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  Jan de Gids: ‘Ik ben
 bang dat opa vertelt
     op de loer ligt’

Hondsbrutaal
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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, keurmees-
ters of mensen 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 
weer een lichting aan die ongetwijfeld een opinie heeft over alles dat zich in de kynologie 

afspeelt. ONZE HOND voelt hen aan de tand – hondsbrutaal.

Jan de Gids (1949) is wat men 
noemt een gelauwerd kynoloog. 
Iemand die met alle aspecten in de 
kynologie kennis heeft gemaakt en 
zich wellicht daarom goed kan 
verplaatsen in wat de kynoloog – 
fokker, exposant, keurmeester, 
organisator, auteur – beweegt. In de 
zomer van 2010 maak ik al kennis 
met hem (ONZE HOND juni 2010), 
maar in dat interview zitten nog wel 
wat losse eindjes…
Heeft hij de deur van de Belasting-
dienst al achter zich gesloten? En 
heeft de kynologie een nog groter 
beroep op hem gedaan? Is die 
tweede Beauceron rasvereniging 
inmiddels in ‘ons kleine prutslandje’ 
werkelijkheid geworden? En: is die 
‘puinhoop in de hondenkamer’ al 
opgeruimd?
Kortom, gespreksstof genoeg.

HET OUDE NEST
Twee vragen kunnen al worden 
beantwoord: hij heeft geen rasexa-
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Jan de Gids wordt in 1949 in een traditioneel 
arbeidersgezin geboren. Hier met zijn zusje 
Ineke in de jaren vijftig.



Jan en hond Max tijdens een Kind-Hond show in 
de jaren vijftig.

Schrijver bij keurmeester Miep Rompelman-Mijnlieff, 
eind jaren zeventig. 

INTERVIEW

87

mens meer gedaan en hij is nog 
steeds groepskeurmeester voor 
rasgroep 1 en keurmeester van elf 
rassen in rasgroep 2. En, er is een 
tweede rasvereniging opgericht, de 
Beauceron Vereniging Nederland. 
‘Ik vind ons land daar te klein voor’, 
zegt Jan zes jaar geleden. 

Is twee rasverenigingen een 
verrijking voor ‘ons kleine 
prutslandje’?
Jan: ‘Er is wel wat verschil in 
honden. Elke fokker heeft zo zijn 
voorkeuren, hoewel beleid ook een rol 
speelt. In de eerste club is men 
minder gecharmeerd van de op de 
africhting geselecteerde Franse 
lijnen. Maar er is vooral verschil in 
mensen. De ontevreden leden 
– meestal fokkers – verlaten de 
oorspronkelijke club soms vanwege 
de strengere regels, maar meestal is 
hun ego in het gedrang. Men vindt 
zich niet voldoende gehoord. Daar-
mee verliest de oorspronkelijke club 
een kritische noot, die in een aantal 
gevallen met vreugde wordt gemist. 
Dat zo’n tweede club niet zaligma-
kend is, bewijst het feit dat een 
aantal van die spijtoptanten drup-
pelsgewijs terugkomt op het oude 
nest. Natuurlijk zijn er wat mensen 

die van beide verenigingen lid zijn, 
maar daar behoor ik niet toe. Ik was 
het geruzie in de eerste club eigenlijk 
al zat geworden.
Om die reden vond ik het na 28 jaar 
bestuurslidmaatschap van de eerste 
club genoeg en heb ik mij voorgeno-
men om mij niet meer beschikbaar te 
stellen voor het besturen van vereni-
gingen. Gelukkig zijn er jongere 
opvolgers gevonden en is de sfeer 
weer beter. En zo hoort het ook, 
maar of dat zo blijft is een tweede.’ 

De deur bij de Belastingdienst? 
Jan: ‘Op mijn verzoek maar een zeer 
bescheiden afscheid. Zoals mijn 
moeder altijd al heeft gezegd: ‘aan 
alles is een begin en komt een eind!’ 
Festiviteiten zijn daarbij niet zo 
nodig maar er is ook geen treurnis.’ 

