
Lydia Kersbergen is de oudste uit 
een gezin met vier kinderen, twee 
meisjes en twee jongens. Haar wieg 
staat in Den Haag (1954) en haar 
ouders en grootvader runnen dan 
samen een loodgietersbedrijf. 
In de straat waar haar grootouders 
– die altijd honden hebben – wonen 
is een dierenwinkel. Als kleuter kan 
ze in die etalage blijven kijken en op 
weg naar de basisschool loopt ze van 
het Poedeltje van de kapster, langs 
de Collie van de radiozaak naar de 
Kuvasz van de dierenartsassistente. 
Nog een tiener, vindt ze in het park 
een gewonde Whippet en als de 
eigenaren die na drie weken komen 
ophalen, is ze diepbedroefd. Dat is 
het sein voor Lydia’s ouders om haar 
hondenliefde serieus te nemen en 
als troost krijgt ze een kruising 
tussen een Drentsche Patrijshond 
en een Engelse Springer. De eerste 
’echte’ kennismaking met de kynolo-
gie heeft ze aan een oom en tante te 
danken; zij hebben Welsh Terriers, 
zijn actief in de rasvereniging en bij 
de organisatie van de hondenten-
toonstelling in Rotterdam. 
Na de lagere school gaat Lydia naar 
de MMS van het Edith Stein Ly-
ceum en daarna maakt ze een keuze 

heeft een ’variëteit’ aan kleinkinde-
ren: Jennifer van anderhalf jaar en ze 
is ook ’oma’ voor twee kinderen van 
de partner van haar dochter en voor 
de vijf kleinkinderen van Ben. 
Behalve de kynologie heeft ze nog 
meer hobby’s: jagen met Brakken, 
tuinieren, stijldansen en reizen. 

Een beetje stil
Op een mooie, zonnige middag 
reizen we af naar Almere-Buiten, 
waar we worden verrast door de 
ligging van Lydia’s huis. Aan het 
water, met een woonkamer en 
balkon die over het water zijn 
gebouwd. Bootjes, zwanen, eenden 
en meerkoeten glijden voorbij. ’Het 
is hier wel een beetje stil,’ zegt 
Lydia, ’want overdag is iedereen 
naar het werk of naar school.’ Dat 
klopt, want behalve onze stemmen 
zijn als enige geluiden op mijn 
cassettebandje een landende zwaan, 
een kwaaie eend en Lydia’s spontane 
schaterlach te horen. Ze lacht snel 
en gemakkelijk en bekijkt de kyno-
logische wereld afwisselend serieus, 
soms flegmatiek, soms met humor. 
Af en toen vallen er stiltes, momen-
ten waarop Lydia nadenkt hoe ze 
haar antwoord zal formuleren. 

die haar belangstelling voor natuur 
verraadt: de Hogere Landbouw 
School. Haar eerste baan is cultuur-
technisch ambtenaar bij de Ge-
meente Amsterdam. Na haar huwe-
lijk en de geboorte van een dochter 
en een zoon (30 en 29) heeft ze 
samen met haar man een adviesbu-
reau voor grond- en pachtzaken.  
Na het huwelijk komt meteen de 
eerste rashond in Lydia’s leven: een 
Bull Terrier. Maar niet eerder dan 
nadat ze een cursus A(lgemene) 
K(ynologische) K(ennis) heeft 
gevolgd. 

Docent kynologie
In 1985 verhuist het gezin van 
Loenen aan de Vecht naar Renkum. 
Als de kinderen van de basisschool 
zijn, gaat Lydia weer ’buitenshuis’ 
werken als docent kynologie aan de 
PTC+ in Barneveld. Dat is de 
Praktijkschool in de sectoren Plant, 
Dier en Techniek, met in Barneveld 
de sector Dier. Sinds 1998 werkt ze 
als bedrijfsadviseur bij Aequor, een 
kennis- en communicatiecentrum 
voor de groene sectoren.
Na haar scheiding woont Lydia in 
Almere-Buiten, samen met Ben, 
werkzaam in de financiële sector. Ze 

Lydia Kersbergen
Zijn vrouwen in de kynologie in de meerderheid? Misschien niet, maar het is wel een omgeving 

waarin ze succesvol opereren. Als fokker, exposant, keurmeester, docent en bestuurder. De hoofd-

persoon van dit portret heeft niet alleen rashonden als hobby, maar ook in haar werkende leven zijn 

er raakvlakken met de kynologie. Ze noemt zichzelf ’een beetje impulsief’ en een collega-keurmeester 

typeert haar als ’meer een kynofiel dan een kynoloog.’ Maar of dat waar is…?

