
Karl Donvil: ‘Je suis 
Charlie’. Foto naar aan- 
leiding van de aanslagen 
in Parijs en de solidariteit 
onder journalisten (2015).



De dag erna vergeten
De kiem voor de WPDA werd gelegd tijdens de 
tentoonstelling in Milaan in 2000, naar aanlei-
ding van chaos en ruzie. Karl vertelt dat deze 
show een ramp was: “Ruzie voor de beste plaats, 
kleine collega’s kregen geen kans, camera’s en 
flitsers sneuvelden en zelfs dreigende vuisten 
kwamen eraan te pas. Enkele collega’s staken 
daarop de koppen bij elkaar om voor betere 
omstandigheden te pleiten. Ik was toen ‘in 
dienst’ van Pedigree en had andere verplichtin-
gen. Dit initiatief bleek een dode mus. Ik maakte 
me zorgen over de show in Porto het volgende 
jaar en verspreidde een enquête onder de 
fotografen waarin ik polste of er belangstelling 
was om ons als kynologische pers te organise-
ren. Dat werd positief onthaald. Ik besloot het 
internationaal aan te pakken en noemde de 
vereniging ‘World Dog Press Association’. Mijn 
oudste zoon Niels, afgestudeerd in informatica, 
maakte een website; een gratis platform waar 
fotografen foto’s konden tonen en verkopen aan 
particulieren en magazines. Schoorvoetend 
besloot ik ook organisatoren van shows aan te 
spreken en hen te wijzen op onze noden als 
fotografen. Per slot van rekening is het dankzij 
de pers dat mensen jaren later verslagen kunnen 
lezen en foto’s kunnen bekijken. Zonder ons kan 
een organisatie nog zo zijn best doen; als de pers 
er niet over schrijft of foto’s neemt dan zijn, bij 
wijze van spreken, hun inspanningen de dag 
erna vergeten.” 

In 2000 werd de kiem voor de WDPA gelegd. Dat 
gebeurde door journalist en hondenliefhebber Karl 
Donvil, die zich nu met recht Chief Executive Officer 
of the World Dog Press Association mag noemen.

Super fier
Karl Donvil (1957) groeide op met rasloze hondjes. 
Toen hij twaalf jaar was kreeg hij zijn eerste ras-
hond: een Duitse Dog. Jaren later, als vader van een 
voltooid gezin met vier kinderen lag de weg open 
voor Karls droomras: de Saluki, waarmee hij een 
succesvolle rencarrière had. Samen met een vriend 
heeft hij de eerste drie coursings ever in België op 
zijn naam staan. Naast dat hij voor ‘het brood op de 
plank’ zorgde – hij werkte bij een verzekerings-
maatschappij – was Karl ringcommissaris en 
bestuurslid van de Belgische Windhondenclub. 
Toen zijn jongere broer afstudeerde als fotograaf 
hielp Karl hem aan een opdracht van het Belgische 
hondenmagazine WOEF. Echter, er was geen 
reporter om een artikel erbij te schrijven; dus dat 
deed Karl wel. Dit was zijn eerste kennismaking 
met de kynologische pers. 
Rond 1990 wilde Pedigree Pal van zijn foto’s 
gebruikmaken. Karl schreef zich in voor het 
staats-examen fotografie en slaagde. Hij vertelt: “Ik 
ben nog steeds super fier op deze prestatie. Na deze 
opleiding had de fotografie geen geheimen meer 
voor me. Dankzij Pedigree Pal kreeg mijn carrière 
een flinke boost. Dat bracht me in Portugal, Milaan, 
Helsinki en zelfs tot in Mexico, als hun principal 
photographer.”            

