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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.

Ik moet mij bij interviews helaas 
beperken in het aantal onderwerpen 
en vragen. Kynologische levens zijn 
rijk: exposeren, fokken, trainen, 
besturen, keuren, speuren, appèl en 
pakwerk, wedstrijden, les geven, 

lijk is hem over alle onderwerpen te 
ondervragen, kies ik vooral voor die 
zaken die een relatie hebben met 
‘werken met honden’.

TRAGE INSTELLING
Mark is geboren (1985) en opge-
groeid in Zwolle, in een gezin met 
één oudere en één jongere broer. Na 
zijn middelbare schooltijd studeert 
hij Marketing en Communicatie, en 
daarna Management, Economie en 
Recht op de Hogeschool Windes-
heim. Een jaartje werken bij het 
UWV (Uitvoeringsinstituut Werkne-
mersverzekeringen) bevalt hem 
niet. Een te logge en trage over-
heidsinstelling. Sindsdien is hij 
Manager Voortgezet Onderwijs bij 
een ICT bedrijf, dat management 
informatie systemen maakt voor 
het onderwijs. Hij houdt zich bezig 
met productontwikkeling, verkoop, 
training en relatiebeheer. Mark 
woont samen met Roxanne Kort 
(1991), die hij via de kynologie 
heeft leren kennen. 
Ze is bij junior handling reserve-
kampioen van Nederland geworden, 
zegt hij trots. Roxanne’s eerste 
eigen hond is een Witte Herder en 
dat ras fokt ze sinds 2010 in haar 
kennel Flashing Jewel. 

examens, cursussen volgen, enzo-
voort; het komt in ‘Hondsbrutaal’ 
allemaal voorbij. Wat niet is voorbij-
gekomen, is dat deze activiteiten 
zijn gebundeld in één persoon: 
Mark Wisman. Omdat het onmoge-

80

Femly Marajuyo en Tara Marajuyo. De Groenendaeler Tara is Marks eerste 
eigen hond.
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In 2001 komt bij Mark thuis de 
eerste hond: een Groenendaeler. 
Het raadplegen van encyclopedieën 
en kennissen met honden leidt tot 
de aanschaf van Tara Marajuyo. Dan 
ook wordt de eerste steen gelegd 
voor zijn latere kynologische 
carrière; door de fokker van Tara 
wordt hij enthousiast gemaakt om 
Gedrag en Gehoorzaamheidscursus-
sen (G&G) te volgen en dat doet hij 
bij de Kynologen Club (KC) Zwolle. 
Daar wordt ook zijn interesse voor 
de kynologie gewekt.

LAAGDREMPELIG
Mark: Ik heb erg veel te danken aan de 
KC Zwolle. In mijn beleving weet deze 
KC de kynologie breed te vertegen-
woordigen met allerhande activiteiten. 
Oud-voorzitter Jan Anton Koers 
brengt hem in contact met één van 
de oprichters en erelid van de KC, 
mevrouw Roel van Veen. Als het 
bestuur van de Nederlandse Vereni-
ging voor Belgische Herdershonden 
(NVBH), waar Mark op dat mo-
ment bestuurslid is, een voorzitter 

met ervaring nodig heeft, aanvaardt 
Roel deze functie. 
Mark: Sindsdien hebben wij vele uren 
in de auto doorgebracht, op weg naar 
vergaderingen en evenementen en heb 
ik veel van Roels kynologische en 
bestuurlijke ervaring geleerd. Tegen-
woordig werken we samen in het 
bestuur van de IJsselshow. KC Zwolle 
maakt het voor instructeurs en 
vrijwilligers mogelijk om gratis de 
Kynologische Kennis cursussen (KK 1 
en KK 2) te volgen. Ik werd aangemoe-
digd om zo ook mijn kennis als instruc-
teur te verbreden. Met keurmeester 
worden was ik totaal niet bezig; 
sterker nog, als de KC die cursussen 
niet had aangeboden of ik had daar-
voor ergens naar toe gemoeten, dan 
had ik ze nooit gevolgd, aldus Mark. 

De G&G cursussen zijn meestal 
de eerste cursussen waarmee 
hondenbezitters kennismaken. 
Wil jij die cursussen eens op een 
rijtje zetten? 
Toen wij begonnen bij de KC Zwolle 
(en nog steeds) begon iedereen met de 

puppy cursus. Een must voor iedere 
hond. Daarna volgen de Elementaire 
Gehoorzaamheid (EG) en de Voortge-
zette Elementaire Gehoorzaamheid 
(VEG). Deze cursussen zouden een 
soort van doorlopende leerlijn moeten 
zijn naar Gedrag & Gehoorzaamheid 
(G&G). Binnen het G&G zijn er vier 
niveaus: Beginnners, I, II en III.
Mark vervolgt: In de puppycursus 
wordt meelopen zonder trekken ge-
leerd; dit wordt vervolgens getraind 
tot los volgen. En aangelijnd 30 secon-
den afliggen met de baas ernaast 
wordt uiteindelijk 3 minuten afliggen 
met de baas uit zicht. Met andere 
woorden: de moeilijkheidsgraad wordt 
per cursus verder opgebouwd, terwijl 
de hulp die mag worden gegeven in 
de vorm van commando’s, lichaams-
signalen, enzovoort steeds verder 
wordt afgebouwd.

