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De bestuursleden van het eerste uur 
zijn mevr. drs. Anneke Brooijmans-
Schallenberg, mevr. Tineke Boltjes, 
mevr. dr. Tine Baretta-Kuipers en 
mevr. Vos. Zij weten precies wat de 
doelstelling van de nieuwe vereniging 
moet zijn: de bestrijding van erfelijke 
ziekelijke afwijkingen, die voor de hond 
en zijn omgeving een last zijn en het 
opvangen van jonge kynologen. 
Als blijkt dat prof. dr. Hirschfeld 
– dan voorzitter van de Raad van 
Beheer en van ‘Cynophilia’ – voorstelt 
om de vereniging een ‘onderafdeling’ 

van ‘Cynophilia’ te maken, dan liggen 
de dames meteen dwars en herzien 
ze hun doelstelling. Die wordt nu: …
de vrouwelijke kynologen samen te 
brengen om de verantwoorde fokkerij 
van raszuivere honden te bevorderen en 
te trachten de kynologie op een hoog 
plan te beoefenen. Kijk, daar heeft 
men niet van terug. 
Eerst nog even het antwoord op een 
vraag die altijd wordt gesteld: wat 
betekent de naam ‘Kunogonda’? Ook 
hier geeft het oude notulenboek 
uitkomst, want – laat mevr. Brooij-
mans notuleren – het eerste deel van 
de naam is hond in het Grieks en het 
tweede deel klonk ons vrouwelijk in de 
oren. Dat mevr. F. Backx-Bennink van 
de befaamde kennel ‘Reeuwijk’s’ 
meldt dat ze bij deze naam een beeld 
krijgt van dikke vrouwen in een opera, 
doet daaraan niets af of toe. De 
contributie wordt vastgesteld op 
25 gulden per jaar – veel geld in 1963. 

ZORGVULDIG
Op dit moment heeft ‘Kunogonda’ 
ruim 50 leden en dankzij de voorstel-
len aan het bestuur is de toetreding 
van een aantal aspirant-leden nog in 
behandeling. ‘Strenge ballotage,’ ook 
vandaag de dag nog? Ja en nee. 
Kandidaatleden moeten schriftelijk 
aan het bestuur worden voorgesteld 

door tenminste drie zittende leden, 
met daarbij de motivatie waarom 
iemand een aanwinst voor ‘Kuno-
gonda’ zou kunnen zijn. In drie 
opeenvolgende vergaderingen wordt 
die naam genoemd als aspirant-lid. 
Leden die gefundeerde en zwaarwe-
gende bezwaren hebben tegen een 
voorgesteld lid kunnen die tijdens de 
vergadering uiten, waarna het 
bestuur zich verder beraadt over de 
kandidatuur. Geheimzinnig? Niet in 
het minst, wel zorgvuldig. 
Behalve de reguliere vergaderingen 
zijn er de jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering en in de zomer de 
zogenoemde ‘Buitendag’, die wordt 
gehouden bij één van de leden thuis. 
Ook nodigt het bestuur regelmatig 
sprekers uit die een lezing over een 
kynologisch onderwerp houden. De 
leden zelf houden om beurten een 
‘raspraatje’, waarin ze – meestal aan 
de hand van levende beelden – het 
eigen ras belichten. 

VERANDERENDE WERELD
Hoog tijd om eens kennis te maken 
met de vijf huidige bestuursleden van 
‘Kunogonda’: voorzitter Yvonne 
Bennis-van der Heijden, secretaris 
Janny Offereins-Snoek, tweede secre-
taris Anne-Marie Beenen-Sluijters, 
penningmeester Roel v. Veen-Keur en 

‘Kunogonda’
‘Een vereniging van formaat, waarvan het een eer is lid te 
zijn. Met besloten karakter en een strenge ballotage’. Dat 
staat er op de eerste pagina van het notulenboek van 
‘Kunogonda, Vereniging voor Foksters en Liefhebsters 
van Rashonden. Nu precies 50 jaar geleden...

TeKsT: RIA HöRtER
illusTraTies: RIA HöRtER, MARINUS NIJHOFF, HAN VAN ROOIJEN E.A.