Karl Donvil:

“Super FIER 
           op de WPDA”
World Dog Press Association – kortweg WDPA – zal niet bij iedere 
hondenliefhebber een bel doen rinkelen. Echter, in een bepaald aspect van 
de kynologie heeft deze persvereniging grote verbeteringen gebracht. 
Welke verbeteringen dat zijn horen we van Karl Donvil. Deze Belgische 
fotograaf en reporter is de oprichter van een clubje vakgenoten dat 
uitgroeide tot een factor van betekenis in de kynologie.      
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Vriendenkring
Als we hem vragen wat de voordelen zijn van het 
WPDA-lidmaatschap voor journalisten, vertelt Karl: “Om-
dat je gescreend bent en de WDPA-perskaarten nu 
wereldwijd gekend en aanvaard zijn, geniet je van de faci-
liteiten als parking, toegang tot de persruimte, persconfe-
renties, enzovoort. Je hoeft ook niet steeds weer bewijs te 
leveren dat je pers bent en je kunt je vlot registreren voor 
grote evenementen. Ik lever vaak juridisch copyright-
advies, een van mijn stokpaardjes. Het allerbelangrijkste 
voordeel is te behoren tot de grote vriendenkring die de 
vereniging inmiddels is geworden.”
Voor de aangesloten verslaggevers en fotografen is Karl 
al twintig jaar lang servicegericht bezig. De verstrek-
king van perskaarten en de (financiële) administratie; 
lobbyen; een fotowedstrijd; een nieuwsbrief met belang-
rijke info over komende shows, faciliteiten, hotels, enz. 
Het antwoord op de vraag hoe Karl de vele mails in alle 
talen beantwoordt? “Lange leve Google translate!”

Grote meneren
In 2002, op de Wereldtentoonstelling in Amsterdam, 
wordt de WDPA “boven de doopvont gehouden”, 
zoals Karl dat noemt. Systematisch bezoekt hij de 
organisatoren van World en European Dogshows, 
die meestal ter promotie een standje hebben op de 
lopende shows. Zo leert hij niet alleen “veel grote 
meneren” kennen, maar kan hij op hun respect 
rekenen. Karl: “Naar de leden toe waren de belangen 
en het nut van lidmaatschap snel duidelijk en het 
ledenaantal groeide gestaag.” 

Belangrijkste dogshow, dankzij de pers
Mijn eerste persoonlijke herinnering aan de WDPA en 
Karl Donvil dateert van Crufts 2003. Daar was een 
perskamer(tje) beschikbaar voor fotografen en 
verslaggevers. Ik zag Karl in- en uitlopen, soms 
rennen, beladen met fotoapparatuur. Een druk, 
vriendelijk baasje, dat mij zijn net in een ring gescho-
ten foto’s op een laptop liet zien. Dat beeld herhaalde 
zich in de volgende jaren en het aantal vakgenoten in 
de perskamer groeide. Crufts is dé belangrijkste show 
voor Europeanen en een goed contact met hun 
persafdeling is cruciaal voor de net opgerichte WDPA. 
Dat geldt uiteraard ook voor andere tentoonstellingen.  
Karl vertelt dat hij het bij ‘zijn’ tweede Crufts voor 
elkaar kreeg dat de organisatie het belang van de 
WPDA inzag. “Ze raadden de buitenlandse pers zelfs 
aan om zich bij ons aan te sluiten. Alleen bleef – blijft 
– het een pijnpunt dat we achtergesteld worden voor 
wat onze zitplaatsen in de arena betreft. Nog steeds 
moeten we minutenlang wachten voordat we de 
kans krijgen om de winnaars te fotograferen. De 
Britse pers krijgt onvoorwaardelijke prioriteit en 
vormt steeds een haast ondoordringbare muur. Ze 
vergeten dat het dankzij de buitenlandse pers is dat 
Crufts de belangrijkste hondenshow ter wereld 
werd. Zonder buitenlandse pers zou het enkel de 
grootste show van Engeland zijn.”

WORLD DOG PRESS ASSOCIATION 
(WPDA)
- Chief Executive Officer: Karl Donvil
- Voorzitter: José Doval (Spanje)
- Vice-voorzitter: Attila Marton (Hongarije)
- Secretaris: Yossi Guy (Israel)
- Leden: Mak Dodan (Oostenrijk) en Duncan 

Campbell (Brit, woonachting in Duitsland)
- Opgericht Amsterdam 2002
- Circa 160 actieve leden uit Europa, Azië, Noord 

en Zuid-Amerika, Australië en Afrika.