KYNOLOGISCH BLIKVELD
Bij de KC Zwolle zal Marks talent 
zijn opgevallen, want hij wordt 
gevraagd om les te gaan geven; 
daarvoor moet hij de instructeur 
cursussen bij ‘Cynophilia’ gaan 
volgen. Zoals gezegd, doet hij nog 
‘even’ de beide cursussen Kynologi-
sche Kennis, KK 1 en KK 2. Aange-
moedigd door de docenten, gaat hij 
verder met de cursus Exterieur en 
Beweging (E&B). ‘Les geven’ bete-
kent bij Mark zo’n vijf jaar instruc-
teur, later docent KK 1 en KK 2 en 
docent bij de cursus ringmedewer-
ker. Mark vervolgt: Ik heb altijd van 
heel veel mensen hulp gehad. Wellicht 
omdat ik in heel veel dingen oprecht 
interesse heb, graag wil leren en open 
sta voor feedback. Ik heb zelden of 
nooit meegemaakt dat iemand mij niet 
wilde helpen. Vaker boden ze het zelf 
aan. Op die manier hou je ook leuke 
contacten over en wordt je kynologi-
sche blikveld steeds groter. Tijdens de 
E&B heeft met name Dick Baars, ook 
buiten de cursus om, veel geholpen. 

Opperste concentratie tijdens het keuren op de Winner in 2015.  
(Foto: Sabrina Visser).
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Gewoon door op shows langs de ring 
naar honden te kijken. Daar leer je 
misschien wel het meest van en ik doe 
het nog steeds graag. Je kennis in de 
praktijk toepassen en bespreken met 
een ‘mentor’. Bijzonder is het dan dat 
als je op de dag dat je slaagt voor E&B 
’s avonds van Dick de uitnodiging 
krijgt om hun clubmatch te keuren. En 
je even later door je docent KK wordt 
aangemoedigd om toch een rasexamen 
te doen. Toen kwam eigenlijk de 
oriëntatie op het keurmeesterschap en 
het duwtje dat nodig was om er ook 
daadwerkelijk voor te gaan. Bijzonder 
is het als je slaagt voor je eerste 
rasexamen, dat je ’s avonds de uit-
nodiging krijgt van Jan Anton Koers 
om dit ras op de volgende IJsselshow 
te keuren. En ook dat tijdens deze 
keuring Dick Baars langs de ring zit 
te kijken. Dan is de cirkel rond.

Wat spreekt je het meeste aan in 
lesgeven en welke vakken 
doceer je bij KK 1 en KK 2? 
Mark: Als instructeur was dat in het 
begin het opvoeden en later het 
africhten van honden en tegenwoor-
dig de kennis over honden te vergro-

ten. Bij KK 1 geef ik nu rassenkennis 
& terminologie en bij KK 2 anatomie, 
bewegingsleer en reglementen. 
Hoewel ik voor alle vakken ruime 
voldoendes haalde, voel ik mij bij de 
overige vakken niet senang om les in 
te geven. Om eerlijk te zijn, geef ik 

dus nu de vakken die ik – naar mijn 
mening – voldoende beheers. De KC 
Zwolle vindt het belangrijk om ieder 
jaar KK 1 en KK 2 te geven. Toen door 
het stoppen van twee docenten dat 
niet meer dreigde te lukken, hebben 
we dit met enkele leden van de KC 

opgepakt. Ik vind het een mooie 
traditie dat de KC, inmiddels al 
diverse jaren, ieder jaar kandidaten 
aanlevert voor KK 1, KK 2 en E&B, en 
zo anderen dezelfde kans krijgen die 
ik ook heb gehad. Ook vormen de KK 
kandidaten doorgaans een pool van 

Een foto gemaakt tijdens een wandeling. Een bont palet van de rassen die Mark en Roxanne hebben. V.l.n.r.: Lola 
en Kyna de Zwitserse Witte Herders, Tyson de Mechelse Herdershond en Furby de Bichon. 

Ik probeer voor iedereen   
   toegankelijk te zijn
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waaruit de KC regelmatig nieuwe 
vrijwilligers betrekt. Het mes snijdt 
dus aan twee kanten.