De eerste pagina uit het notulenboek bij 
de oprichting van ‘Kunogonda’ (1963). 
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bestuurslid Erna Hartveld-Upmeijer. 
Niet om hen te overhoren over het 
verleden en te bepalen of die oude 
doelstellingen zijn gehaald. Maar om 
te zien of ze nog steeds hun mannetje 
staan in een geheel uit vrouwen 
bestaande vereniging. En natuurlijk 
om hen aan het woord te laten 

over hun bestuurslidmaatschap, hun 
drijfveren, ideeën en hun kijk op een 
veranderende rashondenwereld. 
Alle bestuursleden hebben een aantal 
vragen voorgelegd gekregen, soms 
dezelfde, maar vaker niet. 

GOEDE SFEER
Voorzitter Yvonne Bennis-van der 
Heijden vindt het belangrijk dat 
iedereen in de door haar geleide 
vergadering tot haar recht komt en 
dat er een goede sfeer is tijdens de 
vergaderingen en bijeenkomsten. 
Samen met haar collegabestuurders 
stelt ze de agenda voor de vergaderin-
gen en het jaarprogramma op.
Yvonne, een vereniging alleen toegan-
kelijk voor vrouwen en dan ook nog 
eens met ballotage. Is dat nog wel 
van deze tijd?
‘Als feministe van het eerste uur zeg 
ik: Nee, natuurlijk is dat niet van deze 
tijd! Als ik in een ander gezelschap 
ben en vertel over ‘Kunogonda’, dan 
gaat dat altijd met een bijna veront-
schuldigend lachje gepaard. Echter, 
zo’n vrouwenclub heeft wel wat. In 
veel opzichten zou je ‘Kunogonda’ 
een vriendinnenclub kunnen noe-
men. Vertrouwelijke zaken blijven 
vertrouwelijk. Een onderwerp wordt 
niet eindeloos uitgemolken. Ook de 
ballotage moet men in dit kader zien. 
Het is een echte eer voor ‘Kunogonda’ 
te worden uitgenodigd. Wij, als 
bestuur, merken dat dit door veel 
aspirant-leden zo wordt ervaren. De 
ballotage is er om de integriteit en de 
vertrouwelijkheid te kunnen waar-
borgen. Dus: bij nader inzien is dit 
alles zo gek nog niet.’
Zou ‘Kunogonda’ voor mannen een 
idee zijn?
Anne-Marie: ‘Er zijn veel service-
clubs voor mannen, dus waarom geen 
‘Kunogonda’ voor mannen?’
Jullie nodigen in elk geval wel man-
nen uit voor lezingen, zoals Robert 
van der Molen en Jan de Gids…

Roel: ‘Kunogonda’ is de Ladies’ 
Kennel Club, maar dat betekent 
niet dat alle leden feministen zijn. 
Wel zijn we geëmancipeerd, dus 
kunnen ook de heren hun kennis 
met ons delen.’
Kunogonda is eigenlijk een ‘club van 
de oude stempel’: geen website, geen 
nieuwsbrief, alleen maar met elkaar 
praten, dus erg naar binnen gericht. 
Is dat een goede ontwikkeling? 
En, welke typische rol kunnen vrou-
wen in de kynologie spelen? 
Erna: ‘Het is natuurlijk geen ‘ontwik-
keling’, misschien staan we stil in de 
moderne maatschappij. In deze tijd, 
waarin alles via de digitale weg gaat, 
is deze club een rustpunt en commu-
niceren we heel direct met elkaar op 
de bijeenkomsten. Heerlijk! Zelf denk 
ik dat vrouwen de kynologie met 
meer emotie beoefenen. Of dit altijd 
goed is? Dat is de vraag!’
Erna had weinig verwachtingen op 
het moment dat ze werd gevraagd als 
lid van ‘Kunogonda’. Ze vervolgt: ‘Ik 
was zo verbaasd, werd direct nieuws-
gierig. Wat doet deze vrouwenclub? 
Overigens werd ik aangenaam verrast 
door de prima sfeer, openheid en 
directe contacten op de voor mij 
eerste bijeenkomst.’ 
Binnen ‘Kunogonda’ houden de leden 
om beurten een ‘spreekbeurt’ over 
hun ras. Is dat belangrijk?
Yvonne: ‘Of dat zo belangrijk is, weet 
ik niet. Iemand kan net zo goed een 
inleiding houden over een kynolo-
gisch onderwerp dat haar bezig-
houdt. Het houden van het zoge-
noemde ‘raspraatje’ laat wel de 
kennis van en de liefde voor dat 
bepaalde ras zien. Belangrijk is dat 
iemand ‘staat’voor haar ras of voor 
haar onderwerp .’ 

