomvang heeft, 
waar voldoende ruimte is voor 
ontwikkeling van de organen, zodat 
hij een goed uithoudingsvermogen 
kan opbouwen, benen van voldoende 
lengte om een mooie draf lang te 
kunnen volhouden, waarbij het 
diepste punt van de borstkas achter 
de ellebogen ligt en ribben naar 
beneden iets afvlakken, zodat de 
hond zijn benen vrij kan bewegen.

Zou het in voorkomende geval-
len een oplossing zijn om te 
komen tot twee rassen, ieder 
met een eigen rasstandaard? 
Bij de IJslandse Hond en de Lapinpo-
rokoira zijn, naar mijn idee, niet 
zulke grote verschillen dat je kunt 
spreken van twee totaal verschillende 

types. Er zijn uiteraard wel verschil-
len, maar niet zoals we ze bij de 
Husky zien. Het uit elkaar halen van 
de verschillende types bij de Siberi-
sche Husky, met als doel een nieuwe 
rasbeschrijving, is in mijn ogen wel 
het laatste dat je zou moeten willen. 
Naar mijn idee is dat de omgekeerde 
wereld. Dat rassen veranderen als 
gevolg van onze wensen heb ik 
intussen wel begrepen. Dat wij als 
keurmeesters daar waarschijnlijk de 
grootste invloed op hebben, is mij ook 
duidelijk. Daarnaast zijn de slede-
hondensport en de karrenwedstrijden 
van grote invloed op de ontwikkeling 
van het ras. Ik denk echt dat wij, als 
liefhebbers van de Siberische Husky, 
te grote verschillen zien in types 
binnen de populatie.
Ik ben van mening dat wanneer je 
een hond wilt die heel mooi oogt in de 
ring, een prachtige hond is om te 

De Lapinporokoira spreekt Ineke erg aan omdat ze van oertypes houdt. 
Dit is Int. Champ. Gátchis Juoksanáate Lihkku, roepnaam Lihkku. 
(Foto: Wendy’s.fotoport.nl) 

Ineke Groen over examinatoren: 
Zij zitten er niet om je te laten 
zakken, maar om je kennis van 
en je visie op een ras te toetsen.
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zien, een indrukwekkende verschij-
ning, onder andere door de ronde 
borstkas, veel bone, een lange, mooi 
geföhnde vacht, je jezelf misschien 
moet afvragen of de Siberische Husky 
wel het juiste ras is voor dit doel. 
Dat geldt ook voor de ‘racetypes’. Wil 
je met honden voor je kar of slee 
sprinten, dus over korte afstanden 
een hoge snelheid behalen, vraag ik 

mij af of je daar een Siberische Husky 
voor moet inspannen. Er zijn prima 
alternatieven, waaronder de Alaskan 
Husky. Super snelle honden, mooi om 
te zien en zeer functioneel voor het 
gestelde doel. (Een Alaskan Husky 
is geen FCI-erkend ras, maar een 
zeer efficiënte sledehond. Kleiner, 
lange benen, slanker en met een 
geprononceerde opgetrokken 
buiklijn). 

IN ALLE OPZICHTEN 
MIDDELMATIG
Voor beide, aldus Ineke, heb ik alle 
begrip van de wereld. Ik begrijp als 
geen ander dat je met een impone-
rende hond in de ring wilt staan. 
Dat is ook prachtig om te zien. Ook 
begrijp ik dat als je aan wedstrijden 
meedoet, je wilt winnen, maar een 
Husky is nu eenmaal in alle opzichten 
middelmatig. Als je van dit ras houdt, 
is het overigens wel indrukwekkend 
als je een mooi exemplaar ziet dat 
zich met de rasbeschrijving kan 
meten.
Een hond die qua bouw goed in 
elkaar zit en als gevolg daarvan een 
geweldig en functioneel gangwerk 
heeft, kan zijn oorspronkelijke 

werk nog doen en is in mijn ogen dus 
automatisch een uitmuntende hond. 
En een hond om van te genieten als 
je die ziet lopen.

Eén keer per jaar gaan Ineke en 
Ivar met de honden naar Zweden 
om in de sneeuw te genieten. Dit 
jaar (2017) gaat Ivar voor de 
tweede keer alleen een maand naar 

Zweden om mee te kunnen doen 
aan een driedaagse wedstrijd, de 
Beaver Trap Trail. Een wedstrijd 
die wordt georganiseerd in het 
dorp waar ze al jaren met veel 
plezier komen. De wedstrijd is 

een tocht over 140 km, die in drie 
dagen wordt afgelegd en waarbij 
bivak is inbegrepen. 
Ineke: Gezien de trainingsomstan-
digheden die wij in Nederland 
hebben, vaak warm en vochtig en 
geen bergen, is dit voor ons een 
haalbare wedstrijd om aan mee te 
kunnen doen. Vanwege mijn werk op 
de basisschool kan ik niet mee, maar 
het is voor de honden en Ivar gewel-
dig om mee te kunnen doen.

En het tentoonstellen? 
Ineke: Ik show momenteel niet zo 
veel. Lihkku, de Lapinporokoira, is 
Nederlands en Internationaal 
Kampioen. Charlotte, de Husky van 
vier jaar, wordt goed beoordeeld door 
rasspecialisten; keurmeeesters die de 
standaard goed in zijn of haar hoofd 
hebben en de hond dus op haar 
kwaliteiten beoordelen. Ze is in 2014 
Beste Jeugdhond bij de clubmatch 
van de Siberian Husky Klub Neder-

Er bestaat een groot verschil tussen het showtype bij de Siberian Husky 
en het werktype. Dit is een grijs-witte Amerikaanse en FCI kampioen. 