Op de vrouw af…
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Vroegere functies in de kynologie:
• D ocent AKK (KK I en KK II) bij 

de K.C. Gooi- & Eemland en  
de K.C. Arnhem

• Ringtraining K.C. Arnhem
• Secretaris K.C. Arnhem
• F ok Advies Commissie Basset 

Fauve de Bretagne
• K ynologische Commissie Beagle 

Club
• T raining Luid op Spoor Basset 

Fauve de Bretagne
• V oorzitter ’Kunogonda’, vereni-

ging van vrouwelijke kynologen

Huidige functies in de kynologie:
• K eurmeester in rasgroep 3, sectie 

3: Terriers van het Bull-type
• K eurmeester in rasgroep 6 van 

meer dan 30 rassen
• L id werkgroep Hond, Platform 

Verantwoord Huisdierbezit
• Examinator bij rasexamens

•  Lydia Kersbergens huis in Almere-
Buiten is mooi gelegen aan het water. 
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Niet afgeschrikt door dat 
’eierenhoofd’?
’Oh nee, want dat is een vooroordeel! 
Bij de kleuterschool zag ik eens twee 
kleutertjes die ruzie hadden. De één 
zei: het is een schaapje. En de ander: 
nee, een varkentje. Een schaapje, een 
varkentje! Zij hadden helemaal niet 
het idee dat het een ’enge hond’ was. 
Een heel bejaarde man zei eens – 
misschien zag ie niet meer zo goed – 
’t lijkt wel een tapir. Wat is dat voor 
een interessante hond?’ 
 
Hond met stamboom
Ze koopt haar eerste Bull Terrier bij 
de Polytelis kennel van Jaap Bouma, 
na eerst haar toenmalige echtgenoot 
te hebben overgehaald. Lydia: ’Ik was 
al wel zo kynologisch onderlegd dat 
ik een hond met stamboom wilde.’ 
Ze begint met een teefje, want de 
opties tentoonstellen en fokken 
moeten open staan. 
Chronologisch gezien komt eerst het 
fokken en onder de kennelnaam 
’Beluga’ fokt Lydia een twintigtal nes-
ten. De kwaliteit van het hoofd van 
de Bull Terrier is voor haar het 
belangrijkste, daarna bone. ’En,’ zegt 
ze: ’als je gaat showen moet je ook 
een hondje met uitstraling hebben en 
sommige hebben dat al in het nest.’
Daarna komt geleidelijk het keur-
meesterschap. Lydia legt zich in 
eerste instantie toe op wat we maar 
de ’Bull Breeds’ zullen noemen, zoals 
de (miniatuur) Bull Terrier, de 
Staffordshire Bull Terrier en de 
American Staffordshire Terrier. 
Waarom heb je tenslotte gekozen 
voor een carrière als keurmeester en 
niet als fokker?
’Nou ja, carrière... Da’s allemaal niet 
gepland of van tevoren overwogen. 
Bij het fokken werd ik steeds kriti-
scher; dat is ook een nadeel, want 
dan is er niks meer goed in een nest. 
Dat moet je eigenlijk niet worden, 
want de perfecte hond bestaat niet. 

denboeken uit en zat foto’s te 
bekijken. Ik werkte in Amsterdam 
en we verleenden faciliteiten aan 
’Jumping Amsterdam’ in de RAI. Bij 
een bespreking waren er mensen uit 
Frankrijk die een Bull Terrier bij 
zich hadden. We kwamen bij het 
restaurant en de hond mocht niet 
naar binnen. ’Ga maar terug naar de 
paarden,’ zei die Fransman tegen de 
hond. En die hond loopt zo, door 
de drukke RAI, terug naar de 
paarden. Toen wij terugkwamen, lag 
ie daar nog. Daar was ik zó van 
onder de indruk. Ik dacht: wat is 
die hond zelfstandig...’ Lachend: 
’Ik wist toen nog niet dat het ook 
eigengereidheid was... Die 
uitstraling en kracht, zonder die 
kracht te gebruiken, dát trok me 
enorm aan.’