EEN BONt GEZELSCHAP
Wie nog niet aan het woord is 
geweest, is de secretaris. Zij is dat 
nu ongeveer acht jaar en dacht in 

voorziTTer 
Yvonne Bennis-van der Heijden:
tot voor kort een actief en trouw 
lid van de Golden Retriever Club 
Nederland. Na het lidmaatschap 
van een commissie van goede 
diensten is zij 9 jaar secretaris 
en 4 jaar voorzitter geweest van 
de rasvereniging. Vanaf 1977 
heeft zij Golden Retrievers en 
daarmee werden 7 nesten gefokt 
(‘Tweddell’). Nu is er een Cava-
lier King Charles Spaniel in huis. 
Ze is ruim 4 jaar voorzitter van 
‘Kunogonda’ en wil dit op een 
ongedwongen manier doen.
opmerkelijke uitspraak: Aan roddel 
hebben wij een broertje dood. 

Yvonne Bennis-van der Heijden: ‘Er 
zijn zoveel rassen die ik geweldig 
vind. Voor mij springen er twee uit: 
de Golden Retriever en de Cavalier 
King Charles Spaniel.’
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eerste instantie dat het werk wel 
zou meevallen.
Janny: ‘Het is maar net wat je van je 
functie wilt maken. Je moet ook zelf 
initiatieven nemen. Behalve de 
gewone secretariaatswerkzaamhe-
den, worden er verschillende kynolo-
gische vraagstukken aan je voorge-
legd en word je deelgenoot gemaakt 
van verdrietige zaken, maar eveneens 
van vreugdevolle gebeurtenissen. 
Soms moet je ook een beetje schippe-
ren tussen verschillende leden. Deze 
functie houdt mij bij de les. Boven-
dien vormen we met elkaar een heel 
fijn bestuur. Er is een prima onder-
linge band en we werken goed samen.’
Kunogonda is een klein clubje en kan, 
als gevolg daarvan, niet echt een vuist 
maken of grootse dingen onderne-
men. Zijn er ook voorstanders van, 
bijvoorbeeld, een ledental van 100 of 
150? En wat is nu de toegevoegde 
waarde van Kunogonda binnen het 
kynologische bestel?
Anne-Marie: ‘Nee, daar ben ik geen 
voorstander van. Zo zijn het heel 
genoeglijke bijeenkomsten met bijna 
een ‘huiskamersfeer’. Er is zoveel 
uitwisseling en contact mogelijk. En, 

er zijn zoveel organisaties die van 
alles organiseren.’
Roel: ‘Discussies in de vergaderingen 
en bijeenkomsten gaan vaak over 
zaken die in de kynologie van alge-
meen belang zijn. De leden hebben 
honden van verschillende rassen en 
dikwijls bekleden ze ook een of 
meerdere functies binnen de 
kynologie. Daardoor worden visies 
besproken vanuit het belang van 
verschillende hondenrassen. Het 
verspreiden van kennis door onder-
linge discussie over diverse onder-
werpen en zo nodig daarmee naar 
buiten treden, dat zijn de primaire 
taken van ‘Kunogonda’. 
Over functies binnen de kynologie 
gesproken. Zijn er ‘eisen’ waaraan een 
goed Kunogonda lid moet voldoen?
Janny: ‘Met recht eisen tussen 
aanhalingstekens. Die stellen we niet. 
Alle leden kijken voor ‘aanwas’ uit 
naar kynologen van wie zij verwach-
ten dat ze iets kunnen bijdragen aan 
het gedachtegoed van ‘Kunogonda’. 
In het algemeen gezegd betekent dat 
het behoeden van de fokkerij voor 
uitwassen en het bevorderen van 
gezonde populaties. Zoals Roel al zei, 
onze leden hebben veelal een taak in 
besturen van ras- en kynologenver-
enigingen. Om gevraagd en onge-
vraagd advies aan de Raad van 
Beheer te kunnen geven, is wel wat 
ervaring nodig. We proberen onze 
leden zo ‘gevarieerd’ mogelijk te 
houden: keurmeesters, fokkers, 
dierenartsen, trimsters, enzovoort. 
Een bont gezelschap, maar daardoor 
heel boeiend!’ 
Yvonne wil aan de vraag nog wel wat 
toevoegen: ‘Aan roddel hebben wij 
een broertje dood. Een Kunogonda 
lid moet voor haar kynologische 
mening kunnen en willen uitkomen. 
De vrijheid hebben om een tegen-
strijdige menig te uiten. Dat bevor-
dert de discussie en het scherpt de 
geest. Respect en belangstelling voor 

