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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.

‘HET ZIT IN MIJN GENEN’ 
Lida wordt geboren in Harderwijk, 
op vrijdag de 13de maart 1959 als 
eerste kind in het gezin. Na haar 
volgen twee broers. Een traditioneel 
gezin: vader gemeenteambtenaar, 
moeder die na haar huwelijk stopt 
met werken en thuis is als kinderen 
uit school komen. Vrijwilligerswerk 
is heel gewoon en Lida’s ouders 
doen dat in de kerk, die in de behou-
dende Veluwse kringen bekend staat 
als de ‘Vrij en Blij kerk’.
Lida: ‘Mijn moeder was een van de 
eerste vrouwen in Harderwijk die een 
functie kreeg in de kerkenraad. Mijn 
vader was een man met een extreem 
sterk gevoel voor rechtvaardigheid in 
grote maar ook in kleine dingen. Die 
eigenschap heb ik van hem geërfd. Ik 
vind het heel gewoon, het zit in mijn 
genen, maar mijn omgeving moet er 
wel eens om glimlachen.’ 
In haar jeugd spelen honden geen 
rol. Toch schuilt er al een keurmees-
ter in Lida. Als ze elf jaar is organi-
seert ze met klasgenootjes op 
Dierendag 1970 een hamster- en 
vogeltentoonstelling voor de hele 
Koningin Wilhelminaschool. Lida: 
‘Alle kinderen mochten hun dier 
inschrijven en presenteren voor de 
keuring. We keken zorgvuldig naar 

digend en we hebben er de lokale pers 
mee gehaald. Én 33 gulden opgehaald 
voor het financieel noodlijdende 
dierenasiel!’ Dat Lida een van de 
‘keurmeesters’ is, spreekt voor zich.

JAREN ZEVENTIG MENTALITEIT
Na haar eindexamen op het Christe-
lijk Collega Nassau-Veluwe verruilt 
ze Harderwijk voor Groningen, waar 

gezondheid en levendigheid, en of het 
beestje goed verzorgd was en een 
schoon onderkomen had. Ook de wijze 
waarop de eigenaar met het dier 
omging had onze volle aandacht. We 
hielden niet alleen een strenge doch 
rechtvaardige scorelijst bij maar gaven 
ook veel tips, die het dierenwelzijn ten 
goede moesten komen. De belangstel-
ling voor ons initiatief was overwel-
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Jachthondentraining met Edda, april 2004.
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ze haar eerste studie begint: Peda-
gogiek. Lida: ‘… met de bedoeling om 
Orthopedagoge te worden en kinderen 
met een verstandelijke beperking te 
gaan begeleiden en behandelen. Al na 
een paar maanden ontdekte ik dat die 
studie niet echt bij mij paste. De stap 
van hard werken en ijverig studeren op 
het CCNV naar de flower power jaren 
zeventig mentaliteit in de sociale 
wetenschappen was te groot, ik kon er 
mijn draai niet in vinden. Met één 
week per maand studeren haalde ik 
cum laude mijn propedeuse pedagogi-
sche wetenschappen, maar besloot 
meteen te switchen naar geneeskunde, 
een studie waar full-time stevig 
studeren nog de norm was. Ook in de 
studie geneeskunde sloeg na enkele 
jaren de twijfel toe. Het mechanische 
mensbeeld, een mens bekijken en 
behandelen als een verzameling van 
onderdelen waar je aan kunt sleutelen 
om de machine te repareren, was niet 
echt waar ik naar op zoek was. Mijn 
affiniteit lag meer bij de mens als 
geheel. Uiteindelijk resulteerde dat in 
mijn voornemen om na afronding van 
de geneeskundestudie een opleiding te 
gaan volgen voor homeopathisch arts.’
Zo op het oog is in de Lida van van-
daag de dag niets terug te vinden 
van een twijfelaar. Integendeel.