De Hogere Landbouw School is niet 
direct een populaire keus voor 
meisjes. Waar heb je de opleiding 
gevolgd en waarom?
’Ik heb ’m gevolgd in Dronten; de 
locatie in de polder was toen nieuw. 
Waarom? Omdat ik gek ben op 
natuur en dan wordt je aangeraden 
om iets met bloemschikken of zo te 
gaan doen... of lerares te worden. Ik 
ging met vakanties altijd naar boerde-
rijen, dat vond ik interessant. Op 
school kregen we plantenteelt, vee - 
teelt, machineleer, biologie, fokkerij... 
Een soort studie voor boerin?
’Ja, en dat had ik best willen worden!’ 
Waarom als eerste eigen rashond een 
Bull Terrier? Niet het ras dat ik 
meteen met jou zou associëren...
’Da’s een heel verhaal. Ik was altijd 
al gek op honden, ploos alle hon-

•  Ze koopt haar eerste Bull Terrier bij de 

Polytelis kennel. Lydia als exposant in 

de vroege jaren tachtig.
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’Niet ineens, ’t is heel geleidelijk 
gegaan. Op de Praktijkschool in 
Barneveld hadden we kennels die 
bevolkt moesten worden. Er was al 
een Steenbrakje. Hoewel, dat ras 
bestaat eigenlijk niet en op de stam-
boom stond dan ook Duitse Brak. Ik 
vond het interessant en ben me in de 
Brakken gaan verdiepen. Hetty Martin 
was toen de enige die dit ras in 
Nederland fokte. Bij de Brakkenclub 
kwamen steeds vragen binnen: Hoe 
zit dat nou met die Steenbrakjes? 
Kunnen we er niet een ’Oudhollands’ 
ras van maken? Net als bij de Smous-
hond en het Markiesje? Ik vond het 
leuk om zoiets te onderzoeken en op 
te bouwen.’
Ze moet nu zelf een beetje lachen om 
zoveel enthousiasme, maar vervolgt: 
’We hadden daar plaats genoeg, dus er 
konden wel een paar Steenbrakjes bij. 
Van een ouder echtpaar in Groningen 
kregen we een paar exemplaren en 
toen had ik er in één keer zes of zo.’
Hoewel er op de stambomen Duitse 
Brak staat, zegt Lydia: ’Ze léken niet 
op een Duitse Brak, veel te fijntjes en 
ook met andere raskenmerken. Toen 

als je niet uitkijkt. Die zo lief zijn voor 
mensen als je je maar kunt voorstellen. 
En die bazen? Die hebben net zo’n 
klein hartje als hun honden. Toen ik 
de allereerste keer moest keuren, zei 
mijn ringmeester: ’Je hoeft niet bang 
te zijn wijffie, ik neem het wel voor je 
op.’ Ik dacht waar hééft die man het 

over?’ Ze schatert bij deze herinne-
ring. ’Dus,’ vervolgt Lydia, ’heb je daar 
een verkeerd beeld van. Het keuren 
van Staffordshires is gewéldig! ’t Zijn 
bijna allemaal handlers, dus strak in ’t 
pak en ze weten precies wat ze moeten 
doen. Ze zijn sportief, feliciteren 
elkaar, heerlijk! 
Je begint met terriers keuren en dan 
maak je ineens een move naar 
rasgroep 6, de Lopende Honden.

Als een hond niet goed showde of de 
oren stonden niet helemaal goed, dan 
had ik er heel veel moeite mee om ’m 
weg te doen. Laat ik het maar zo 
zeggen... ik ging niet zo voor het 
succes. En dan zit je op een gegeven 
moment met best wel veel honden...’ 
… waar je niets mee kunt? 
’…maar nog wél van kunt genieten, 
want dat vind ik ook belangrijk.’ 