secreTaris
Janny offereins-snoek:
Ambassadrice van de Drentsche 
Patrijshond. Grote ervaring in 
besturen, zowel in de rasvereni-
ging als in een kynologen club. 
Heeft op hoog niveau gefokt en 
tentoongesteld (‘van Groeven-
beek’). Met Drenten gejaagd, 
veldwedstrijden gelopen en aan 
KNJV-proeven deelgenomen. 
Auteur van een boek over haar 
ras en is nu aan een 3e termijn 
bezig als secretaris van ‘Kuno-
gonda’. In ONZE HOND van 
oktober 2007 stond een portret 
van Janny Offereins.
opmerkelijke uitspraak: Honden-
liefhebbers zullen moeten inzien 
en begrijpen dat zowel mensen als 
honden ziek kunnen worden. 

Janny Offereins-Snoek: ‘Als ik mijn 
kynologische leven over zou mogen 
doen? Ik denk ongeveer gelijk, alleen 
zou ik er dolgraag een Barsoi bij willen 
hebben. In ieder geval heb ik nergens 
spijt van.’

Roel van Veen-Keur: ‘Een vereniging 
moet financieel gezond zijn, dus let ik 
op de kleintjes.’
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elkaar is cruciaal. En een nieuw lid 
moet een soort van ‘honger’ hebben 
om nog meer kynologische kennis 
op te doen.’

RELAtIVEREND VERMOGEN
Een behoorlijk aantal (bestuurs-) 
leden van ‘Kunogonda’ is keurmees-
ter. Is dat een bezwaar of is dat juist 
een pluspunt?
Erna: ‘Eerlijk gezegd heb ik daar nog 
nooit over nagedacht. Ja, er zijn veel 
leden keurmeester; veel van hen zijn 
fokker geweest of zijn dat nog. Deze 
leden hebben een brede belangstel-
ling voor alle aspecten in de kynolo-
gie. Dus ik denk dat ik dat als een 
pluspunt zie.’
Roel: ‘Voor een bestuursfunctie 
heeft het geen toegevoegde waarde, 
mogelijk wel als lid van ‘Kunogonda’, 
voor de veelzijdigheid.’
Yvonne: ‘Belangrijk in een bestuur is 
harmonie. Dat wil niet zeggen dat er 
geen meningsverschillen zijn. Wat 
dat betreft is het goed dat er contras-
ten zijn. Het houdt je scherp. In ons 
bestuur hebben we de punctualiteit 
van onze secretaresse Janny, de 
zakelijkheid en soms strengheid van 
penningmeester Roel, de soms 
onverbloemde mening van Anne-
Marie en het relativerend vermogen 
van Erna.’ 

IMAGOSCHADE
We hebben nu kennisgemaakt met de 
(door de Raad van Beheer erkende) 
vereniging ‘Kunogonda’ en een beeld 
gekregen van de bestuurders van 
deze bijzondere ‘vrouwenclub’. 
Nu is het tijd voor de vragen die de 
grote thema’s uit de kynologie 
behandelen: het imago van de 
rashond, een grotere genenpool, 
missers in de kynologie, uitbreiding 
van het aantal rasverenigingen, de 
bemoeienis van de overheid, de 
regelzucht en de gezondheid van 
onze hondenrassen. 