KLASSIEKE VERHOUDING
Kort voor haar afstuderen, in 
augustus 1985, stuurt het thuisfront 
een advertentie: in Verpleeghuis 
Sonnevanck in Harderwijk komt een 
part-time baan beschikbaar. In de 
jaren tachtig worden artsen, zoals 
Lida dat verwoordt ‘… opgeleid voor 
de WW’ en als ze besluit te sollicite-
ren heeft ze geen hoge verwachtin-
gen. Tot haar verrassing wordt ze 
geselecteerd voor een gesprek. 
Sonnevanck staat in de jaren tachtig 
bekend als zeer behoudend. De 
dresscode bestaat nog uit een rok 
met donkere nylonkousen. Het 

verbaast haar dus niet dat ze wordt 
ontvangen door een wat stijve 
sollicitatiecommissie. Lida: ‘Op één 
na, Jan Reeskamp, die kort tevoren zijn 
loopbaan als plattelandshuisarts in 
Medemblik had verruild voor de functie 
hoofd medische dienst in Sonnevanck. 
Hij kwam met de vraag: “Hoe sta jij 
tegenover alternatieve geneeskunde?” 
Het schoot door mij heen dat het geven 
van een eerlijk antwoord meteen einde 
verhaal zou zijn. Toen ik vertelde dat 
ik na mijn afstuderen de opleiding 
homeopathie zou gaan volgen zag ik 
enkelen wat ongemakkelijk op hun 
stoelen schuiven.’
Jan Reeskamp niet; hij gaat er nog 
eens extra goed voor zitten. Pas later 
hoort Lida dat hij zelf kort daarvoor 
ook is begonnen met de opleiding 
homeopathie. Nog diezelfde dag 
wordt Lida aangenomen als ver-
pleeghuisarts. 
Als Lida en Jan elkaar leren kennen 
is er sprake van de klassieke baas-
ondergeschikte verhouding. Jan is 
degene die Lida als beginnend arts 
vormt en coacht. Dat ze zo’n tien 

jaar later (in 1996) samen beginnen 
met een eigen praktijk voor integrale 
geneeskunde, ligt in de lijn der 
verwachtingen. Lida: ‘Onderzoek- en 
behandelmethodes vanuit de biofysi-
sche geneeskunde, de acupunctuur, 
neuraaltherapie en de homeopathie 
integreren met de algemene reguliere 
geneeskunde. Vooral mensen met 
chronische onbegrepen functionele 
klachten, die in de reguliere genees-
kunde het advies krijgen ‘er maar mee 
te leren leven’ vormden voor ons een 
uitdaging om te proberen met behulp 
van verschillende aanvullende onder-
zoekmethodes de puzzel zoveel mogelijk 
in elkaar te leggen.’ En Lida vervolgt: 
‘Wij sluiten niet alleen als partners, 
maar ook als collega’s naadloos op 
elkaar aan en dat is, denk ik, ook een 
belangrijke sleutel geweest in het succes 
van onze praktijk. Tegelijk is dat ook de 
reden waarom we een aantal jaren 
geleden besloten hebben om, ondanks 
12 jaar leeftijdsverschil tussen ons, 
toch tegelijkertijd geleidelijk af te gaan 
bouwen. We nemen inmiddels geen 
nieuwe patiënten meer aan.’

Lida als exposante op de show in Alkmaar met Blixem. 



INTERVIEW

82

HART VOOR DIEREN
Lida krijgt er in haar huwelijk, in 
1989, wat wel genoemd wordt ‘twee 
cadeaukinderen’ bij¸ dochter Jiske 
en zoon Jaap. Inmiddels is het gezin 
uitgebreid met ‘n ‘cadeaukleinkind’. 
Ondanks het voorvoegsel ‘cadeau’ is 
een van die twee een zorgenkind. In 
de omgeving van Lida hoor ik alleen 
maar met respect spreken over haar 
omgaan met deze zoon van Jan. 
Lida: ‘Jaap heeft een verstandelijke 
beperking met autisme en toen ik hem 
leerde kennen, als 7-jarig kind, was hij 
een in zichzelf gekeerd jongetje, dat 
nauwelijks kon praten. Jaap en ik 
hadden vanaf het eerste moment een 
klik en dat is altijd zo gebleven. Vanaf 
het begin, en nu dus al bijna 30 jaar, 
heb ik Jaap meer als een grote uitda-