Heeft de kynologie een nog 
groter beroep op je gedaan? 
‘Ik heb die boot wat kunnen afhou-
den, maar ik zit niet zonder kynologi-
sche bezigheden. Ik ben het hele jaar 
goed bezig met de Stichting die de 
hondenshow in Rotterdam organi-
seert en waarvan ik voorzitter ben. 
Tot mijn verbazing maken sinds kort 
fokplannen weer deel uit van onze 
toekomst. De Beauceron werd ons, 

maar vooral Joke, wat te groot en te 
zwaar. Ik denk dat zij gelijk heeft, 
maar haar idee om een Lancashire 
Heeler te nemen vond ik wat al te 
drastisch. Wel érg klein. De gezamen-
lijke keuze viel uiteindelijk op een 
Hollandse Herdershond korthaar, 
toch een 15 à 20 kg lichter. Onze 
laatste Beauceron teef van ongeveer 
68 cm schofthoogte woog in haar 
prime time 43 kg. 
‘Twirre van het Oude Landras’, de 
Hollander, is nu bijna vier jaar oud, 
56 cm en weegt 20-23 kg. Zij is van 
een mooi rastype en op de afgelopen 
Kampioenschapsclubmatch won zij de 
openklas met een mooie concurrentie. 
De Hollandse Herdershond behoort 
tot de Nederlandse zeldzame 
huisdierrassen. Het was daarom 
niet verwonderlijk dat de fokster en 
andere ras-adepten er bij ons op 
hebben aangedrongen om in elk 
geval één nestje met haar te fokken. 
Joke en ik zijn niet ongevoelig voor 
deze argumenten en de voorberei-
dingen zijn dan ook in volle gang: 
behalve showen ook de sociale test 
van de Nederlandse Herdershonden 
Club (NHC) en gezondheidsonder-
zoeken. Met de eigenaar van een 
mooie, passende reu zijn intussen al 
contacten gelegd.’ 



Van links naar rechts: ‘onze’ Jan de Gids, zijn zoon Sven, Jans grootvader 
en zijn vader.

Zo’n beetje de oudste foto die Jan de Gids van zichzelf als keurmeester kon 
vinden. Hier van de Zwitserse Witte Herder. Van links naar rechts: keur-
meester Erica Bakker, exposant Ruut Tilstra en keurmeester Jan de Gids.
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Je beaamde zes jaar geleden 
– hoewel heel zachtjes – dat 
de achterhanden bij de Duitse 
Herders extreme vormen heb-
ben aangenomen. Hoe is dat nu?
‘Wordt echt al beter, maar het 
resultaat van 75 jaar fokkerij en wat 

het oog voor het ras gewend is zal 
nog wel even na-ijlen. Zeker als de 
pers er de honden uit de Angelsaksi-
sche landen - zoals Groot-Brittannië 
en de USA – bij sleept, waarop de 
FCI-landen geen enkele invloed 
hebben. Dan lijkt de verbetering 

er niet te zijn en zullen wij nog lang 
commentaar moeten incasseren. Een 
filmpje op de sociale media van de 
keuring van Duitse Herders op 
Crufts heeft weer veel losgemaakt. 
Ik hoop dat deze Facebook liefheb-
bers ook het filmpje van het kampi-
oenschap schapenhoeden voor Duitse 
Herdershonden uit Duitsland hebben 
bestudeerd, want dat geeft zeker 
hoop voor de toekomst. Een van de 
herders merkte in een commentaar 
op de Hollandse Herdershond ooit op 
dat ‘jullie alles hebben bewaard wat 
wij hebben weggegooid!’ 
Maar helemaal duidelijk of hij dit 
nu positief of negatief bedoelde 
werd het niet.’ 