Creatief
De kinderen worden ouder, Lydia gaat 
weer werken en wordt meer gevraagd 
om te keuren. ’Fokken is geweldig 
creatief,’ vervolgt ze, ’je speelt een 
beetje voor Onze Lieve Heer. Maar je 
bent ook verantwoordelijk voor wat je 
op de wereld zet.’ 
En die verantwoordelijkheid weegt 
zwaar. Bij problemen neemt ze soms 
een hond terug; dat is het probleem 
verplaatsen, want wat doe je met twee 
reuen in huis met gedragsproblemen? 
Heel selectief fokken en schenken in 
plaats van verkopen had een optie 
kunnen zijn. ’Maar,’ aldus Lydia, ’dat is 
niet meer van deze tijd.’ 
Ik heb je wel eens als keurmeester in 

een showring met Staffordshire Bull 
of American Staffordshire Terriers 
zien staan. Zo’n ’klein vrouwtje’ 
temidden van grote, zware mannen  
– type kleerkast, met tatoeages – die 
minstens zo indrukwekkend zijn als 
hun honden. Hoe zorg jij voor rust in 
de showring? 
Lachend: ’Da’s heel grappig, maar ik 
zie het helemáál niet zo! Ik zie gewél-
dige honden, die je in je nek lebberen 

•  Jagen met Lopende Honden is iets dat Lydia raakt en ook de geschiedenis van 
deze rassen interesseert haar.

’Je hoeft niet bang te zijn wijffie, 

ik neem het wel voor je op...’
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is, laat Lydia zich niet door deze 
’teleurstelling’ uit het veld slaan. Ze 
schakelt de Raad van Beheer in met 
de vraag om het idee van de restaura-
tie van het Steenbrakje te ondersteu-
nen. Een stagiaire krijgt van haar 
opdracht om een inventarisatie te 
maken van alle Steenbrakken in 
Nederland. 
Ze moet er weer om lachen: ’Met een 
OV-jaarkaart en een fototoestel is die 
stagiaire door heel Nederland 
gereisd, onder andere op zoek naar 
de ’Steenbrakken’ van Hetty Martin. 
Robert van der Molen, die ook in 
Barneveld werkte, heeft me geholpen 
met de genetische kant van de zaak.’
De oogst van de inventarisatie is 
ongeveer 40 reuen en 40 teven. 
Minus de gecastreerde en gesterili-
seerde honden, honden met grote 
fouten en medische problemen, 
blijven er circa 20 reuen en 20 teven 
over. Met het uitrekenen van de 
inteeltcoëfficiënt komt Lydia er snel 
achter dat deze honden geen basis 
kunnen vormen voor de restauratie 
van een ras. De Raad van Beheer 
vraagt: Staat u in voor de stambomen 
van de fokster? Het antwoord komt 
vanzelf als er – ongelukje – een nestje 
in Barneveld wordt geboren, waarin 

ik me in het ras verdiepte, vond ik die 
groep Lopende Honden ineens 
interessant, ook vanwege hun ge-
schiedenis! In de vroege middeleeu-
wen waren er grote bossen, waar je 
moest jagen met honden die luid 
geven. Eeuwenlang is er gefokt op die 
eigenschappen en daarbij zijn het 
ook nog eens mooie en aantrekke-
lijke honden met fijne karakters.’
Om een lang verhaal kort te maken, 
Lydia gaat zich verdiepen in de jacht, 
omdat ze – ’heel naïef ’ – dacht dat ze 
een meute kon beginnen, samen met 
de leerlingen van de Praktijkschool... 