ging dan als een grote zorg ervaren. Ik 
had meteen al het gevoel dat er veel 
meer in zat dan er uit kwam en dat is 
in de loop der tijd ook gebleken. Het is 
prachtig om te zien hoe hij zich 
stapje-voor-stapje heeft ontwikkeld. 
Denken in mogelijkheden in plaats van 
in beperkingen doet wonderen. Vol 
bewondering ben ik voor zijn enorme 
doorzettingsvermogen als hij zich een 
vaardigheid beslist eigen wil maken, 
en de voldoening en blijdschap als het 
dan na veel inspanningen uiteindelijk 
ook lukt.’
Lida en Jan hebben een woning 
waarin Jaap een eigen appartement 
heeft met een open verbinding naar 
hun woning. Dat betekent dat Jaap 
dag en nacht samen is met zijn 
allergrootste vrienden, de Heide-

wachtels Famke, Blixem en Tender. 
Jaap heeft een groot hart voor 
dieren en die voelen zich bij hem 
dan ook meteen op hun gemak. 

DWARSFLUIT
Als kind droomt Lida ervan naar het 
conservatorium te gaan. Ze beleeft 
veel plezier aan dwarsfluit spelen, 
maar voor beroepsmatig musicus 
heeft ze niet voldoende talent. Nu 
terugkijkend, zou ze misschien wel 
een integraal werkende dierenarts 
zijn geworden. Ze komt nu vaak 
honden tegen met problemen 
waarvoor de methodes die nu op 
mensen toepasbaar zijn ook heel 
zinvol voor dieren zouden kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld honden met 
allergische klachten of honden 

Lida en Jock. Foto 2000. Jaap en Famke.
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die gezondheidsproblemen hebben 
ontwikkeld na een vaccinatie en 
waarvan je graag zou willen weten 
of er wel of niet een mogelijk oor-
zakelijk verband zou kunnen zijn.

ROZE BRIL
In zijn tijd als huisarts had Jan een 
stamboomloze Heidewachtel, Borre. 
Na zijn huwelijk met Lida wil hij 
weer graag een Heidewachtel. Zo 
komt, in 1991, Jock in hun leven. 
Lida: ‘En om mijn totale gebrek aan 
ervaring te compenseren las ik alles 
wat los en vast zat over hondenverzor-
ging en hondenopvoeding en volgde 
vlijtig achtereenvolgens een puppycur-
sus en diverse gehoorzaamheidscursus-
sen. Daarmee werd Jock de best 
opgevoede Heidewachtel die ik tot op 
heden heb gehad.’ In 1994 fokken ze 
hun eerste Heidewachtel nestje. 
Lida vervolgt: ‘Gezien door de roze 
bril van een enthousiaste maar 
helemaal onervaren fokker waren het 
de mooiste en liefste puppies van de 
hele wereld. We hielden uit dit nest 
onze tweede Heidewachtel, Jester, 
aan. Tussen 1994 en 2002 fokten we 
onder de kennelnaam ‘Van de Blok-
kamp’ acht nesten Heidewachtels. We 
hebben behalve leuke ervaringen ook 
tegenslagen gehad. Van het opbouwen 
van een lijn is het daardoor nooit 
gekomen en onze kennelnaam zul je in 
de kampioenenparade niet tegenko-
men. Maar juist van wat er minder 
goed ging heb ik het meeste geleerd. Je 
kunt in de fokkerij nog zo je best doen 
en zo zorgvuldig mogelijk te werk 
gaan, de natuur kun je niet dwingen en 
je blijft altijd voor onverwachte 
verrassingen staan.’

