
jaar Stabijhounen en de andere nationale hondenrassen 
lopen als een rode draad door haar kynologische leven. 
Ik laat de dames zelf maar aan het woord.

Diana: ‘Ik heb Stabijhounen en een Drent. De Stabijhoun 
is toch wel mijn ras, maar bij het trainen voor de jacht is 
een Drent wat makkelijker en is meer je ‘maatje’. Het 
Kooikerhondje is het ras waarvoor ik in 2001, bij mijn 

eerste keurmeesterexamen, ben geslaagd. Ik vind het 
misschien wel het mooiste Nederlandse ras. Maar het 
vrolijke karakter van de Schapendoes staat mij ook erg 
aan, het imposante van de Saarlooswolfhond, het 
no-nonsense van de Hollandse Herder. Kortom, onze 
Nederlandse rassen hebben zoveel variatie en kwalitei-
ten; ze zijn uniek in hun soort en hebben alle negen een 
speciaal plaatsje in mijn hart.’

In februari 2018, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 
Raad van Beheer, is het boek gepresenteerd. De twee 
auteurs, Janny Offereins-Snoek en Diana Striegel-Oskam, 
kunnen dan terugkijken op hectische jaren, want behalve 
hun normale werkzaamheden voor de kynologie moet 
alles wijken voor de samenstelling van een, eigenlijk hét, 
boek over de Nederlandse hondenrassen. 
Het nieuwe boek is wat men noemt een ‘kloek’ boek 
geworden van 356 bladzijden, met bijna 400 afbeeldingen(!) 
en een indrukwekkende literatuurlijst. Met een mooie 
lay-out en stevig gebonden is het een kynologisch werk 
geworden dat op de toekomst is voorbereid. En als er dan 
een aanmerking moet worden gemaakt, dan is dat het 
ontbreken van een register, dat in een boek met zoveel 
namen en gebeurtenissen het opzoeken erg zou vergemak-
kelijken. Jammer, maar misschien iets voor een tweede 
druk?  

De beide auteurs vormen binnen de kynologie niet echt 
een nieuwe lichting. Janny Offereins heeft een indrukwek-
kende carrière van meer dan 45 jaar achter de rug als 
bestuurder, fokker, exposant, auteur en organisator. 
Behalve haar bijdragen in diverse kynologische magazines, 
publiceert zij in 2005 De Drentsche Patrijshond in verleden 
en heden, een standaardwerk dat nu al ‘de Drentenbijbel’ 
wordt genoemd. Janny is onderscheiden met de Gouden 
Erespeld van de kynologie. 
Diana is keurmeester van diverse rassen in rasgroep 2, 7 
en 8 en secretaris van ‘Cynophilia’. Ze heeft meer dan 25 

Verrassende Nederlandse 
hondenrassen

Bij het 100-jarig bestaan van de Raad van Beheer verschijnen er twee boeken over de 
Nederlandse hondenrassen. Dat is inmiddels 16 jaar geleden en met de World Dog 
Show 2018 in gedachten, geeft de Raad in 2016 aan twee kynologen de opdracht om 
een nieuw boek te schrijven:  Verrassende Nederlandse hondenrassen.

De auteurs over het boek

Janny Offereins:  
‘Achteraf is het zo’n grote 
klus gebleken, dat ik me nu 
wel tweemaal zou bedenken’
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Diana, wanneer en van wie kwam de 
opdracht tot het schrijven van dit boek?
‘De bestaande boeken over de Neder-
landse hondenrassen waren aan 
vervanging toe. Verschillende keren 
heb ik gevraagd wanneer dit ging 
gebeuren. Tijdens een Kampioen-
schapsclubmatch, waar Rony Doedijns 
keurde, kreeg ik van hem de opmer-
king: Dan schrijf je het zelf… Ik heb 
artikelen en brochures geschreven, 
maar een boek schrijven is wel een 
ander verhaal.’
Janny, op welk moment werd jou 
gevraagd om co-auteur te worden? 
‘Midden januari 2016 vroeg de direc-
teur van de Raad van Beheer, Rony 
Doedijns, of ik wilde mee gaan schrij-
ven aan het boek. Ik vond en vind dat 
de Nederlandse rassen veel meer onder 
de aandacht moeten worden gebracht. 
Dit was een uitgelezen kans om het te 
doen. Achteraf is het zo’n grote klus 
gebleken, dat ik me nu wel tweemaal 
zou bedenken.’ 
Diana, waarom vroeg je juist Janny, 
toen het wenselijk werd een tweede 
auteur aan te trekken?
‘Ze heeft een prachtig boek geschreven 
over de Drentsche Patrijshond en heeft 
een grote liefde voor alle Nederlandse 
hondenrassen. En, we hebben bij 
diverse gelegenheden prettig samenge-
werkt, zoals bij de outcross plannen 
van de Saarlooswolfhond.’