WARME BROODJES
We hebben bij het vorige interview 
veel tijd gewijd aan Jans jeugd, de 
eerste stappen in de kynologie, het 
fokken, africhting, de MAG test, 
de documenten Picture Perfect, de 
Ras Specifieke Instructies en het 
keurmeesterschap. Intussen is er 
wel wat gebeurd in de kynologie. 
Zo heeft de Raad van Beheer met 
een nieuwe website een stap 
dichter naar de kynologie toe gezet 
en is er ook een nieuw beleid 
geïntroduceerd. Fairfok, Stamboek 
online, Gezondheid online, Raad 
van Beheer Kennis Tour, Zoek een 
Vereniging on line, Activiteiten 
Agenda, Fokgeschiktheidskeurin-
gen, magazine Raadar, te veel om 
op te noemen. Tel daarbij op de 
verschuiving van de Winner en alle 
hondensporten van ‘Cynophilia’ 
naar de Raad van Beheer, de 
Campagne Stamboomhond, het 
Verenigingsfokreglement, meer 
dan één rasvereniging per ras, het 
Honden Welzijn Team, de compac-
te keurmeesterexamens met een 
loopbaan planning en de Verplich-
te DNA afname en -controle, om er 
maar eens een paar te noemen. 



1989: Vars de Mavourneen, BOB op de ‘Nationale’ van Les Amis du Beau-
ceron in Frankrijk. De mooiste Beauceron die Jan de Gids ooit heeft gezien.
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Reageer daar eens op?
‘Ja, de Raad zet er de vaart in de 
laatste jaren. Het zal wel aan mijn 
leeftijd liggen. Ik ben net geen digi-
beet, maar er is nog steeds ruimte voor 
verbetering van deze kennis. Toch zoek 
ik mij altijd nog een ongeluk op de site 
van de Raad en wat dat betreft is er 
nog niet zoveel gewijzigd. Ik vergeet 

altijd dat ‘houdenvanhonden’ tegen-
woordig het zoekadres van de Raad is. 
Heb vorige week nog wat op Stamboek 
online gezocht en het na een half 
uurtje opgegeven. Hoofdletters? Kleine 
letters? Namen die maar voor een deel 
moeten worden ingevoerd. Andere 
blijkbaar helemaal. Kon het niet 
vinden. Het systeem van het oude 
papieren stamboek had ik in een vloek 
en een zucht door herinner ik mij goed.’ 
Jan vervolgt: ‘Ik juich elk initiatief toe 
om de fokkerij eerlijker te maken naar 
het dier, de toekomstige eigenaar, de 
fokker en het ras, maar ik ben er van 
overtuigd dat het vaak een druppel op 
een gloeiende plaat blijkt te zijn. Zie de 
importen van vrachtladingen pups – of 
het nu stamboekhonden zijn of niet 
– uit landen waar men het niet zo 
nauw neemt. Vluchten met zwerfdie-
ren uit het Middellandse Zeegebied en 
deze honden gaan als warme broodjes 
over de toonbank. Onze asiels zitten 
vol met de resultaten van makkelijk 
verkochte puppy’s van onze eigen 
knoeiers en broodfokkers. Honderden 
zijn er afgemaakt. Ik vraag mij af of 
alle mooie campagnes uiteindelijk voor 
de bühne blijken te zijn? 

Maar, om positief te eindigen: er wordt 
in elk geval wat gedaan en het werd de 
kynologie jaren verweten dat er niets 
gebeurde. De Staatssecretaris lijkt in 
elk geval tevreden, want zij laat zich 
duidelijk, vaak en met een volle 
glimlach met de leidende kynologie op 
de gevoelige plaat vereeuwigen.
Joke is tegenwoordig weer officieel 

actief bij het afnemen van het examen 
van het vak erfelijkheid als onderdeel 
van het KK2-examen. Zij heeft na de 
zorg voor haar moeder en gedeeltelijk 
voor mijn ouders een zieke oudere 
hondenliefhebster uit de buurt onder 
haar hoede genomen. Met als resultaat 

– na de laatste verpleeghuisopname 
van deze oude mevrouw – dat wij haar 
12 jaar oude Shetland Sheepdog teef 
nu bij ons thuis verzorgen. Mocht de 
oude mevrouw overlijden, dan blijft de 
hond bij ons. Joke heeft het er erg druk 
mee, temeer omdat zij ook de Man-
chester Terriers van onze jongste zoon 
verzorgt, als hij naar zijn werk is.’ 

