
Maikel Koot (1990) woont in Akersloot en 
is masterstudent Diergeneeskunde, 
afstudeerrichting Gezelschapsdieren, aan 
de Universiteit Utrecht.
Maikel: ‘Vanaf jongs af aan wist ik dat ik 
dierenarts wilde worden. Na mijn brugjaar 
op de middelbare school, werd ik inge-
deeld in een Mavoklas. Daar werd bij mij 
dyslexie vastgesteld en dat verklaarde 
‘eindelijk’ waarom mijn bètavakken vele 
malen beter scoorden dan Frans, Duits, 

Hondsbrutaal

MAIKEL KOOT
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, 
keurmeesters of mensen die 
op andere wijze bekendheid 
genieten in de kynologie. 
Deze mensen zijn in de 
afgelopen tientallen jaren 
uitvoerig aan het woord 
geweest. Echter, er heeft zich 
een nieuwe lichting 
aangediend – jonge honden 
zo u wilt - die ongetwijfeld 
ook een opinie heeft over wat 
zich in de kynologie afspeelt. 
ONZE HOND voelt hen aan 
de tand – hondsbrutaal ...

Maikel met een Akita pup.
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In het pak
Maikel: ‘Het belangrijkste is het fokken en exposeren. Dat 
doe ik met veel plezier in Nederland en daarbuiten. Binnen 
mijn rasvereniging wordt jaarlijks een topper competitie 
bijgehouden, waarbij de vijf beste resultaten op een show 
meetellen. Afgelopen jaar hebben wij alle titels gewonnen: 
Beste Reu, Beste Teef, Beste Jeugdhond, Beste Puppy en 
Beste Veteraan. Dat is toch een beetje waarvoor je het doet. 
Over het algemeen showen we de honden die kampioen 
zijn geworden niet zo vaak meer omdat de punten voor het 
kampioenschap dan al zijn behaald. Een uitzondering is 
een show waarop een titel kan worden behaald of als we 
nog één of twee tentoonstellingen nodig hebben om goed te 
eindigen in de topper competitie. Het voordeel van meer 
honden hebben is dat je niet altijd dezelfde honden hoeft 
mee te nemen. En zeker als een hond kampioen is gewor-
den, kun je meteen met de volgende beginnen. Als een 
hond het showen niet leuk vindt, dan doen we dat niet 
meer, ongeacht of hij of zij kampioen is. De meeste honden 
vinden het wel leuk; Corgi’s zijn echte herdershonden, die 
met een tikkeltje eigenwijsheid wel voor je willen werken 
en zeker als daar een versnapering tegenover staat.’ 
Dit antwoord herinnert me eraan hoe ik bij Maikel ben 
terechtgekomen voor Hondsbrutaal. Ik zie zijn vlammend 
rode haardos, zijn keurige pak met stropdas en naast zich 
een al even keurige, trippelende Corgi. Een beetje googlen 
deed de rest.   

Een hond of een brommer
Maikel vervolgt: ‘Wij hebben altijd honden gehad; ik ben 
geboren tussen een Bouvier des Flandres en een Berner 
Sennenhond. Mijn moeder heeft wel eens een nest Bouviers 
gefokt. Daarna hebben we twee Rottweilers gehad en toen ik 

Engels en Nederlands. Met de focus om over te 
stappen naar de Havo, heb ik drie examenvak-
ken meer gedaan dan gebruikelijk. Ik heb de 
Havo en ook het VWO met succes gevolgd, om 
zo Diergeneeskunde te kunnen gaan studeren.’