De rashond heeft in de afgelopen 
periode behoorlijk in de schijnwerpers 
gestaan, helaas zelden positief. Doet 
de Raad van Beheer genoeg om het 
tij te keren?
Anne-Marie: ’Ons imago is gewoon 
slecht en ook al spreken sommige 
feiten een andere taal, men raakt niet 
overtuigd. Imagoschade is heel 
moeilijk om te buigen, dat leert de 
praktijk. Ook de Raad kan dit tij niet 
keren, dat wil zeggen kan dit imago 
niet veranderen. De politiek volgt ons 
met argusogen; het ministerie wil 
‘alleen maar’ dat het welzijn is 
gewaarborgd, dus laten we het zo 
regelen dat we aan die welzijnsnor-
men voldoen. Participeren in de Raad 
voor Dierenaangelegenheden (zie 
www.rda.nl) zou ik ook willen aan- 
bevelen. Je zit dan zo dicht bij het 
vuur en kan mede het beleid helpen 
bepalen. Kom als kynologie alsjeblieft 
uit die ivoren toren en beoefen 
realiteitszin.’
Janny: ‘Ik ben niet echt blij met de 
rol die de Raad van Beheer speelt 
inzake de Public Relations voor wat 
betreft de rashondenfokkerij. Ik 

begrijp dat de Raad onder druk van 
de media en de algemene opinie iets 
moet doen. De wijze waarop, nee, 
daarmee ben ik niet altijd gelukkig. 
De Raad zou veel meer aan de weg 
moeten timmeren en een goede en 
bekende kynoloog voor de PR 
moeten aantrekken. Een PR die de 
route die de kynologie moet bewan-
delen beter over het voetlicht kan 
brengen bij het grote publiek. Er is 
veel mis in de fokkerij, dat weten we. 
Echter, dat betreft lang niet altijd de 
hobbyfokker. De grootste booswich-
ten zijn de hondenfabrieken en de 
look-alikes die daar worden gefokt. 
Daardoor krijgt de hobbyfokker een 
slechte naam en het zijn juist die 
hobbyfokkers die de basis vormen 
voor de georganiseerde rashonden-
fokkerij in Nederland. Dit wordt 
veel te weinig naar voren gebracht. 
Gewoon man en paard noemen 
werkt altijd het beste. Dit betekent 
ook hand in eigen boezem steken, 
daar waar we fouten hebben ge-
maakt, maar tegelijkertijd laten zien 
waarmee je NU bezig bent.’ 
Yvonne vult daarbij aan: ‘De Raad 

Tweede secreTaris
anne-Marie Beenen-sluijters:
Keurmeester van rasgroep 1 en 
van een aantal rassen in ras-
groep 2. Docent Exterieur en 
Bewegingsleer en examinator bij 
rasexamens. Heeft 5 nesten 
Bergamasco’s (‘Bergamin’) 
gefokt en twee boekjes geschre-
ven: over de Briard en de Ber-
gamasco. Is nu 7 jaar bestuurs-
lid van ‘Kunogonda’. Na de 
Bergamasco is er nu een Barbet 
in huis. Een portret van Anne-
Marie Beenen-Sluijters stond in 
ONZE HOND van juni 2009. 
opmerkelijke uitspraak: Veel te 
lang navelstaren.

Annie-Marie Beenen-Sluijters: ‘Een on-
misbare eigenschap voor een bestuurs-
lid in de kynologie? Kunnen relativeren!’
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van Beheer heeft niet op tijd haar 
verantwoordelijkheid genomen. Zij 
heeft zich niet gemeld voor belang-
rijke adviesorganen van de over-
heid. Daardoor worden de belangen 
van de kynologie niet gehoord en 
dus slecht gediend.’