FUNCTIONALITEIT
Juist die onverwachte verrassingen 
intrigeren Lida en, hongerig naar 
kennis, begint ze met de cursussen 
KK 1, KK 2 en meteen Exterieur en 
Bewegingsleer (E&B) er achteraan. 

Vrijwel direct na het E&B examen 
wordt ze uitgenodigd om deel te 
nemen aan het keurmeesterexamen 
voor de Heidewachtel, in december 
2002. Gestimuleerd door Wout 
Arxhoek, die ze ‘haar grote leer-
meester’ noemt, wordt Lida in 2003 
benoemd als keurmeester voor de 
Heidewachtel. ‘Dat ik als eerste ras 
mijn ‘eigen’ ras mocht gaan keuren, 
heb ik ervaren als een bijzonder 
voorrecht,’ aldus Lida. 
Inmiddels wordt huize Reeskamp 
veroverd door de in Duitsland 
gefokte Edda, een temperament-
volle Heidewachtel met veel jacht-
passie. Edda kwam, zag en overwon, 
maar bleek ook erg graag haar eigen 
weg te gaan. Daarmee zet ze Lida op 
het spoor voor wat betreft de 
jachthondentraining met als eerste 
doelstelling ongevraagd jagen in 
gevraagd jagen te veranderen. Wat 
onwennig stapt ze in de KNJV-
wereld, maar in de loop der tijd 
groeit een steeds grotere interesse 
in de werkeigenschappen van de 
Staande Hond en het belang daar-
van in de fokkerij. 
Lida, je bent nu vooral bekend 
als keurmeester voor rassen in 
groep 7. Van waar de keuze voor 
deze rasgroep?
‘Met de rassen uit deze rasgroep wordt 
nog echt gewerkt. Met sommige wordt 
zelfs meer gewerkt dan geshowd. Dat 
betekent dat functionaliteit heel 
belangrijk is. Wat ik jammer vind is 
dat er nog altijd een kloof is tussen 
‘werk’ en ‘exterieur’. En niet alleen in 
de rassen waarin aparte werk- en 
showlijnen zijn ontstaan. Nog veel te 
vaak hoor ik voorjagers zeggen: ik vind 
exterieur helemaal niet belangrijk, het 
gaat om het werk. Ik kan daar inko-
men als het gaat om puur uiterlijke 
kenmerken zonder functionele beteke-
nis, maar die zijn er bij de jachthonden 
niet zoveel. Als het gaat om functio-
nele kenmerken zouden juist voorja-

gers dit uitermate belangrijk moeten 
vinden. Je wilt toch niet dat je zorg-
vuldig getrainde jachthond voortijdig 
versleten of geblesseerd raakt door 
overmatige belasting als gevolg van 
fouten in de constructie? Of dat je 
jachtmakker lijdt onder voortdurend 
geïrriteerde ogen door niet goed 
aangesloten oogleden? Of onvoldoende 
beschermd is tegen weers- en terrein-
invloeden door een niet doelmatige 
beharing? Exterieur en werk hebben 
elkaar broodnodig. De rasstandaard 
beschrijft de hond zoals hij optimaal 
geschikt is om tot op hoge leeftijd zo 
goed mogelijk zijn oorspronkelijke 
werk te doen. Tegelijk is het werken 
met de hond de beste manier om iedere 

KYNOLOGISCHE FUNCTIES:
•  keurmeester voor een aantal 

rassen in rasgroep 7 en de 
Wetterhoun in rasgroep 8.

•  bestuurslid fokkerijzaken van 
de Nederlandse Vereniging van 
Heidewachtelliefhebbers.

•  afgevaardigde in de Internatio-
nale Zuchtausschuss Kleine 
Münsterlander.

•  lid fokbegeleidingscomissie van 
de Nederlandse Grote Münster-
lander Vereniging.