Kynologisch verleden
Behalve met studeren is Maikel druk bezig 
met de honden, die hij samen met zijn 
moeder, mevr. G.C.M. Koot-Keijsper, heeft 
onder de kennelnaam ‘Limbonsnest’; moeder 
en zoon fokken en exposeren vooral Welsh 
Corgi’s Pembroke. Er zijn ook vier veteranen 
American Akita’s en een Chow Chow, 
Amalao Oelan Oede, die in 2016 Top Chow 
Chow van de Nederlandse Chow-Chow 
Club wordt.  
Maikel vervolgt: ‘Ik ben actief in de kynolo-
gie, als exterieur keurmeester van rassen uit 
rasgroep 1 en 5, als voorzitter van de Picar-
dische Herdershonden Club Nederland, 
secretaris van rasgroep 1 en medeorganisa-
tor van de Amsterdam Winner Show, de 
Holland Cup, de Martini Dog Show in 
Groningen, de Joe Kat Show in Arnhem en 
teamlid van de Raad van Beheer Youth en 
coördinator Junior Handling.’
Hoe jong ook, Maikel heeft al een ‘kynolo-
gisch verleden’. Hij is zeven jaar, in verschil-
lende functies, bestuurslid van de Nederland-
se Welsh Corgi Club geweest en heeft namens 
rasgroep 1 deel uit gemaakt van de Werk-
groep Fokkerij en Gezondheid van de Raad 
van Beheer. Daarnaast heeft hij lezingen 
georganiseerd voor ‘Cynophilia’ en is hij lid 
geweest van het Honden Welzijn Team. Door 
het aanwezig moeten zijn op veel shows 
neemt hij afscheid van dit team. Soms wordt 
het ook jonge kynologen te veel.

HOE JONG OOK, 
MAIKEL HEEFT 
AL EEN
‘HISTORISCH
VERLEDEN’ 

Maikel en de Akita’s Alice, Charlee, Skyler en Dixy met nog een glimp van de 
Welsh Corgi’s.
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een jaar of twaalf was, kwam onze eerste Welsh Corgi 
Pembroke. Dat is ‘Amber’; ze is nog steeds bij ons en is 
inmiddels vijftien jaar. Dankzij de fokker van ‘Amber’ 
werden we uitgenodigd deel te nemen aan de Jonge 
Hondendag van de Welsh Corgi Club. Toen is de besmet-
ting met de kynologie begonnen. Samen met mijn moeder 
ben ik op mijn vijftiende gestart met de KK 1 cursus, 
gevolgd door KK 2. Op mijn zestiende mocht ik kiezen: een 
hond of een brommer. Die keuze was erg makkelijk, het 
werd natuurlijk een hond. Zo kwam de American Akita 
‘Kariudogoya’s Dixyland’ (Dixy) bij ons. Met Dixy heb ik 

fanatiek shows gelopen en later ook met onze Corgi’s. 
Na de KK 1 en KK 2 cursus ben ik uiteindelijk, op mijn 
negentiende, met de cursus E&B gestart.’ 
Leermeesters en mentors zijn helaas niet standaard 
beschikbaar voor beginnende kynologen. Maikel heeft er 
niet over te klagen; Dick Baars, Pamela Runderkamp, 
Racheal Dijkhorst-Noij, Theo van der Horst, Gerda 
Halff-van Boven en Erica Bakker-van de Woestijne zijn 
niet de minste namen in de kynologie; zij delen hun 
kennis met Maikel. Hij leert veel van hen, werkt in de 
showring en tijdens de autoritten met Erica gaat het 
gesprek vrijwel altijd over honden. Pamela leert hem een 

De rassen die Maikel Koot nu mag 
keuren
Bearded Collie
Briard 
Old English Sheepdog 
Schotse Herdershond Korthaar 
Schotse Herdershond Langhaar 
Welsh Corgi Pembroke
Basenji
IJslandse Hond

Maikel Koot (links op de bank) als waarnemer van het Honden Welzijn Team bij de keuring van een Siberische Husky. 
Foto genomen op de Benelux show in Rotterdam (2014). 

evenwichtig keurverslag schrijven en met 
Rachel, die Welsh Corgi Cardigans fokt en 
showt, gaan de gesprekken over keuren, fokken, 
showen en besturen.  
Maikel ziet Dick Baars – samen langs de ring 
eindeloos naar honden kijken - als zijn groot-
ste mentor.