ONBEHAGEN
Het algemene gevoel van onbehagen 
waar het gaat om de grote zaken 
binnen de kynologie, is ook aan de 
bestuursleden van ‘Kunogonda’ niet 
voorbijgegaan en in de bijeenkom-
sten komen de bovengenoemde 
onderwerpen dan ook regelmatig 
ter sprake.
Uitbreiding van de genenpool, meer 
honden laten participeren in de 
rashondenfokkerij, het lijkt tegen-
woordig wel een toverwoord…
Anne-Marie: ‘Erfelijkheid is een 

uiterst ingewikkelde materie en 
natuurlijk is het goed dat er 
binnen een ras veel variatie is. 
Maar het is te simpel gesteld dat 
alleen uitbreiding van de genenpool 
de erfelijke gebreken als sneeuw 
voor de zon zouden kunnen doen 
verdwijnen.’
Als langjarig fokker wil Janny er 
graag dit over zeggen: ‘Wanneer een 
fokker te lang en nauw inteelt 
toepast en daarnaast weinig kritisch 
kijkt naar zijn eigen fokkerij, dan 
vraag je om problemen. Op den 
duur komen er honden met afwij-
kingen. Van schrik wordt er dan 
gezocht naar zoveel mogelijk 
honden die niet op de stamboom 
voorkomen, om zo de genenpool te 
vergroten. Deze ‘vreemde’ honden 
kunnen echter ook afwijkingen 
meebrengen en zo raakt een fokker 

penningMeesTer
roel van veen-Keur:
Voorzitter Federatie Herdershon-
den (‘Joe Kat Show’), keurmees-
ter van rasgroep 1 en rasgroep 
10 en rassen in de groepen 2, 5 
en 9. Examinator bij rasexamens 
en sterk betrokken bij de Gos 
d’Atura. Favoriete rassen: 
Schotse Herdershond, Border 
Collie en Barsoi. De Schotse 
Herdershond en de Border 
Collie om hun ‘will to please’ en 
de Barsoi om hun fijngevoelig-
heid en de elegantie in hun 
bewegingen. Een portret van 
Roel van Veen-Keur stond in 
ONZE HOND december 2009.
opmerkelijke uitspraak: De 
broodfokkerij is nog niet goed 
aangepakt. 

Anne-Marie Beenen-Sluijters: ‘De Buitendag was dit jaar een typische ‘Kunogonda’ bijeenkomst, dat wil zeggen een goede 
mix van gezelligheid en inhoud.’ V.l.n.r.: Lydia Kersbergen, Birgit Sluiter, Mieke van Ederen, Annemieke van Luyk-Grevelink 
en Yvonne Bennis-van der Heijden. 
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nog verder van huis. Beter is het om 
tijdig honden uit een andere of aan- 
verwante lijn in te kruisen en daarna 
weer terug naar je eigen stam te gaan, 
tenminste als je goed hebt geselecteerd 
en met name daaraan ontbreekt het 
nog wel eens. 
We hebben veelal te maken met een 
gesloten populatie en je moet dus 
kiezen uit de honden die er van dat 
ras zijn. Je wilt de rasstandaard 
zoveel mogelijk evenaren en zo 
gezond mogelijk fokken. Er is nu een 
regel die verbiedt om te nauw in de 
stam te fokken en dat is goed. Als 
een ras helemaal is vastgelopen, zal 
er wellicht een ander ras moeten 
worden ingekruist. Echter, wanneer 
het nog niet zover is, moet je probe-
ren niet te veel honden uit te sluiten, 
zodat de genenpool zo groot moge-
lijk blijft. Alle hondenliefhebbers 
zullen moeten inzien en begrijpen 
dat zowel mensen als honden ziek 
kunnen worden.’ 
Roel: ’Ik denk dat er zo’n 25 jaar 
geleden meer hobbymatig werd 
gefokt op praktijk en ervaring. 
Tegenwoordig wordt er meer en 
vaker theoretische kennis gebruikt. 
Men wil binnen de rashonden-
fokkerij ook alleen maar U-honden 
gebruiken en dat is geen goede 
ontwikkeling.’ 