Een van Karls (links) taken is lobbyen voor de WDPA. Hier 
gefotografeerd met de voorzitter van de Oekraïense Kennel Club.   

Elk jaar zorgt Karl ervoor dat journalisten een nieuwe perskaart 
krijgen. 
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statutair niet kunnen omdat we geen kynologi-
sche vereniging zijn. Maar er wordt door som-
mige FCI-bestuursleden wel over nagedacht.” 

Hele hoop verbeterd
Karl: “Als we terugkijken op de shows voor 2001, 
dan is er een hele hoop verbeterd. In de erering 
verloopt alles nu vrijwel altijd gedisciplineerd. 
We kunnen ons als pers registreren en bijna altijd 
worden leden van de WDPA probleemloos 
toegelaten. Soms moet ik bemiddelen. De leden 
waarderen mijn inspanningen en ook de organi-
saties doen dat. Heel zelden is er nog een pro-
bleem, zoals in Polen, enkele jaren terug. De 
Poolse Kennel Club organiseerde een voor ons 
bijzonder slechte show. De erering was een ramp 
en vanaf de eerste dag bleek dat er een strikte 
timing was voor het fotograferen. Wij mochten 
pas de ring in wanneer de twee ‘officiële’ fotogra-
fen klaar waren. Voor ons bleven enkele secon-
den over en vaak waren de honden en handlers al 
de ring uit. We hebben uit protest unaniem onze 
rug gekeerd naar de erering, tot grote verbazing 
van de organisatie. Toen kon er plots wél naar 
ons worden geluisterd. Het is allemaal goed 
gekomen, zonder heibel.”

Een beetje gek
Het werk van Karl Donvil en het enthousiasme 
waarmee hij dat doet wordt door WDPA-leden 
zeer gewaardeerd, maar zijn bijdragen zullen niet 
eeuwigdurend zijn. Hoe ziet hij de toekomst voor 
de WDPA en heeft hij al nagedacht over opvol-
ging? Karl: “Hoe ouder ik word, hoe meer deze 
vraag me kwelt. Ik ben een beetje gek eigenlijk en 
ik verwacht niet gauw iemand tegen te komen 
die net zo gek is en dan nog mijn ambities deelt. 
Nog veel te vaak heb ik het gevoel dat ik de kar 

Als de pers er niet is...
Op de vraag hoe een ideale samenwerking tussen de WDPA en 
organisatoren van shows eruitziet, zegt Karl: “Het is voor ons 
van groot belang dat we vlot en veilig kunnen werken. Onze 
tijdschriften en klanten verwachten professionele foto’s en 
daarom hebben we behoefte aan strategische zitplaatsen bij de 
erering. De belichting is cruciaal, vaak is dat ondermaats en dat 
toont zich op de beelden. Ik probeer daarom op voorhand te 
lobbyen. Ik druk organisaties op het hart dat dit ook voor henzelf 
van het allergrootste belang is. Ze sparen kosten noch moeite om 
een prachtige show op te zetten, maar als de pers er niet is, dan is 
hun werk snel vergeten. Dankzij de pers kan iedereen letterlijk 
terugblikken op hun prestaties. Jammer dat sommige organisato-
ren dat nog steeds niet willen inzien en pas op het laatste 
ogenblik beseffen dat er ook nog zoiets is als ‘de pers’. Ooit, toen 
ik smeekte om een gunstigere plaats voor de pers, kreeg ik van 
een voorzitter als antwoord: ‘De keurmeesters zijn onze gasten, 
niet jullie.’ Eigenlijk zou de FCI ons ‘officieel’ moeten aanvaarden 
als een partner voor hun grote shows. Ik denk echter dat ze dat 

UIT DE CODE OF ETHICS VAN DE WDPA
- Hinder nooit collega’s, ook als ze geen WDPA-lid zijn.
-  Wees nooit onbeleefd tegen officials of exposanten.
-  Ga zonder toestemming van de ringcommissaris, 

ringmeester of keurmeester niet de showring in.
-  Respecteer de regels van de WDPA, FCI, AKC, KC of 

elke andere officiële organisatie.
-  Neem zonder toestemming geen foto’s in de privésfeer 

of van personen.