Restauratie
Ze vervolgt: ’Een Engelse college 
heeft soms ook een eigen Beagle 
meute; heel goed voor de opvoeding, 
want ze leren er ook over de natuur, 
maar evenzo belangrijk: doorzet-
tingsvermogen, samenwerking en 
verantwoordelijkheidsgevoel.’
Het idee is een kort leven beschoren, 
want na een keertje meelopen met 
een Bassetmeute is het haar duidelijk 
dat je voor een meute over een 
jachtterrein moet beschikken, 
verstand moet hebben van jagen, van 
wild en dat je een meute goeie 
honden nodig hebt. Praktisch als ze 

AKK: cursus Algemene Kynologische 
Kennis; vervangen door KK I en II.
Brakken: jachthonden met hangen-
de, vaak lange gedraaide oren. 
Jagen in meute met luide stem.
Certificering: het afgeven van 
certificaten aan producten, die 
volgens een vooraf beschreven 
proces tot stand zijn gekomen.
Exterieur & Beweging: cursus als 
voorbereiding op een keurmeester 
examen.
Inteeltcoëfficiënt: uitkomst van de 
berekening van de verwantschaps-
graad tussen de ouderdieren.
Intervisie: een vorm van leren 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de professionaliteit van collega’s 
Lopende Honden: andere naam voor 
Brakken. Hebben een uitzonderlijk 
reukvermogen. Alle Lopende 
Honden vormen samen rasgroep 6.
Luid geven: het blaffen van jacht-
honden om aan te geven dat er wild 
en/of een spoor is gevonden.
Meute: groep honden (onder meer 
Brakken) voor de (drijf)jacht.
NMa: Nederlandse Mededingings-
autoriteit
Petite vénerie: ’kleine jacht’: de 
jacht op klein wild.

•  Met collega keurmeesters. Van links naar rechts: Lydia, Hans 
Boelaars, Jan de Gids en Bas Bosch. (Foto: Mikanto).

•  De kwaliteit van het hoofd van een Bull Terrier is  
voor Lydia het belangrijkste, daarna het bone.
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Lydia jaagt met de meute in België; in 
Nederland zijn de gebieden te klein. 
Deze meute – de ’Rallye Persévère’ 
met alleen Anglo-Français – is in de 
Benelux nog de enige meute die 
jaagt.
Lydia wil nog graag even kwijt dat er 
vreemde ideeën over jagen bestaan. 
’Bijvoorbeeld dat men alleen maar 
dieren dood wil maken. Dat is niet zo!’ 
zegt Lydia. ’Ik kan genieten van een 
haas die zo slim is dat ie niet wordt 
gevangen.’ En ze besluit: ’Met dat 
schieten heb ik niks.’

Begrippen als ’docent’, ’trainer’ en 
’adviescommissie’ komen steeds 
terug, in de kynologie en in je werk. 
Wat heb jij met kennisoverdracht?
’AKK geven vond ik geweldig. Toen 
kwam KK I en II, ja... met al wat 
minder gemotiveerde mensen. Op 
een gegeven moment vond ik het wel 
genoeg, maar als ze me zouden 
vragen, bijvoorbeeld in Almere, dan 

zou ik het wel weer willen doen, 
hoewel ik het nu niet echt mis. Iets 
waar je zelf dol enthousiast over bent, 
wil je overbrengen, maar ik heb me 
nooit zo gerealiseerd dat al die 
begrippen die je noemt te maken 
hebben met kennisoverdracht.’ 
Bij tuinieren en reizen kan ik me van 
alles voorstellen, maar stijldansen? 
Ook in competitie?
’Néé, néé! ’t Is één van mijn hobby’s. 
We zitten op les…’ Mijn voorstelling 
van Lydia, in ballroomdress met een 
rugnummer en een jury die punten 
uitdeelt, gaat veel te ver. Lydia: ’We 

ze met ons te maken. Ik jaag in 
België met de Anglo-Français de 
petite vénerie blanc et orange en 
vind die Franse honden wel érg 
mooi. Zo authentiek en met zo’n 
zachte blik.’

Truckendoos
’Brakken jagen op hun neus. Het 
wild is véél sneller dan de honden; 
het trekt een sprintje en denkt dat 
ze daarmee van de honden af zijn. 
Maar Brakken werken een spoor uit 
en het is de bedoeling dat ze het 

spoor van dat ene dier een paar uur 
lang volgen, het wild blijven bejagen. 
Het wild trekt de truckendoos open; 
ze gaan door een riviertje, over een 
net bemeste akker, maar uiteindelijk 
pakt de hond het wild. Er wordt niet 
geschoten! Neus en uithoudingsver-
mogen zijn dus heel belangrijk.’ 