Gezondheid en welzijn
Na te zijn geslaagd voor de examens KK 1 en KK 2 
volgt het examen E&B. Daarna kan de Raad van 
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Beheer zo iemand tot keurmeester benoemen. 
Met de nadruk op kán, want soms moet men, 
bij voorbeeld, nog keurrapporten schrijven bij 
collega keurmeesters. Hoe examens en benoe-
mingen in elkaar zitten staat in de Uitvoerings-
regels Keurmeesterbeleid. Daarnaast is er de 
Gedragscode voor exterieur keurmeesters. 
Beide zijn te vinden op de website van de Raad 
van Beheer (www.houdenvanhonden.nl).
Overgewaaid uit Zweden zijn de ‘Breed 
Specific Instructions’ (BSI), in Nederland 
bekend als de ‘Ras Specifieke Instructies’ 
(RSI). Deze instructies voor exterieur keur-
meesters gaan over rassen die, vanuit het 
oogpunt van gezondheid en welzijn, extra 
aandacht behoeven. 

Vikingen
Maikels ‘eigen’ ras is de Welsh Corgi 
Pembroke, die niet wordt genoemd in het 
RSI-document. Het ‘broertje’, de Welsh 

Corgi Cardigan wél: Incorrect gangwerk als 
gevolg van overdreven uitdraaien van de 
voorbenen en het ‘over de pols’ staan.
Op de vraag waar dat verschil vandaan komt 
tussen beide rassen, die - met uitzondering 
van het al dan niet hebben van een staart – 
hetzelfde lijken zijn, is Maikels antwoord: ‘Op 
het moment dat de RSI-lijst werd geïntrodu-
ceerd was ik bestuurslid van de Nederlandse 
Welsh Corgi Club en heb ik namens de club 
veel van de bijeenkomsten bijgewoond. Er 
zitten duidelijke verschillen tussen de 
Cardigan en Pembroke, zo ook in de moge-
lijke voorouders van beide rassen. Helaas is 
de oude documentatie van herdershonden 
vaak vaag of ontbreekt omdat deze rassen 
onbelangrijk waren voor de mensen die wél 

DIT BETEKENT 
NIET DAT JE 

DAAR ALS 
KEURMEESTER 
MINDER ALERT OP 

MOET ZIJN

Nederlands en Internationaal Kampioen Limbonsnest  
Violet Beauty – roepnaam ‘Lexi’.  

konden lezen en schrijven, dit in tegenstelling tot de herders. Wales is 
niet zo vlak als Nederland. 
Pembrokeshire is een echte kustregio en heeft veel connecties met 
andere regio’s die met de zee zijn verbonden. Cardiganshire daarente-
gen ligt meer landinwaarts en deze twee regio’s worden door gebergte 
en ruig gebied gescheiden. Dat er uitwisseling tussen de twee rassen is 
geweest, daar is geen twijfel over mogelijk. Toch zou de Pembroke door de 
invasie van de Vikingen en door de inmenging van noordelijke honden-
rassen, die de Vikingen meenamen,  meer Scandinavisch bloed hebben 
dan de Cardigan. Vikingen waren echte zeelui en zijn niet al te ver 
landinwaarts getrokken. De Cardigan zou meer onder invloed hebben 
gestaan van de Duitse bezetting – en daarmee van de Dashond - die niet 
richting Pembrokeshire trok. 
Een belangrijk verschil tussen beide rassen is dat de Cardigan met licht 
uitgedraaide voeten moet staan. Helaas komt overdrijving in de uitge-
draaide voorbenen voor, vandaar ook de RSI notitie bij de Cardigan. Bij de 
Pembroke zien we dat zelden, maar dit betekent niet dat je als keurmeester 
daar minder alert op moet zijn. De Cardigan heeft een vergelijkbaar front 
met dat van de Dashond, dat ‘gerond’ is om de ribbenkast heen. Dat is bij 
de Pembroke in veel mindere mate het geval. De Cardigan is groter en 
forser en de belijning loopt meer gerond. Van kop tot staart is er een 
vloeiende lijn, terwijl bij de Pembroke, door het vlakker liggend bekken, 
juist een typisch ‘hoekig kontje’ gewenst is. De Cardigan heeft een ronde 
voet, de Pembroke een ovale. Dat verschil heeft te maken met de onder-
grond waarop zij hun werk moesten verrichten; de Pembroke op een meer 
vlakke ondergrond, de Cardigan in het gebergte. 
Tegenwoordig hebben ze allebei een staart; couperen mag al een tijdje niet 
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voorkomt, simpelweg te voorkomen door geen Blue Merles te 
kruisen; dit mag en gebeurt ook niet. Interessant is ook dat 
chondrodysplasie als een zeer ernstige afwijking wordt 
beschouwd. En dat terwijl we bij de Pembroke geen gezond-
heid- of welzijnproblemen constateren. 
Het feit dat aantasting van het uiterlijk als zeer ernstig wordt 
beschouwd zet vele vraagtekens bij de beoordeling van de 
aandoeningen op basis van ernst. Gezondheid- of welzijnpro-
blemen zijn, naar mijn mening, ernstig. Maar als een hond 
een ander uiterlijk heeft zonder dat dit met gezondheid- of 
welzijnproblemen gepaard gaat, zijn dat voor mij geen zaken 
om als ernstig te beoordelen.’