HYPE
We zitten midden in de ontwikkelin-
gen van één erkende rasvereniging 
naar meerdere voor hetzelfde ras. 
Is dat een verrijking?
Janny: ‘Van meet af aan ben ik geen 
voorstander van meer dan één 
rasvereniging geweest, dus een 
verrijking vind ik het zeker niet, 
eerder een verarming. Ik kan mij 
situaties voorstellen dat een bestuur 
vergrijst en min of meer verstard 
raakt in haar kijk op het ras en 
andere zaken die het ras betreffen, 
zodat een tweede vereniging nodig 

is. Die mogelijkheid moet er zijn, 
maar slechts bij hoge uitzondering. 
Nu zijn er rassen met twee, drie of 
meer verenigingen. Een grote 
verwarring voor aspirant-kopers en 
het komt het ras niet ten goede. 
Tweede verenigingen worden over 
het algemeen ‘wandelverenigingen’, 
maar met de kynologie in de ware zin 
des woords bemoeien ze zich niet. 
De moeilijkheden stapelen zich 
momenteel al op, zoals de overeen-
stemming over een gelijkgestemd 
fokbeleid, organiseren van de 
keurmeesterexamens, van de 
clubmatches, enzovoort.’
Is het goed als de overheid en weten-
schappers zich gaan bemoeien met de 
rashondenfokkerij? 
Erna: ‘We zijn op het punt aangeko-
men dat dit al gebeurt, of we nu 
willen of niet. Dus ja, het is kennelijk 
nodig. Al had ik de hoop gehad dat 
dit meer sturend zou zijn dan 
dwingend.’
Er zijn mensen die zeggen: dat gedoe 
over gezondheid bij rashonden is 
gewoon een hype, net als die hype 
over het klimaat…
Erna: ‘Het is geen hype. Er zijn in de 
loop van de jaren gezondheidsproble-
men bij gekomen. Natuurlijk komen 
deze meer aan het licht door goed 
ontwikkelde onderzoeken, meer 
bekendheid, enzovoort. Naar mijn 
idee is er te weinig op geanticipeerd, 
misschien mede doordat geld ook een 
rol hierin meespeelt.’
Yvonne vult aan: ‘Geld is een erg grote 
rol gaan spelen. Veel aankomende 
fokkers lijken niet geïnteresseerd in de 
kennis en adviezen van de fokkers 
met jarenlange ervaring. Verder is de 
kwaliteit van veel besturen schrikba-
rend omlaag gegaan. Noch in de 
fokkerij, noch in de besturen wordt 
het stokje goed doorgegeven. Het lijkt 
dat het bestuur van de Raad van 
Beheer veel minder gezag heeft 
binnen de kynologie.’

BesTuurslid
erna Hartveld-upmeijer:
Voorzitter van de KC ‘De Oude 
IJsselstreek’ en voorzitter van de 
Stichting tentoonstelling Kees-
achtigen en Poolhonden. Docent 
Exterieur en Beweging, examina-
tor bij rasexamens. Groepskeur-
meester van rasgroep 5, fokt 
Alaskan Malamutes onder de 
kennelnaam ‘Kataum Inua’ en 
helpt de honden te trainen voor 
sledetochten. Medeauteur van 
het boek ‘De Alaska Malamute 
in Nederland’ en sinds 1,5 jaar 
bestuurslid van ‘Kunogonda’. 
In ONZE HOND van december 
2008 stond een portret van 
Erna Hartveld-Upmeijer. 
opmerkelijke uitspraak: Zelf 
denk ik dat vrouwen de kynologie 
met meer emotie beoefenen.

Erna Hartveld-Upmeijer: ‘Vrolijk word 
ik van de liefde, kennis en kunde die in de 
kynologie aanwezig is. Ergeren doe ik me 
aan onsportief gedrag van mede-expo-
santen, maar ook aan het eeuwig zoeken 
naar de mazen in de wet en daarbij het 
welzijn van de hond niet voorop zetten.’



Erna Hartveld-Upmeijer, Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint en Nicole Horsten-
Ceustermans bewonderen de tuin van de gastvrouw op Kunogonda Buitendag 2012. 

IN Gesprek met8             

Raken we niet verstikt in regelgeving?
Roel: ‘Dat zou je wel denken, want 
het Kynologisch Reglement wordt 
steeds weer aangepast. 