Stokbrood en flesje wijn
Als Lydia al niet op haar praatstoel 

zat, zit ze dat nu. Werken met Lo-
pende Honden is iets dat haar raakt. 
Ze vervolgt: ’In Frankrijk lééft de 
jacht met Lopende Honden enorm. 
Als aan de maître verslag is uitge-
bracht waar het wild is gesignaleerd, 
gaat de groep daarheen. Maar ook de 
bejaarde dorpsbewoner rijdt met zijn 
mobiletje – stokbrood en flesje wijn 
achterop – achter de jacht aan. Ook 
met mountainbikes of met een 
koetsje volgt men de jacht. Een soort 
kermis, bijna, maar ze weten donders-
goed waar het om gaat en de volgers 
zijn altijd op de goeie plek.’

heel duidelijk raskenmerken van een 
ander ras zitten...  
Einde restauratieplannen. 
Eén van je hobby’s is jagen. Hoe en 
waar doe je dat en hoe gaat dat in 
zijn werk met Lopende Honden?
’Ik werd er door gegrepen en dacht: 
wat is dat eigenlijk schitterend om 
die honden te zien werken. Dat miste 
ik in de terriergroep bij de Bull 
Breeds.’ Ook bij het jagen met 
Lopende Honden begin je als 
nieuweling onderaan. Lydia: ’In het 
Frans zeggen ze servir, je moet de 
honden ’bedienen’. De honden doen 
het werk en jij moet (lachend) auto’s 
stilhouden, de catering voor de 
honden verzorgen... Je bent in het 
jachtveld en moet aangeven waar-
heen het wild is gegaan en of je, 
bijvoorbeeld, reeën hebt gezien. Er is 
een maître, de baas, een soort Sinter-
klaas die heel lief is voor de honden, 
zodat ze alles voor hem doen. Wij – 
het voetvolk – zijn de Zwarte Pieten, 
dus als de honden stout zijn, krijgen 

’Regels zijn altijd voor de mensen 

die dat net niet nodig hebben...’

•  Lydia en Brakkenkenner Ton Popelier 
nadat ze een ’pied d’honneur’ – een 
voorpootje van het wild – hebben 
gekregen. Dat wordt door de maître 
aangeboden, aan een lid van de meute 
of aan een gast. Een eerbetoon vanwege 
de inzet van deze persoon tijdens een 
jacht of vanwege de jacht met de meute 
in het algemeen. 
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internetfora, daar wordt naar elkaar 
met modder gegooid. Maar: een 
keurmeester moet ook respectvol 
zijn, naar de mensen én naar de 
honden. Zo’n exposant staat wel  
’s ochtends om half zes op en gaat z’n 
hond optutten. Daar is ie al een week 
mee bezig als het een hond met een 
lange vacht is. Ze komen met hun 
hele gezin en zitten daar de hele 
dag. Het is hún fokproduct, hún 
hond en daar moet je met respect 
mee omgaan.’ 
Kynologie is ook een vrouwenwereld 
en jij hebt, als ex-voorzitter van 
Kunogonda, met vrouwen samenge-
werkt. Functioneren vrouwen anders 
in de kynologie dan mannen?
Het antwoord komt direct: ’Ja!’
Want?
’Mannen zijn meer haantjes. In 
besturen zitten meer mannen. 
Vrouwen werken rustig op de achter-
grond. Die hoeven niet zo nodig...
Bij mannen is er meer competitie-
drang, de beste willen zijn, de 
voorzitter willen zijn. Macht. Dat is 
bij vrouwen minder; ze kunnen ook 
beter samenwerken. Daarom vind ik 
Kunogonda ook zo geweldig.’
Er is nu een moderne ’carrière-
planning’ voor keurmeesters. Wat 
zijn in de praktijk voor- en nadelen 
van dit nieuwe keurmeesterbeleid?
’Het voordeel is dat je wat beter kunt 
plannen en kunt aangeven wat je zou 
willen. En dat je ook niet tien jaar 
hoeft te wachten voordat er een 
examen wordt gehouden. Ik vind de 
presentaties die de rasverenigingen 
verzorgen ook een enorme vooruit-
gang, zo ook de voorlichting en de 
avonden. Dat is echt geweldig en daar 
heb ik goeie ervaringen mee. Het 
nadeel is dat je gedwongen wordt om 
in een beetje sneller tempo aan je 
keurcarrière te werken. En dan moet 
je wel heel stevig in je schoenen staan 
om te zeggen: Ik doe dat examen pas 
over vijf jaar of zo.’