Iedere ambitieuze keurmeester heeft tegenwoordig een 
‘carrièreplanning’, zo ook Maikel. Voor 2018 staan de Tatra-
hond, Västgötaspets, Chow Chow en het Italiaans Wind-
hondje op de planning voor een keurmeesterexamen. Tevens 
hoopt Maikel dat er compacte examens kunnen worden 
gedaan voor de Shetland Sheepdog, Welsh Corgi Cardigan 
en Border Collie. ■

meer. Toch kun je bij de Pembroke een natuurlijke ‘kort-
staart’ aantreffen, waarbij enkele staartwervels aanwezig 
zijn. Of zo’n Pembroke is een import uit een land waar nog 
geen coupeerverbod is, bij voorbeeld Rusland of Amerika. 
Ik vind het erg belangrijk dat we deze honden kunnen 
showen en kunnen blijven gebruiken voor de fokkerij omdat 
deze landen een grote populatie Pembrokes hebben. In 
landen om ons heen, zoals in Duitsland en België, zie je dat 
fokkers geen importhonden uit deze landen halen omdat ze 
hier er niet mee mogen showen. Dat kan ernstige gevolgen 
hebben voor het inteeltpercentage omdat er een grote 
groep honden wordt uitgesloten op basis van een eigen-
schap die geen problemen oplevert voor de gezondheid 
van de hond of van diens nakomelingen.’ 
Kijk, van zo’n uiteenzetting wordt een mens wijzer.  

Aandoeningen
De kynologie heeft, soms op hardhandige wijze, kennisge-
maakt met de Dierenwelzijnsorganisatie ‘Dier & Recht’. Wat 
doet het met Maikel als in de Rashondenwijzer van Dier & 
Recht staat dat de Welsh Corgi Pembroke 21 aandoeningen 
heeft? Dat is toch niet mis …

Maikel: ‘Bij de Pembroke staan een aantal zaken die hele-
maal niet relevant zijn voor raszuivere Pembrokes. Bijvoor-
beeld het Blue Merle Syndroom, dat wordt veroorzaakt door 
twee ouderdieren die beide Blue Merle zijn, te combineren. 
Bij de Pembroke komt de kleur Blue Merle helemaal niet 
voor! Daarnaast is het bij de Cardigan, waar Blue Merle wél 

10 VRAGEN AAN MAIKEL KOOT
Wat is je mooiste hondenboek?
‘Dog Man’ van Martha Sherrill 
Waar staan die letters J.S. in je naam voor?
Johannes Simon 
Monarchist of republikein?
Monarchist
Als ik ’s morgens opsta, is het eerste dat ik doe …
… honden naar buiten laten.
Ik exposeer altijd in een pak met stropdas omdat …
… ook het totaalplaatje er mooi en netjes mag uitzien 
De mooiste film?
Hachi: A Dog’s Tale
IJdel of bescheiden?
Bescheiden
Wat ontroert je?
Dierenleed! 
De krant of een mannenblad?
Krant
Kynologie is voor mij …
… eindeloos praten over honden zonder er ooit moe of 
ongeïnteresseerd van te worden

DAT KAN ERNSTIGE 
GEVOLGEN  
HEBBEN VOOR HET  
INTEELTPERCENTAGE

Internationale tentoonstelling Primavera in Madrid (2016). 
Kamp. LC Yale wordt Beste van het Ras.
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