LEEG SCHERM
Diana heeft de vraag om een nieuw 
boek over de Nederlandse hondenras-
sen samen te stellen als ‘zeer eervol’ en 
‘spannend’ ervaren. Er is geen vastom-
lijnd plan geweest en beide auteurs 
hebben alle vrijheid gekregen. Dat is 
één van de redenen dat het boek niet 
de geplande circa 200 pagina’s heeft 
gekregen, maar 356. Welke uitgever 
geeft zijn auteurs die vrijheid?
Janny en Diana hebben de rassen 
‘verdeeld’, maar de manier waarop ze 
zijn begonnen – met een leeg scherm 
voor zich – is vrijwel identiek. Eerst 
alles lezen wat er in boekvorm, in 
artikelen of op internet is geschreven. 
Maar ook clubbladen zijn bronnen van Fo
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Janny Offereins-Snoek heeft een 
indrukwekkende carrière van meer dan 
45 jaar achter de rug als bestuurder, 
fokker, exposant, auteur en organisator.
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informatie. Beide hebben ervaren dat 
zo’n boek nooit ‘af’ is en dat het vinden 
van illustraties – en dan vooral nog 
niet gepubliceerde – een uitdaging is 
geweest. De fotoverantwoording achter 
in het boek is een toonbeeld van hoe 
het moet; om het boek, letterlijk, meer 
gewicht te geven hebben Gerard 
Jipping, vanuit zijn rol als voorzitter 
van de World Dog Show, en Jack 
Alberts, de huidige voorzitter van de 
Raad van Beheer, een voorwoord 
geschreven.

Zijn er zaken in het boek waarvan je 
meteen al wist: dit moet erin?
Janny: ‘De historie van het ras moest 
een grote plaats innemen met de 
nodige, ook oude, afbeeldingen. Een 
beknopte rasstandaard met enige uitleg. 
Verder een overzicht van de mensen die 
zich, door de jaren heen, uitermate 
hebben ingespannen voor het ras. Ook 
de laatste ontwikkelingen voor wat 
betreft de tweedee rasverenigingen was 
goed om te vermelden, in de hoop dat 
er hierdoor ogen opengaan en er kan 
worden gewerkt aan bijvoorbeeld één 
database voor het ras. Het gaat om het 
ras en niet om allerlei ego’s.’  
Diana: ‘De verloren Nederlandse 
hondenrassen. Ik had de verloren 
Nederlandse rassen wat uitgebreider 
willen hebben. In eerste instantie zijn 
we uitgegaan van het interview met 
Martin van de Weijer en hebben we 
beperkt de literatuur erop nageslagen. 
Maar in de oude versies van de vaklite-
ratuur is nog veel terug te vinden over 
deze rassen. Je kunt er wel een boek 
over schrijven!’

RODE DRAAD
Verloren Nederlandse hondenrassen zijn 
de Friese Windhond, het Steenbrakje en 
de Witte Keeshond. In een interview met 
Martin van de Weijer – de nestor van de 
Nederlandse kynologie – komen deze 
rassen ter sprake. Een tweede bijdrage 
van Martin is het hoofdstuk Van Wolf tot 
Wereldkampioen, rashondenfokkerij in 
Nederland in verleden en heden. Een 
derde algemene bijdrage is De ontwikke-
ling van de kynologie in Nederland, 
door Diana Striegel. Allemaal om de 

Diana Striegel: ‘Ik had de verloren Nederlandse 
rassen wat uitgebreider willen hebben.’ Fo
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Rasmonografieën zijn natuurlijk onontbeerlijk, want je bouwt 
voort op wat anderen al over een ras hebben geschreven. Dit 
is ons niet altijd in dank afgenomen, iets wat mij zeer 
verbaast en veel verdriet heeft gedaan. Want het gaat er om 
een ras in het zonnetje te zetten en als dan een bepaald boek 
hiertoe kan bijdragen is dat alleen maar een pluspunt voor 
de betrokken schrijvers.’
 