len? Wat zijn de nadelen? Kijk, 
fokken is iets artistieks en dan gaat 
men proberen om daar regels voor te 
maken. Regels zijn altijd voor de 
mensen die dat net niet nodig 
hebben. Dan vraag ik me af, helpt 
dat? Aan de andere kant snap ik ook 
wel dat consumenten mondiger zijn 
geworden en dat je wat moet...’ 
Wat ergert je in de kynologie?
’Gebrek aan respect op alle gebieden. 
Mensen die wat tegen een keurmees-
ter zeggen, als ze het ergens niet mee 
eens zijn. Zelf nog nooit gehad, maar 
ik hoor en zie dat bij anderen. Niet 
alleen onbehoorlijk gedrag, maar je 
schrijft in om de mening van die 
keurmeester te horen. Dat is toch de 
bedoeling van een tentoonstelling? 
Dat is ontaard in: geef me dat CAC 
en anders dan... vind ik je vervelend. 
Onderling zijn exposanten soms ook 
niet echt prettig. Dat zie je ook op die 

doen het voor lichaamsbeweging en 
’t is er erg gezellig,’ vervolgt ze. ’Je 
leert er heel veel over beweging; we 
hebben eens in de twee weken een 
oud-Nederlands kampioen, die ons 
techniekles geeft. Die geeft gewoon 
’Exterieur & Beweging’, maar dan 
voor de danspartner.’
Terug naar de kynologie. We kunnen 
zeggen dat die ’volop in beweging’ is. 
Wat zijn de onderwerpen waarbij jij 
je betrokken voelt? 
’Ik vind de certificering wel belang-
rijk, ook omdat het de gemoederen 
veel bezighoudt. En ja... we hebben 
natuurlijk veranderingen gehad in de 
keurmeesterexamens.’ 
Waarom denk je dat certificering, 
het uitreiken van een Keurmerk, zo 
belangrijk is?
’Dat zeg ik niet! Ik voel me wel bij de 
ontwikkeling ervan betrokken. Dan 
denk ik: Moet dat? Heeft dat voorde-

•  Samba of Engelse wals? 
’Engelse wals.’

• Je hebt een hekel aan... 
Er wordt heel lang nagedacht: ’Onzorgvuldigheid, geen respect.’

• Bier of wijn? 
’Wijn.’

• Je mooiste kynologische herinnering tot nu toe? 
’Ik vond het keuren op de Hond van het Jaar 2008 Show leuk.’

• Het laatste boek dat je hebt gelezen? 
’Arrianus, de lange jacht.’

• Aruba of Alaska? 
’Alaska’.

• Femke Halsema of Agnes Kant? 
’Moet dit...? Dan toch maar Femke Halsema.’

• Is het glas halfvol of halfleeg? 
’Halfvol.’

• Je zou ooit nog wel eens... 
’…’t Lijkt me heel leuk om in Engeland ooit nog eens de Bull Terriers te 
mogen keuren.’