De Lapinporokoira is 
geen makkelijk ras
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10 VRAGEN AAN INEKE
Saab of Mercedes?
Saab.
Crufts of de (Kampioenschaps)
clubmatches in Nederland?
Clubmatches.
De I.S. in mijn naam staan voor…
Ineke Sandra.
Jazz, pop, folk of klassiek?
Pop.
Mark Rutte of Lodewijk Asscher?
Beide sympathieke mensen.
Je mooiste kinderboek?
De serie Torak en Wolf.
De tot nu toe mooiste Lapinporo-
koira die ik heb gezien is…
Jaara of Storm Valley. 
Een winkel in de stad of winkelen 
op internet?
Beide.
Ik erger mij als exposante het 
meeste aan…
… keurmeesters die zich nogal 
arrogant gedragen. 
Staatsloterij of Postcodeloterij?
Staatsloterij.

land (SHKN) en kort daarna wordt 
ze Beste Teef bij de Siberian Husky 
Klub Deutschland.

SCALA AAN RASSEN
Ik popel al even om door te gaan 
met het ras waarover we maar heel 
weinig lezen: de Lapinporokoira. 
Ook een lid van rasgroep 5, Spitsen 
en Oertypen, waarover Ineke met 
geestdrift vertelt. In deze rasgroep 
is een scala aan rassen aanwezig 
waarmee kan worden gewerkt of 
waarmee werken veruit belangrijker 
is dan tentoonstellen. Dat werk 
varieert van onder andere hoeden 
van rendieren, het (be)waken, de 
jacht op groot en klein wild, het 
trekken van sledes en dragen van 
lasten tot het verdelgen van onge-
dierte. In een aantal gevallen 
kunnen deze talenten zelfs worden 
gecombineerd, hetgeen hen tot zeer 
bruikbare werkende honden in het 
hoge noorden maken. Alhoewel het 
tegenwoordig hoffelijk lijkt te zijn 
om in plaats van Lappen over Sami 
te praten, zal de naam van dit ras 
niet snel wijzigen. Het tweede deel 
ervan, poro, betekent rendier en 
koira is het Finse woord voor hond. 

Zou het niet beter zijn als we al 
die Poolhonden in de eigen 
regio zouden laten? In plaats 
van hier allerlei kunstgrepen 
uit te gaan halen om hun werk 
in sporten proberen na te doen?
Ja, daar heb je een punt waarin ik 
mij wel kan verplaatsen. Maar het 
zijn zulke fantastische rassen dat 
we onszelf iets ontnemen als we er 
niet mee werken en sporten en van 
genieten. Eigenlijk een nogal egoïs-
tische instelling dus.

Je lijkt behoorlijk enthousi-
ast over de Lapinporokoira... 
Ineke: Dit ras spreekt mij erg aan, 
omdat ik op de eerste plaats van 

oertypes houd. Maar ik vind het ook 
geweldig leuk om met een hond te 
kunnen werken, waarbij de hond 
samen met jou een team vormt. Dat 
ligt bij de Husky’s toch iets anders. 
Zij kunnen heel gehoorzaam zijn, 
maar ze zijn het doen van gehoor-
zaamheid oefeningen snel zat. 
Daarbij kunnen ze niet los werken, 
zonder lijn bedoel ik. Beide manieren 
van werken, passend bij een ras, 
spreken mij aan. Het doet niets af 
van de kwaliteit van ieder ras, maar 
ik vind beide heel leuk om te doen. 
Net als de Husky is de Lapinporo-
koira geen makkelijk ras; het zijn 
werkhonden, je moet ze dan ook aan 
het werk zetten. Doe je dat niet, dan 
zoeken ze zelf hun baantje en meestal 
resulteert dat in het opvreten van je 
huis. Kom je echter tegemoet aan hun 
natuurlijke instinct, dan zijn het 
geweldige honden. Dat vind ik ook zo 
leuk aan de verschillende rassen; je 
kunt verschillende disciplines trainen 
en ervan genieten.

ONGEMAKKEN
Ik schreef het al eerder, Ineke Groen 
staat aan het begin van een kyno-
logische carrière, maar zal ook al 
kennis hebben gemaakt met de 
ongemakken in de kynologie.
Ineke: Ik ervaar niet zoveel negativi-
teit in kynologisch Nederland. Ik kan 
mij soms wel opvreten over broodfok-
kers en fokkers die weinig kennis van 
zaken hebben en denken dat fokken 
een eenvoudige zaak is. In mijn ogen 
is dat vermeerderen en geen fokken. 
Datzelfde geldt voor mensen die zich 
niet verdiepen in gedrag en opvoeding 
van honden, maar wel voor een groep 
gaan staan en les geven. 
Tijdens de opleidingen heb ik kennis 
gemaakt met verschillende mensen 
die werkzaam zijn bij de Raad van 
Beheer en eigenlijk heb ik alleen 
maar positieve ervaringen opgedaan. 
Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, 

maar we zijn allemaal mensen en 
uiteindelijk houden we allemaal 
van honden.
Als je iets met honden doet, wat dan 
ook, volg een gedegen opleiding of 
cursus. Ik zou graag zien dat het voor 
instructeurs verplicht wordt een 
diploma te halen. Maar ook dat het 
voor fokkers verplicht wordt mini-
maal KK 1 te doen. En te blijven 
bijscholen.
Maar er is meer dat Ineke zou 
willen: Ik zou er voor willen pleiten 
dat nieuwe keurmeesters minder 
rassen op hun wensenlijstje gaan 
zetten en ook dat er meer rasspecialis-
ten komen. Hopelijk ontstaat er dan 
ook minder tweedeling of zelfs driede-
ling in type binnen de rassen. Ik weet 
niet of dat de oplossing zou zijn, maar 
ik denk er wel veel over na. 