GEZELLIGHEIDSASPECT
Jan is al jaren lid van de Vereniging 
van Keurmeesters op Kynologisch 
Gebied (VKK) die ‘… jarenlang haar 
best doet om de belangen van kynolo-
gische keurmeesters te behartigen, 
maar daarbij benadrukken ze dat zij 
geen vakvereniging zijn. De vereniging 
organiseert bijeenkomsten om de blik 
op kynologisch gebied van de leden te 
verruimen. De in samenwerking met 
de Raad georganiseerde ‘Lagerhuis 
bijeenkomsten’ vond ik erg verhelde-
rend, maar zij leden nog aan kinder-
ziekten, zoals panelleden die graag 
een eigen mening poneerden in plaats 
van goed naar de Lagerhuisleden te 

   ‘Jullie hebben alles
       bewaard wat wij
    hebben weggegooid!’



Jan de Gids zoals we hem nu 
kennen: een licht spottend glim-
lachje en een gezicht van ‘maken 
jullie er nu niet zo’n drukte van…’

Keurmeester op de Dutch Sheepdog Club of Canada in 2014. Op het bord 
rechts staat al National Schapendoes Club. 
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luisteren. Ik heb daar in hun enquête 
wat opmerkingen over gemaakt en 
hoop dat er in de toekomst een vervolg 
komt. Het idee van de vakvereniging 
lijkt mij op zich niet zo slecht. De VKK 

verandert dan wel van opzet, waarbij 
ik hoop dat het gezelligheidsaspect 
niet verloren gaat. Ik kijk op dit 
moment met ongeduld uit naar de 
lezing van Frank Kane.’ 

De Beauceron, een Franse 
herdershond, is wat ik maar 
‘jouw ras’ zal noemen en waar-
over jij ongetwijfeld iets 
zinnigs kan zeggen. Toch?
‘De stand van zaken binnen het ras 
komt, zowel in Nederland als in 
Frankrijk, zonnig over. Er komen er 
steeds meer. Er zijn bloeiende rasver-
enigingen in geheel Europa en in de 
USA. Beide Nederlandse clubs krijgen 
een kampioenschapsclubmatch van de 
grond. In Frankrijk - waar men het ras 
had afgeschreven na het coupeerver-
bod van oren - heeft de ‘Nationale 
d’Elevage’ weer een inschrijving van 
honderden honden. De toekomst lijkt 
er rooskleurig uit te zien. Met bijna 
uitsluitend honden op shows die een 
Uitmuntend toegekend krijgen zou dat 

wel zo moeten zijn. Er zijn genoeg 
belangstellenden voor de puppy’s, 
maar het oude rastype dreigt te 
verdwijnen. De honden zijn te lang en 
bijna alle ogen staan schuin, terwijl 
een horizontaal oog een kenmerk van 
het ras was. Sommige achterhanden 
vertonen kniehoekingen waar wij het 
eerder over gehad hebben. Natuurlijk 
kan de wijziging van de standaard in 
het buitenland, veel gebruikt als 
oplossing, van stal worden gehaald. Ik 
ben, als ik zoiets zeg of schrijf, altijd 
een beetje bang dat dit de leeftijd is en 
‘Opa vertelt’ op de loer ligt.

WILDGROEI
Van het syndroom ‘Opa vertelt’ 
hebben Jan en ik allebei last. Een 
telefoontje met hem duurt al gauw 
50 minuten en daarin passeren 
kleurrijke kynologen van weleer de 
revue. En over opa gesproken, als hij 
in het weekend in het buitenland 
heeft gekeurd en na de treinreizen 
thuiskomt, ‘duurt het’, aldus Jan, 
‘wel tot woensdag voor ik weer een 
beetje fit ben, terwijl ik vroeger op 
maandagmorgen achter mijn bureau 
zat.’ Treinreizen? Ja, Jan reist naar 
keurafspraken, vergaderingen en 
waar dan ook naar toe, altijd per 
trein, bus, enzovoort. Wie doet 
hem dat na? 
Hij vervolgt: ‘De Beauceron is ‘mijn’ 
ras, maar ook de Hollander ligt mij na 
aan het hart. Tussen de rassen die ik 
keur zijn er overigens vele die mijn 
grote interesse hebben. Wat betreft de 
overeenkomsten in activiteiten van de 
beide rasverenigingen voor de Beauce-
ron kan ik maar één ding zeggen: Dat 
geldt voor alle soortgelijke rasvereni-
gingen. Het zijn vaak de leden die zich 
miskent voelen die een nieuwe club 
oprichten. Fokkers rond de eigen 
fokkerij of een groepje fokkers, die in 
plaats van de algemene vergadering te 
gebruiken om hun ideeën in de oor-
spronkelijke club te verwezenlijken, 