•  afgevaardigde in Rasgroep 7/8.
•  afgevaardigde in de Werkgroep 

Fokkerij en Gezondheid van de 
Raad van Beheer.

•  bestuurslid van Kunogonda.
•  lid van de deskundigenpool c.q. 

de bestuur ondersteuning pool 
van Cynophilia.

•  mede-auteur van het nieuwe 
boek over de Heidewachtel dat 
in het najaar uit zal komen.

•  KK 1 en KK 2 docent.
•  mede-oprichter en secretaris-

penningmeester van Stichting 
Kynokien. 
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vorm van overdrijving in het exterieur 
te voorkomen.’
Je bent gestopt met de fokkerij. 
Waarom?
‘Je ‘eigen’ ras gaan keuren is niet alleen 
het mooiste maar tegelijk ook het 
moeilijkste wat er is; het plaatst je 
ineens in een heel andere rol en positie. 
Daarbij kwam, in april 2004, nog de 
functie van bestuurslid fokkerijzaken 
van de Nederlandse Vereniging van 
Heidewachtelliefhebbers. Nu zeg ik niet 
dat de functies van keurmeester en/of 
verantwoordelijke voor het fokbeleid 
niet samen kunnen gaan met zelf eens 
een keer een nestje fokken. Maar als je 
deze functies combineert met regelmatig 
fokken, of zelf een dekreu hebben, maak 
je het jezelf wel extra lastig. Belangen-
verstrengeling of minstens de schijn van 
belangenverstrengeling ligt dan voor de 
hand en er is maar weinig voor nodig of 
je geloofwaardigheid is in het geding. Ik 
heb er daarom uiteindelijk voor gekozen 
om als keurmeester en als verantwoor-
delijk functionaris voor het fokbeleid 
zelf niet meer te fokken. Belangenver-
strengeling vermijden maakt dat je er 
zelf vrijer in kunt staan en dat vind ik 
heel belangrijk.’ 

Lida vervolgt: ‘Een goed fokbeleid is 
essentieel voor de toekomst van een 
ras. Waarbij goed in het oog gehouden 
moet worden dat fokbeleid er niet is 
om de belangen van fokkers te beharti-
gen. Fokbeleid is er om het ras zoals we 
dat overgedragen gekregen hebben 
vanuit het verleden zo goed en zorg-
vuldig mogelijk te behouden voor de 
toekomst. Fokbeleid vraagt een visie 
die het individuele belang en de waan 
van de dag overstijgt ten behoeve van 
de toekomst van het ras. En dat maakt 
het uitermate boeiend, maar vaak ook 
heel complex. Immers, met fokbeleid 
kom je aan de belangen en emoties van 
fokkers en dekreu-eigenaren.’ 

WERKLUSTIGE UITSTRALING
In een introductie waarin je jezelf 
mag voorstellen als keurmeester 
voor een ras lees ik: ‘Mijn hart ligt 
vooral bij de gezonde en functionele 
jachthond en in mijn keuringen hecht 
ik veel waarde aan functionele eigen-
schappen, zoals bij voorbeeld een goede 
functionele bouw, ogen, huid en 
beharing en natuurlijk het bij de 
jachthond passende gedrag met een 
werklustige uitstraling.’ 

Hoe ziet een hond met een 
‘werklustige uitstraling’ eruit 
in de showring? 
‘Een werklustige uitstraling toont zich 
in het totaalplaatje: de jachthond die 
harmonie en balans laat zien, op basis 
van een goede functionele bouw, die 
soepel en makkelijk en energiezuinig 
beweegt en die in alle opzichten goed 
in zijn vel zit. Niets belemmert de 
hond in het volgen van zijn passie en 
dat zie je in zijn expressie, zeker als er 
buiten wordt gekeurd. Ik ben ervan 
overtuigd dat het onze rashondenpo-
pulaties veel goed zou doen als iedere 
rasvereniging in het VFR (Verenigings-
fokreglement) enkele eenvoudige 
basale eisen betreffende het oorspron-
kelijke werk van het ras zou opnemen. 
Fokken met werkende honden voor-
komt overdrijving en bevordert 
mentale en fysieke gezondheid.’