Nog iets van elkaar geleerd?
Diana: ‘Ik schrijf soms zoals ik praat en dat zie je in de 
zinsopbouw. Het was soms lastig om het feitelijk te houden 
en Janny gaf aan dat er ook ruimte moest zijn voor een 
persoonlijke visie, mits dit was aangegeven als persoonlijke 
mening en niet als een feit.’ 

HOOGSPANNING
Hoewel er al in 2016 met het verzamelen, lezen en schrijven 
van de teksten en het laten maken, zoeken en uitkiezen van 
de illustraties is begonnen, moet er aan het einde van de rit 
toch nog een sprint worden getrokken om alles tijdig – dat 
wil zeggen bij de Nieuwjaarsreceptie van de Raad – gereed te 
krijgen. Diana geeft aan dat haar nog informatie bereikte, in 
de vorm van oude jaargangen van tijdschriften, als er al niet 
meer kan worden gewijzigd. 
Mijn indruk dat er in de laatste maanden onder hoogspan-
ning is gewerkt en de proeven in een recordtempo moeten 
worden gecorrigeerd, en niet eens allemaal, wordt door Janny 
beaamd: ‘Aanvankelijk nog niet. Later wel, omdat de tijds-
druk heel hoog werd. Het corrigeren en redigeren en het 
steeds terugkoppelen naar de Raad nam ook veel tijd in 
beslag. Ik had gesteld dat het boek op 1 september 2017 ‘op 
papier’ moest staan. Dit werd enkele maanden eerder, omdat 
ook het verzamelen van de foto’s nog veel tijd zou vergen. 
Ook moest het boek nog in het Engels worden vertaald en dit 
moest in augustus worden gerealiseerd. Al met al werd de 
tijdsdruk alleen maar groter, waardoor er bijna dag en nacht 
aan is gewerkt: is veranderd, nieuwe gezichtspunten zijn 
toegevoegd, enzovoort.’ 

Over de layout van hun boek zijn beide auteurs heel content. 
Een graficus heeft een opzet gemaakt, waarop Janny en 
Diana mochten ‘schieten’. Janny: ‘Dat hebben we dan ook 
veelvuldig gedaan met dit boek als resultaat! Ik kijk met 
plezier terug op de presentatie. We hebben veel complimen-
ten ontvangen van mensen die eigenlijk niet zoveel hebben 
met de Nederlandse hondenrassen, maar die toch onder de 
indruk waren van het boek. Diana en ik hebben een mooi 
geschenk ontvangen in de vorm van een beeldje dat het logo 
van de Raad van Beheer uitbeeldt en dat is ontworpen en 
gemaakt door Hugo Stempher. Het was een middag waarop 
mijn familie en ik met plezier terugkijken.’

PASSIE EN TOEWIJDING
Als de presentatie van de Verrassende Nederlandse 
Hondenrassen achter de rug is, is het voor beide auteurs 

historie van de nationale hondenrassen in breder 
perspectief te plaatsen. 
Iedere rasbeschrijving wordt gevolgd door een 
interview met iemand die bepalend is (geweest) voor 
het betreffende ras. 

Van wie kwam het idee om er interviewtjes bij 
te doen?
Diana: ‘Dat was van Janny. De keuze wie je moet 
vragen was erg lastig. Er zijn vaak meer mensen die 
veel voor het ras hebben betekend. Nu het klaar is 
vind ik de interviews een mooie aanvulling. Het is 
leuk om die mensen, die zo gepassioneerd met hun 
hobby bezig zijn, een podium te geven. En passie is 
wel de rode draad in het boek. De medewerking die 
we van rasverenigingen en individuen hebben 
gekregen was hartverwarmend en over het algemeen 
was men zeer behulpzaam. Er werden fotoshoots 
georganiseerd en na een oproep voor foto’s op Face-
book stroomden de mailboxen vol. Specifieke vragen 
over bepaalde foto’s gingen de gehele wereld over.’ 