Schotse Herders korthaar keuren in Estland op de Nationale Show in Haapsalu. 
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een eigen club oprichten. In deze eigen 
club kan men de teugels naar goeddun-
ken in handen nemen, hun ego is 
gestreeld; zij hebben medestanders – 
vaak in het bezit van een hond gefokt 
door de leiding – maar de fantasie is 
niet groter dan in hun tijd in de 
oorspronkelijke club. In die zin is er 
mogelijk sprake van ‘overkill’ voor wat 
betreft de soorten activiteiten. 
Misschien zou de Raad moeten 
overwegen om de eisen bij het oprich-
ten van een nieuwe club te verzwaren. 
Bij sommige rassen is er al sprake van 
wildgroei in het aantal rasclubs.’

Dertig, veertig jaar geleden 
was het bezoeken van een 
clubmatch bijna net zo belang-
rijk voor een fokker/exposant 
als een (inter)nationale ten-
toonstelling. Ben jij er een 
voorstander van om het kwali-
ficeren op een gewone club-
match af te schaffen? 
‘Ja, daar ben ik een voorstander 
van, maar het kan nu al: men hoeft 
niet te kwalificeren op gewone 
clubmatches. In de jaren zeventig 
werd ons door de leidende kynologie 

altijd voorgehouden dat de clubmat-
ches van de algemene kynologische 
verenigingen de kweekvijver zouden 
moeten zijn voor nieuwe exposan-
ten, nieuwe keurmeesters en 
ringhulpen. De Raad heeft toen 
getracht om het kwalificeren op 
vrijwillige basis af te schaffen. Vele 
clubs, vooral in het westen van het 
land, hebben dat idee in praktijk 
gebracht. Er werden onervaren 
mensen ingezet als ringpersoneel, 
leden met een E&B-diploma en 
keurmeesters bevoegd voor een 
enkel ras werden uitgenodigd om te 
keuren. Deze clubmatches werden 
bezocht door honderden deelnemers. 
Door fokkers van rassen met 
verenigingen die in hun fokregle-
ment een makkelijke (ook gehaald 
op ‘gewone’ clubmatches) schoon-
heidseis hanteerden, werd dat niet 
zo op prijs gesteld. Een verslag 
zonder kwalificatie telde niet mee. 
In de rest van het land bleef men 
kwalificeren en daarmee afhanke-
lijk van gekwalificeerde keurmees-
ters. Met alle mogelijkheden om 
de kwalificaties tegenwoordig op 
de vele shows te behalen vind ik 

dat geen argument meer. Zonder 
kwalificatie komt de nadruk weer 
te liggen op de doelen opleiding en 
ervaring opdoen. Goed voor de 
jonge aanwas in de kynologie.’ 