80 HONDEN PER DAG
Keurmeesters krijgen een vergoe-
ding voor het keuren en een reiskos-
tenvergoeding. In de praktijk 
betekent dit dat keurmeesters met 
15 inschrijvingen evenveel betaald 
krijgen als die met 60 inschrijvin-
gen. Zou een bedrag per hond niet 
eerlijker zijn?
‘Nee, daar zou ik absoluut geen 
voorstander van zijn. De keurmees-
tersvergoeding is een dagvergoeding en 
of je nu 15 of 60 honden keurt, je bent 
die dag voor de keuring beschikbaar. 
Maar belangrijker nog vind ik dat we 
best eens kritisch zouden mogen kijken 
naar de tendens om één keurmeester 
steeds meer honden in steeds kortere 
tijd te laten keuren. Recent weer de 
wijziging in het KR (Kynologisch 
Reglement) dat op een KCM (Kampi-
oenschapsclubmatch) nu ook tachtig 
honden per dag aan één keurmeester 
toebedeeld mogen worden. Maar wie 
wordt er vrolijk van tachtig honden per 
keurmeester op een KCM? In elk geval 
niet de beginnende exposant, die Hond van het Jaar 2015 Show. Lida keurt er rasgroep 7. 
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onwennig met zijn eerste jeugdhond 
inschrijft voor de KCM van de eigen 
rasvereniging. En ook niet de ringme-
dewerker die enthousiast, maar nog 
onervaren, voor het eerst in de ring 
werkt. Ik zou zeggen: laten we KCM’s 
toch vooral een beetje laagdrempelig, 
gemoedelijk en gezellig houden.’

LOOKALIKES
Inmiddels zijn er hondenrassen in 
Nederland die hun toevlucht (moe-
ten) zoeken in het kruisen met 
andere rassen. Bijvoorbeeld de 
Wetterhoun.Bij welke van jouw 
andere rassen zou dat eigenlijk 
ook moeten? Lida: ‘Ik zou dat 
algemener willen bekijken: met het 
invoeren van de afstammingscon-
trole op basis van DNA onderzoek 

zijn de stamboeken ineens herme-
tisch gesloten. Uit oogpunt van 
controleerbaarheid is dat uitstekend, 
maar op den duur gaat het niet goed 
samen met gesloten stamboeken. Bij 
het ene ras wat vroeger en bij het 
andere wat later zal de behoefte 
komen het stamboek weer open te 
stellen. Met als belangrijkste doel-
stelling verbreding van de genenpool. 
In theorie zijn er dan meerdere moge-
lijkheden. Er kan voor gekozen 
worden om enkele honden uit geheel 
andere rassen in te kruisen via een 
outcrossprogramma. Zoals onder 
andere bij de Wetterhoun is gebeurd. 
Voordeel is dat je dan weet wat je 
inkruist qua afstamming en gezond-
heid; nadeel is dat het de nodige tijd 
en selectie vraagt om het type te 

behouden of uiteindelijk weer terug 
te krijgen.
Een andere mogelijkheid is stamboom-
loze lookalikes in het stamboek op te 
nemen en in te zetten voor de fokkerij. 
Dit heeft natuurlijk als voordeel dat 
het al lookalikes zijn qua type, maar 
het nadeel is dat je weinig tot niets 
weet over de daadwerkelijk inteelt en 
over de gezondheid van voorouders. 
Ziektes en afwijkingen die we binnen 
de stamboompopulatie zorgvuldig 

Lida met pup Tender.