NAAR EER EN GEWETEN
De interviews, door de auteurs ‘een gesprek met’ 
genoemd, vormen een waardevolle aanvulling op de 
rasbeschrijvingen. Natuurlijk is zo’n keuze arbitrair, 
maar de auteurs hebben naar eer en geweten gehan-
deld, zonder last- of ruggespraak. Met andere woor-
den, ook hierin zijn ze door hun opdrachtgever 
volledig vrijgelaten.  

Janny, welke bijzondere plaats nemen de 
Nederlandse hondenrassen in?
‘In Nederland wordt de aandacht meer en meer op de 
Nederlandse rassen gevestigd, mede door de aparte 
keuringen die er worden gehouden op tentoonstellin-
gen en de Hond van het Jaar Show. Het is nog altijd 
heel jammer dat niet alle eigenaren van een Neder-
lands ras tijdens deze kosteloze demonstratie hieraan 
deelnemen en onze rassen voor het voetlicht brengen.’ 

En welke raad heb jij, Janny, voor kynologen die een 
boek over een ras willen gaan samenstellen?
Janny: ‘Verdiep je eerst in je eigen ras. Probeer alles 
wat je te pakken kunt krijgen over het ras te lezen, 
maar ook in het tijdsbeeld te plaatsen waarin een en 
ander heeft plaatsgevonden. Denk nooit: ‘Dit doe ik 
wel even’. Het is een ontzettend groot, tijdrovend, 
maar prachtig werk. Wees niet te snel tevreden! 

Diana Striegel: ‘Ik 
schrijf soms zoals ik praat’
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de zin kunt maken. Ik wil er ook niet te 
veel bij stil blijven staan. Vaak blijft één 
negatieve reactie beter hangen dan 
honderden complimenten en dat is het 
allemaal niet waard. 
Ik heb een paar mensen binnen de 
kynologie gevraagd naar een eerlijke en 
kritische reactie. Mensen die ik hoog heb 
zitten en van wie de feedback veel voor 
mij betekent. Ik zeg niet dat ik weer een 
boek zal gaan schrijven, maar ik wil wel 
graag leren wat er goed was en wat er 
misschien beter had gekund. Al met al is 
dit een zeer leerzaam proces geweest. 
Soms ook best lastig, maar dat kwam de 
kwaliteit alleen maar ten goede.’
Janny: ‘Ondanks dat ik geen Facebook 
heb, heb ik heel leuke reacties per e-mail 
ontvangen. De fijnste reacties zijn die 
van een recensent, die schreef dat het 
boek met veel passie en toewijding is 
geschreven en van een lezer die mij 
vroeg of ik alle rassen in bezit had of heb 
gehad, omdat ik met zoveel liefde over 

die rassen heb geschreven. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat er ook heel negatieve reacties zijn geweest, die mij 
slapeloze nachten hebben bezorgd. Mede omdat ik iedereen 
juist in hun waarde wilde laten en aan het ras juist veel 
aandacht wilde geven en aan de personen minder. Het ging 
en gaat om het ras en dat te promoten. Dat zouden alle 
betrokkenen zich moeten realiseren. Eigen gewin is nooit in 
me opgekomen of aan de orde geweest!’
En op mijn vraag wanneer een boek als dit een geslaagde 
operatie is geweest, zegt Janny: ‘Als er niet alleen naar de 
plaatjes wordt gekeken, maar het boek daadwerkelijk wordt 
gelezen! Bovendien is schrijfster zijn niet onze professie, 
maar het boek is wel geschreven vanuit een grote betrok-
kenheid bij de Nederlandse hondenrassen.’
En daaraan twijfelt niemand. ■

heel spannend hoe de reacties uit de landelijke kynologie 
zullen zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de uitgever, de 
Raad van Beheer. 
Diana: ‘We hebben heel veel warme reacties gehad. Ik vind 
het mooi om te horen dat het een boek is geworden dat 
lekker ‘weg leest’ en waarbij de liefde voor de Nederlandse 
hondenrassen op iedere pagina is te voelen. En het minder 
aardige commentaar probeer ik te filteren in opbouwend 
constructief commentaar, waarvan ik kan leren of dat ik 
naast mij neer moet leggen omdat je het nooit iedereen naar 
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Janny Offereins: 
‘Eigen gewin is nooit in 
me opgekomen of aan 
de orde geweest!’
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