Daar even op voortbordurend: 
zijn die shows waarin je in één 
weekend nationaal kampioen 
kunt worden een verrijking of 
is het slechts strooien met 
CAC’s? Hetzelfde geldt voor de 
‘doorschuifkampioenschappen’. 
Een devaluatie van de titel? 
Numeriek kleine rassen zijn 
immers in een wip kampioen.
‘Eigenlijk geen verrijking natuurlijk, 
maar veelal een noodzakelijk kwaad. 
Er spelen zoveel belangen mee, die 
soms de pure kynologie in de weg 
staan, maar wij kunnen bijna niet 
zonder. Meestal is het belang van 
financiële aard. Organisaties moeten 
hun show zonder verlies organiseren. 
De Raad en de FCI rekenen op de 
vergoedingen voor hun kampioen-
schapsprijzen om zo hun organisaties 
draaiend te houden. De exposanten 
moeten inschrijven voor de show. Zij 
wensen bijzondere keurmeesters, 
mooie hallen en/of terreinen, met veel 
ruimte en grote ringen, vloerbedek-
king, schoonmaakbedrijven (want je 
moet je vuil toch zo achter je neer 
kunnen gooien), winkelstraten met 
interessante standhouders, een grote 
erering – alleen voor die paar minu-
ten dat de eigen rasgroep gekeurd 
wordt – en dat alles natuurlijk tegen 
een zo laag mogelijk inschrijfgeld. 
Omdat dat allemaal tegelijk niet lukt, 
is het geen wonder dat men op zoek is 
naar andere manieren om het de 
exposant naar de zin te maken. Met 
veel kampioenschapsprijzen gaat dit 
weliswaar ten koste van de waarde 
van het nationaal kampioenschap, 
maar zo lang de exposanten nog in 
voldoende aantallen komen wordt 
dat op de koop toe genomen. Bij het 



Jan de Gids: ‘De Hollander ligt mij na aan het hart.’ Hollandse Herder 
keuring in 2007. (Foto: www.hollandseherderforum.nl) 
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invoeren van de doorschuifkampioen-
schappen heeft men het buitenland 
weer als voorbeeld genomen, maar wij 
zijn nog niet zover als Duitsland waar 
er voor iedere klas een CAC is. Of 
Finland waar het CAC net zolang 
doorschuift tot er een hond met 
kampioenskwaliteit wordt gevonden die 
nog geen kampioen is. Over devaluatie 
van de titel gesproken! Wij hebben hier 
nog niet de noodzaak gevoeld om, zoals 
in Frankrijk, de waarde van de natio-
nale titel op te krikken door deze te 
koppelen aan het CAC van ‘Parijs’ of 
de Kampioenschapsclubmatch. Dat 
numeriek kleine rassen in een wip 
kampioen zijn is niets nieuws. Dat was 
ik met mijn mooie Beauceron teef in de 
jaren zeventig ook en dat gold voor 
zoveel rassen.’
Hier spreekt de Jan de Gids zoals 
velen hem kennen. Met kennis van 
zaken, een gewogen oordeel en een 
duidelijk standpunt. Hoewel hij in 
Schiedam woont, toch een beetje 
een ‘Rotterdammer die praat 
zonder meel in de mond’. 

INTERVIEW

De Raad van Beheer is inmiddels 
de grootste fokker van Neder-
land. Worden de creativiteit en 
de vrijheid onnodig ingeperkt? 
Het in de lijn fokken staat 
onder druk, terwijl dat systeem 
– lijn telen of intelen en een 
strenge selectie – nu juist de 
mooiste honden geeft! 

‘Ik ben het er vaak mee eens dat de Raad 
de knoop moet doorhakken, want de 
fokkers in de rasverenigingen hebben 
vaak zoveel tegengestelde belangen 
dat de clubs niet aan de juiste regels 

toekomen en doen zij het wel, dan is de 
volgende rasvereniging al in de maak. 
Kortom, de mogelijkheid om sancties te 
nemen tegen overtreders is bij de Raad 
veel ruimer dan bij de rasverenigingen. 
Soms lijkt de vrijheid door de regels 
onnodig ingeperkt, maar helaas is dat 
vaak nodig. Creativiteit vind je jammer 
genoeg niet alleen bij de goede fokkers, 