TIEN VRAGEN AAN LIDA
Waaraan stoor jij je in het alge-
meen?
Onrechtvaardigheid en onredelijk-
heid.
Wat ontroert je?
Als Jaap na veel inzet en inspan-
ning stralend laat zien dat hij weer 
een nieuw mijlpaaltje heeft bereikt.
Keuren in Finland of in Spanje?
Tot nu toe keur ik nog niet in het 
buitenland, maar als ik zou mogen 
kiezen: Finland.
Je favoriete vakantieland? 
Frankrijk en dan met name de 
noordkust van Bretagne.
Mercedes of Range Rover? 
Geen van beide. Ik kijk uit naar de 
komst van de zelfrijdende auto.
Ik kan absoluut niet zonder mijn…
Twee mannen thuis.
In welke landen heb je gekeurd? 
Nederland.
Waar staan de A. en de M. voor 
bij je voorletters?
Alida Margreet. 
De krant of nieuws op tv?
Nieuws op tv of liever nog op 
internet
Waar kunnen ze je wakker voor 
maken?
Lekker op de bonnefooi op reis 
gaan met de camper en pas na 
afloop weten wat het reisdoel is 
geworden.
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proberen te monitoren en beperken 
kunnen in een populatie lookalikes 
ongecontroleerd voortwoekeren.
Kortom: we hebben geen idee wat we 
genetisch gezien allemaal binnenhalen 
met de stamboomloze lookalikes. Er is 
echter ook een categorie lookalikes 
waarvan we wel informatie hebben 
over afstamming en in veel gevallen 
ook over de gezondheid van voorou-
ders. Dat zijn de lookalikes die geboren 
zijn binnen en dus ingeschreven zijn in 
het stamboek van een verwant ras. Bij 
de jachthonden werd vroeger vooral op 
werkkwaliteiten gefokt en er heeft in 
de geschiedenis heel wat onderlinge 
vermenging plaatsgevonden. We zien 
regelmatig terugslagen daarop. Dit 
zijn honden die nu buiten de boot 
vallen, omdat ze als atypisch binnen 
hun ras een lage kwalificatie krijgen. 
Maar voor de fokkerij binnen het ras 
waarvan ze lookalike zijn, zouden ze 
juist van grote waarde kunnen zijn. 
Zo’n lookalike uit gecontroleerde 
fokkerij met gezonde voorouders zou, 
in geval het nodig zou zijn, na aankeu-
ring, overgeschreven kunnen worden 
naar het stamboek van het verwante 

ras en daar worden ingezet voor de 
fokkerij wanneer genenverbreding 
binnen de populatie nodig zou zijn.’ 

STICHTING KYNOKIEN
Jan en Lida Reeskamp hebben iets 
unieks aan hun hobby toegevoegd: 
een apart gebouw op hun terrein, 

waarin voor de kynologie diverse 
activiteiten kunnen worden ontwik-
keld. Lida: ‘We hebben een ruimte 
beschikbaar waar af en toe gebruik van 
kan worden gemaakt voor kleinscha-
lige groepsactiviteiten. Zo kunnen we 
soms iets mogelijk maken wat op een 
andere manier niet of moeilijk reali-
seerbaar zou zijn. Bijvoorbeeld de 
lezingen en workshops van Stichting 
Kynokien, die zonder winstoogmerk 
maar ook zonder startkapitaal is 
opgericht ter bevordering van kynolo-
gische kennis. Vanuit Stichting 
Kynokien organiseren we lezingen en 
workshops over bijvoorbeeld bouw en 
beweging, voorbereiding op de eerste 
keurmeesterexamens en andere 
kynologisch relevante onderwerpen, en 
dit kunnen we nu doen zonder de 
financiele risico’s van het reserveren 
van een dure locatie. En we stellen de 
ruimte soms ook beschikbaar voor een 
vergadering, een opleidingstraject of 
een feestje van familie of vrienden. 
Maar wel met nadruk op incidenteel, 
kleinschalig, en het zijn altijd activitei-
ten waar wij zelf bij betrokken zijn of 
een speciale affiniteit mee hebben.’ 

Jan Reeskamp met Tender, juli 2016.

Tender, 15 weken, staat voor in de zomer van 2016.