• Je volgende reis gaat naar... 
’… Madeira.’
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schaarste aan kynologen die willen 
of kunnen besturen?
’Alles is nog een beetje op hobbyisme 
gebaseerd. En dan krijg je dit soort 
constructies. In de paardenwereld is 
dat ook zo, kom je ook in verschil-
lende functies steeds dezelfde 
mensen tegen.’
Heb jij daar last van, in die zin dat 
je iets beter niet kunt zeggen of niet 
kunt doen?
’Nee, daar doe ik nooit aan! ’t Spijt 
me heel erg, maar... eh nee. Maar, ik 
vind het wel prettig dat ik niet meer 
fok. Ook heel prettig dat ik me niet te 
veel met de rasverenigingen bemoei. 
Ik houd afstand. Te allen tijde moet 
je helemaal onafhankelijk in je 
oordeel kunnen zijn.’ ❮

objectief gebeurt, kan het geen 
kwaad. Artsen, advocaten – mensen 
die alleen werken – hebben dat ook, 
iemand die over hun schouder 
meekijkt. Als je kwaliteit wilt 

handhaven,’ aldus Lydia, ’dan moet 
je bijscholen.’ 
De kynologie wordt misschien 
geconfronteerd met meer dan één 
erkende (ras)vereniging, dankzij 
ingrijpen van de NMa. Hoe denk 
jij daarover?
’t Geeft versnippering, dus ik denk 
niet dat dit de kynologie ten goede 
komt. ’t Is al heel moeilijk om 
bekwame bestuursleden te krijgen 
voor één club, dus ik zie dat eigenlijk 
– misschien met een grote uitzonde-
ring – niet zitten. In Duitsland, met al 
die aparte clubjes, is het ook niet 
beter.  Maar misschien kijkt de NMa 
ook naar andere dingen. Waarom zou 
de Raad van Beheer de enige mogen 
zijn die stambomen uitgeeft? Is 
natuurlijk ook een monopolie.’ Ze 
kiest haar woorden nu zorgvuldig: 
’De Raad van Beheer is een lastige 
constructie. Ze moeten steeds 
ruggespraak houden met hun vereni-
gingen en daardoor wordt de besluit-
vorming heel erg traag. En, daar 
speelt hetzelfde probleem: Hoe vind 
je goede bestuursleden? Eerlijk 
gezegd zijn die in de kynologie niet 
dik gezaaid en dat bestuursleden van 
de Raad er zoveel tijd insteken, daar 
moet je misschien ook wel eens 
dankbaar voor zijn.’ 
Is het dragen van meerdere petten in 
de kynologie het gevolg van een 

Niet bang voor verlies van kennis?
Denkt lang na: ’Ja, ’t wordt opper-
vlakkiger. Maar, ’t is wel een beetje 
zoals met autorijden. Je slaagt voor je 
examen en daarna ga je routine op 

doen. Je slaagt voor een ras, maar dan 
valt er nog zo verschrikkelijk veel te 
leren. Je blijft in de boeken neuzen.’ 
Wordt de exposant de dupe van die 
oppervlakkigheid?
’Dat gevaar bestaat wel. Maar ik zie 
toch mensen die er heel serieus mee 
omgaan. Ik heb zelf een examen 
afgenomen waarbij ik ook een soort 
vooroordeel had. Diegene zoefde 
door alle rasgroepen en deed een 
examen waarbij ik dacht: Petje af! 
Geweldig! Kijk op de hond, maar 
ook gevoel voor het ras, weten waar 
het om gaat. Ik dacht, waar haalt ie in 
hemelsnaam de tijd vandaan? 
Chapeau!’
Geen probleem dat de ene keurmees-
ter de andere examineert?
’Ik zou niet weten hoe het anders zou 
moeten. Wat mij nog wel een enorme 
kwaliteitsverbetering lijkt is als er iets 
zou worden gedaan aan intervisie. 
Als er één keer per jaar of eens in de 
twee of drie jaar, iemand bij je in de 
showring komt zitten, die kijkt hoe je 
het doet als keurmeester. Zich niet 
bemoeit met je kwalificaties of je 
plaatsingen, maar er op let hoe je met 
het ringpersoneel omgaat, of je je aan 
de tijd houdt, hoe je keurverslagen 
zijn. Je bent toch altijd maar alleen. 
Er kunnen dingen insluipen die 
misschien beter of anders kunnen. Ik 
vind dat géén bedreiging. Als het heel 

’Als je kwaliteit wilt handhaven, 

dan moet je bijscholen...

•  ’Mannen zijn meer haantjes. In 
besturen zitten meer mannen. Vrou-
wen werken rustig op de achtergrond. 
Die hoeven niet zo nodig...’
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