maar ook bij de slechte. Wanneer de 
rasvereniging je plannen dwarsboomt, 
dan richt je gewoon je eigen rasvereni-
ging op. Helaas lijden de goeden in 
deze wereld altijd onder de kwaden. 
Lijn- of inteelt kan in verantwoorde-
lijke handen een goed instrument zijn 
om te proberen iets moois te fokken. 
De daarbij horende selectie wordt vaak 
uit financiële motieven niet toegepast. 
Neem de mooie reuen die – omdat zij 
de eigenaar zo’n leuke zakcent bezor-
gen – excessief voor de fokkerij worden 
ingezet. Inteelt is dan in de toekomst 
bijna onvermijdelijk als je het ras wilt 
behouden. Bleek deze mooie hond dan 
ook minder mooie zaken te vererven, 
dan is het binnen die familie (dat is 
een ras per slot van rekening) bijna 
niet meer mogelijk om dat probleem te 
vermijden in de fokkerij. Iedereen zal 
het er mee eens zijn dat dat de bedoe-
ling niet kan zijn.’ 

ARMLASTIG
Wie Jan vraagt ‘vertel eens iets’, 
moet de tijd nemen om dat ‘iets’ 
aan te horen. Toch doe ik dat naar 

   Als de rasvereniging
  je plannen dwarsboomt,
     richt je gewoon je
       eigen vereniging op...



Beauceron op de Nationale d’Élevage in 2012.
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Een gemoedelijke keuring in Engeland, in Oswestry, in 2006.

aanleiding van een foto waarop Jan 
Schapendoezen in Canada keurt. 

Vertel eens iets over die reis.
‘De Nederlandse Schapendoes dreigde 
daar door veel nadruk op de vacht (veel 
wassen, stylen en veel aandacht voor 
de hoeveelheid en lengte) als type te 
veranderen. Bovendien had men bij de 
Canadian Kennel Club de naam aan-

gepast. Schapendoes is door zowel de 
Engels- als de Franstalige Canadezen 
bijna niet uit te spreken. Men had hem 
Dutch Shepherd genoemd. Dat kon 
mooi want de Hollandse Herdershond 
– The Dutch Shepherd Dog – hadden 
zij nog niet in Canada. Die naam is 
intussen in elk geval weer gewijzigd en 
is nu Schapendoes. Nederlandse 
Schapendoes had ik mooier gevonden. 

De fokkers in de rasvereniging, die het 
ras hadden geïntroduceerd, zagen het 
gevaar en bedachten dat er maar eens 
wat Nederlandse raskeurmeesters 
moesten worden uitgenodigd om te 
keuren en tekst en uitleg te geven. Ik 
had de meevaller dat ik als eerste werd 
uitgenodigd, maar dit jaar al hebben 
zij fokster en keurmeester Godelieve 
de Wit-Bazelmans laten komen. Met 
zulke verstandige fokkers is er goede 
hoop dat er geen Canadese en later 
mogelijk een Amerikaanse Schapen-
does ontstaat. 
Bij mijn komst was er een probleem 
van financiële aard. De club is klein en 
zoals bijna altijd armlastig. De 
secretaris van de club heeft mij dat 
gemeld en gaf ook aan dat er in de club 
geen leden waren die kapitaalkrachtig 
genoeg waren zodat zij de kosten voor 
hun rekening zouden kunnen en willen 
nemen. Ik heb haar toen met wat 
verenigingen in de USA in contact 
gebracht, waarvan ik wist dat zij het 
plan hadden mij in de toekomst voor 
een keuring uit te nodigen. Een 
gezamenlijke inspanning van drie of 
vier shows zou het mogelijk kunnen 
maken. En zo is het gekomen. In één 
weekend een gewone show in Canada, 
de eerste kampioenschapstentoonstel-
ling van de Schapendoezen, een 
inventarisatie van dit ras en een van 
de Canadese Picardische Herdershon-
den Club. Voor beide verenigingen heb 
ik een Powerpoint presentatie over het 
ras en de rasstandaard gehouden. 
Dezelfde week voor een keurmeesters-
vereniging in die regio de Schapendoe-
zenpresentatie nogmaals gedaan. In de 
hoop dat hen dat bij de uitoefening van 
hun ambt zou helpen om de juiste types 
te kiezen. Dit alles dichtbij Montréal.’ 