NAVELStAREN
Alle bestuursleden van ‘Kunogonda’ 
hebben niet alleen een grote staat 
van dienst, maar ze hebben in de 
afgelopen tientallen jaren ook 
kunnen zien welke doelstellingen in 
de kynologie niet zijn gehaald en wat 
er zoal mis is gegaan. 
Op mijn vraag: Wat is de grootste 
misser in de kynologie in de afgelopen 
tien jaar? komen de antwoorden 
meteen, hetzij kort, hetzij uitgebreid. 
Roel: ‘Dat de broodfokkerij nog niet 
goed is aangepakt.’
Erna: ‘Het niet voortzetten van het 
Keurmerk voor fokkers, uit te geven 
door de Raad van Beheer.’
Anne-Marie: ‘Veel te lang navelsta-
ren. Denken dat het allemaal wel 
overwaait, in plaats van ‘het kritisch 
kijken naar de kynologie’ serieus te 
nemen. Al bij het eerste symposium 
in Heerhugowaard, in 1980, en zeker 
bij het verschijnen van het boekje 
Mooi, Mooier, Mooist (1988) hadden 
we in actie moeten komen.’
Janny: ‘Ik zie als grootste misser het 
top down beleid dat is gevoerd 
tijdens de eerste poging om een 
Centraal Fokbeleid in te voeren. Dat 
is volledig de mist ingegaan! De 
tweede poging was op een andere 
leest geschoeid, maar dat die ook is 
mislukt, is nog veel erger. Onder 
leiding van Jan Dekker, destijds 
secretaris van de Raad van Beheer, 
werd er opnieuw een Fokbeleid in 
elkaar getimmerd. In de Algemene 
Ledenvergaderingen van de Raad 
van Beheer stonden de verenigingen 
achter dit beleid. Echter, Jan Dekker 
mocht het karwei niet afmaken en 
kreeg de boodschap dat hij voor de 
muziek uit liep. Het fokbeleid dat 
nu op de rol staat, is in grote lijnen 

gelijk aan dat van Jan Dekker. Veel 
energie verloren, actieve mensen in 
de kynologie gefrustreerd en geld 
verspild. Jammer! Ondanks alles zal 
ik blij zijn als het Verenigings Fok 
Reglement (VFR), zoals het nu heet, 
een feit is, zodat de georganiseerde 
kynologie eindelijk een antwoord 
kan geven op de vragen over de 
(hobby)fokkerij die in de samenle-
ving de ronde doen.’

NÁÁSt DE KYNOLOGIE
Voor wie langjarig in de kynologie 
actief is geweest, komt onvermijde-
lijk het moment dat het leven ná de 
kynologie zich aandient. Daarom, 
tot slot, de vraag: Is er een leven na 
de kynologie?
Roel: ‘Eigenlijk heb ik geen tijd om 
daarover na te denken, maar 
wellicht alle bijzondere boeken die 
ik heb nog eens opnieuw lezen.’
Yvonne: ‘Ik ben er zo een die zo 
lang het lichamelijk kan en ik de 
hond nog veel te bieden heb, een 
hond zal hebben. Wij reizen graag, 
vooral naar Italië, en ik zit op 

Italiaanse les. Wij gaan naar musea, 
concerten en modern ballet. Steden 
bezoeken, en zeker de prachtige 
Nederlandse steden, vinden wij 
geweldig. Tuinieren vind ik heerlijk. 
Ik zit in een heel gezellige tuinclub 
met leden uit alle rangen en stan-
den. Ik keur sinds een paar jaar 
rozen. Voor het bewegingsapparaat 
is het erg goed te sporten. Dat doe 
ik dan ook vier keer per week met 
aquafitness. Je ziet, er is veel leven 
náást de kynologie.’
Ook het laatste woord is voor de 
voorzitter. Yvonne: ‘Ik heb één 
vraag gemist, namelijk: Waarom 
heeft ‘Kunogonda’ bestaansrecht?’
Ze geeft meteen zelf het antwoord 
erop: ‘Bij ‘Kunogonda hebben wij 
een gezelschap zéér kundige kynolo-
gen in huis. Er is kynologisch en in 
algemene zin sprake van een hoog 
niveau van kennis en ervaring. 
‘Kunogonda’ wil maar al te graag 
– gevraagd en ongevraagd – haar 
mening en haar kennis doorgeven 
aan alle lagen in de kynologie.’
Waarvan akte.  