HEEL VERVELEND
Karl: “Wij moeten het hebben van evenemen-
ten en die werden zwaar getroffen door de 
coronamaatregelen. Toch is het heel verve-
lend als showorganisaties ons niet op de 
hoogte houden, zoals in BRNO, waar vorig 
jaar eind september / begin oktober de FCI 
World Show plaatsvond. Ik werd haast gek 
omdat ik met vragen van leden werd bestookt 
en helemaal geen antwoorden kreeg vanuit 
Tsjechië. Dat hebben ze volgehouden tot iets 
meer dan een week voor het evenement. Boek 
dan nog maar eens een hotel of een vlucht.”

Karl in actie in de showring. De pluche dieren gooit hij in de richting 
van de hond om hun aandacht te trekken. En dan meteen de foto maken! 
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Ik hoop dat ik spoedig iemand kan inwijden in de 
administratie en de structuur van de World Dog Press 
Association. Ik ben 65 en realiseer me dat ik er ooit niet 
meer zal zijn. Het zou een zegen zijn als dan de 
organisatie in goede handen is en kan doorgroeien. Ik 
hoop dat ik mijn opvolger snel mag tegenkomen.”

Hoffelijker zijn
Karl: “Een van onze eerste leden uit Frankrijk, een 
kleine dame, werd vroeger altijd over het hoofd gezien, 
letterlijk. Ze kon met moeite een behoorlijke foto 
nemen van de winnaars op het podium. Ik heb vaak 
uitgehaald naar het egoïsme van sommigen die haar 
blokkeerden en dat wierp vruchten af na het oprichten 
van de WDPA. Ik vroeg, eiste zelfs, dat we rekening 
zouden houden met kleine personen en vrouwen in het 
algemeen, door hoffelijk te zijn, hen door te laten en 
voor ons te laten staan. Dat is trouwens een van de 
belangrijkste geboden uit onze Code of ethics. Een paar 
jaar later kreeg ik van deze mevrouw het mooiste 
compliment. Ze zei: ‘Als morgen de WDPA niet meer 
bestaat, dan heeft Karl toch één ding verwezenlijkt, 
namelijk dat we nu allemaal vrienden geworden zijn 
en respect hebben voor elkaar.’ En inderdaad, dat is 
toch de essentie? Sindsdien maak ik me minder zorgen 
over de toekomst van de World Dog Press Association. 
Het belangrijkste is immers verwezenlijkt.” 

trek en dat die stilvalt als ik niets onderneem. Het ligt 
misschien aan mij want bij mij leeft de gedachte: wat je 
zelf doet, doe je beter. Delegeren is niet mij sterkste kant. 
Ik geniet soms van wat voordelen in de vorm van een 
uitnodiging voor een diner of een hotelovernachting. Dat 
werpt men je niet in de schoot, daarvoor moet je wel wat 
doen en het verdiend hebben. Voor Crufts bijvoorbeeld, 
werd me een gunstigere plaats aangeboden om te foto-
graferen, maar dat heb ik geweigerd. Dat kon ik niet 
maken terwijl mijn collega’s maar hun plan moesten 
trekken. Ik denk wel dat velen dat gewaardeerd hebben. 

Ze vergeten dat het dankzij 
de buitenlandse pers is 
dat Crufts de belangrijkste 
Dog Show ter wereld werd. 
Zonder buitenlandse pers 
zou het gewoon de grootste 
show van Engeland zijn.

Zo ziet Karl Donvil het fotografengilde graag; leden van de WDPA met respect voor elkaar, zoals de Code of ethics het voorschrijft. 
(Foto: JSGZ, Polen 2017.)
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