‘GANS NAAR DE GELE PEEN’
‘Vervolgens via Ottawa doorgereisd 
naar de regio Toronto. Daar nog een 
inventarisatie gedaan en een presenta-
tie voor de club en de volgende dag 



Keuren in Hongarije, in 2010. De Briard wint de groep. 
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10 VRAGEN AAN JAN DE GIDS
Welke kynoloog heb je in de afgelopen 
jaren het meest gemist?
Nitha van Dijkhuizen-Heineke, een 
kynoloog in hart en nieren, die de allereer-
ste Beauceron bezat die de Nederlandse 
kampioenstitel mocht dragen: ‘Uvette de la 
Bergerie Française’. 
Wat is de vreemdste slaapplaats die je 
als keurmeester ooit hebt gehad? 
In Boedapest, in een tweepersoonsbed met 
een dekbed dat betere tijden had gekend. 
Toen ik ging liggen, bleek de matras even dik 
als het zomerdekbed. De lattenbodem had 
betere tijden gekend als sinaasappelkist.
Je mooiste hondenboek?
Niet de mooiste, maar wel mijn meest 
gewaardeerde: het van ellende bijna uit 
elkaar vallende originele boekje uit 1927 van 
A. Siraudin ‘Le Chien de Berger de Beauce’. 
Emile Roemer of Alexander Pechtold?
Geen van beiden. De eerste vind ik niet erg 
reëel en de tweede te glad.
De mooiste Beauceron die je ooit hebt 
gezien?
De Franse kampioen ‘Vars de Mavourneen’ 
(zie foto).
Stad of platteland?
Het platteland, maar ik vrees dat ik de stad 
zal gaan missen als ik er werkelijk zou 
wonen.
Hollandse pot of Thaise keuken?
Allebei graag. Je zou het niet zeggen, maar 
ik eet graag en afwisselend. 
Ik keur buiten Nederland het liefst in … 
omdat …
…Scandinavië omdat wij Nederlanders qua 
opvattingen zo op deze Noorderlingen 
lijken.
Wat is je grootste kynologische mis-
kleun?
Mij jaren geleden beschikbaar gesteld als 
voorzitter van de Beauceronclub Neder-
land. Het bleek al snel dat dat niet mijn 
stiel was. 
Jullie wensen de Nederlandse kynologie 
in 2017…
… Veel wijsheid op allerlei terrein.

weer dezelfde presentatie voor de 
keurmeestersvereniging van deze 
regio. Het was een belevenis. Ik 
heb bij diverse leden thuis gelo-
geerd en ik werd door de secretaris 
gereden. Men had er aan gedacht 
om mijn verblijf nog een toeris-
tisch tintje te geven. De regerings-
gebouwen in Ottawa, de 
CN-Tower in Toronto en de 
Niagara-watervallen. Het was 
geweldig! Van Canada de grote 
meren over naar Ohio USA voor 
de inventarisatie keuring van de 
Picardische Herdershondenclub 
daar en aan het eind van de dag de 
Picard presentatie voor hun leden. 
De week heb ik doorgebracht bij 
Picard- en Briardvrienden in 
Virginia en in Washington DC, 
want aan het einde van mijn 
verblijf was daar nog de Devon 
Show in Ludwigscorner in 

Pennsylvania, waar ik alle rassen 
waarvoor ik bevoegd ben moest 
keuren. Wat bijzonder, zo’n show 
is echt iets anders dan hier. Ik 
informeerde naar leeftijden en 
dan keken die professionele 
handlers je aan als ‘een gans naar 
de gele peen’, zei ooit een collega 
van mij. Echt een avontuur, zeker 
als je ook nog van reizen houdt.’

Na zo’n uitvoerig antwoord 
haalt mijn vraag over Jans 
ervaringen in de Oostbloklan-
den dit interview helaas niet. 
Misschien dat hij eens een 
bijdrage in ONZE HOND kan 
verzorgen over zijn belevenis-
sen op shows buiten Nederland? 
En die puinhoop in zijn honden-
kamer? Opgeruimd? Jan: ‘Maar 
de vrijgekomen ruimte is onge-
merkt weer dicht geslibd.’  