DROGREDEN
Heb je suggesties voor verbete-
ringen van deze cursussen? 
De Raad van Beheer (RvB) wil de 
KK1 en KK 2 cursus hervormen en 
per vak aanbieden. Dit moet het 
aanbod interessanter maken voor 
fokkers en meer laagdrempelig. Dat 
het meer modulair wordt met eerst 
modules voor fokkers enzovoort, en 
daarna een module om basis keur-
meester te worden, daar ben ik wel 
voor. Maar overmatig institutionali-
seren en op onderdelen verplichte 
samenwerking met marktpartijen, zal 
er – denk ik – toe leiden dat de KC’s 
de cursussen niet meer kunnen 
aanbieden. Wanneer een commercieel 
instituut, zoals bijvoorbeeld Groen-
horst (vanaf augustus 2017 Aeres 
MBO Barneveld) het gaat aanbieden, 
zal de prijs van de cursus onherroepe-
lijk stijgen. Dat vind ik jammer, want 
daarmee werp je een barrière op, 
zowel financieel als fysiek, bijvoor-
beeld door de reisafstand. Terwijl de 
kynologie juist meer mensen met 
kennis nodig heeft. Het argument van 
de RvB om de kwaliteit te waarbor-
gen, is naar mijn mening een drog-
reden. Zij bepalen immers al de 
eindtermen en nemen het examen af. 
De kwaliteit van het KK diploma is 
daarmee gewaarborgd.

Wat zijn onontbeerlijke eigen-
schappen voor iemand die op 
diverse fronten kynologische 
lessen geeft? 
Ik probeer toegankelijk te zijn. Alle 
cursisten kunnen eigenlijk altijd 
vragen stellen. Tijdens de cursus, 
maar ook op een show of bij voorbeeld 
via Facebook. Daarnaast probeer ik 
daar waar mogelijk de verbinding 
naar de praktijk te leggen. Voor 

mijzelf geldt dat als ik weet waarom 
ik iets moet leren of waarvoor het 
handig is, ik het beter onthoud.

Recentelijk zijn alle opleidin-
gen weggenomen bij ‘Cynophilia’ 
en op het bordje van de Raad 
van Beheer terechtgekomen. 
Een goede zaak? 
Steeds meer bevoegdheden, opleidin-
gen, shows (de Winner) komen bij de 
RvB te liggen. Soms lijkt dat op het 
eerste gezicht, omwille van de continu-
iteit, gunstig, maar ik denk dat er ook 
een gevaar in schuilt. Het verder 
institutionaliseren verhoogt de 

drempel voor nieuwe kynologen. Als 
voorbeeld is er de cursus ringmedewer-
ker. Ik heb deze gevolgd na de KK 1 
cursus in Zwolle. Dat hoorde er 
gewoon bij. In twee lessen leer je van 
ervaren ringmedewerkers hoe een en 
ander in zijn werk gaat. Op deze 
manier zijn diverse ringmedewerkers 
opgeleid, die inmiddels al jaren op vele 
shows naar tevredenheid werken. Om 
dan een complete cursus, inclusief 
stages enzovoort, op te tuigen maakt 
het onnodig complex, daarmee moeilijk 
te organiseren met als resultaat dat er 
maar weinig ringmedewerkers worden 
opgeleid. De KC Zwolle heeft dit 

Witte Herdershond Fennah (Flashing Jewel Fill Your Heart) bij het aanleren van 
vluchtverhindering tijdens een IPO training. (Foto: Jan Redder, pics4dogs).
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onlangs, in overleg met de RvB, weer 
opgepakt en kan zo laagdrempelig 
ringmedewerkers opleiden. De animo 
daarvoor is stijgend en de ringmede-
werkers doen het na die cursus prima.

In 2009 krijgt Mark zijn eerste 
eigen hond, Magic Mike van de 
Vroomshoeve, roepnaam Tyson,een 
Mechelaar uit werklijnen.
Wat betekent dat precies: uit 
werklijnen?
Bij werklijnen wordt gefokt op de 
capaciteiten van de hond, niet zozeer 
op uiterlijk, eigenlijk zoals vroeger. 
Tyson behaalde op de Kampioen-
schapsclubmatch de kwalificatie Goed 
en stond als enige in de gebruikshon-
denklasse. Beide verklaart, denk ik, 
wat werklijnen zijn. Zowel bij de 
Mechelaars als de Duitse Herders zie je 
een duidelijke scheiding in uiterlijk en 
karakter tussen show- en werklijnen. 
Zou je de lijnen kruisen, dan fok je vele 
generaties onverwant.

INTERNATIONALE 
PRÜFUNGSORDNUNG
Via de Nederlandse Vereniging voor 
Belgische Herdershonden (NVBH), 
komt Mark in aanraking met het 
africhtingsprogramma IPO, wat staat 
voor Internationale Prüfungs-
ordnung. De veelzijdigheid in dit 
programma spreekt hem aan.
Momenteel trainen Mark en Roxanne 
driemaal per week IPO met twee van 
hun Witte Herders. Mark: Lang niet 
alle Witte Herders zijn geschikt voor 
IPO. Ik heb het eerder met één van onze 
andere honden geprobeerd, maar die 
vond er niets aan. Daar ben ik dan ook 
mee opgehouden; ik wil een hond niet 
forceren; ze moeten zelf willen en er 
plezier aan beleven.
Voor het eerste nest van Lola (Flashing 
Jewel Crystal Clear) gebruikten wij een 
reu die in de showring indruk op ons 
maakte. Zelfverzekerd stond hij in de 
ring, bewoog goed en was nog knap ook. 

Terwijl wij dachten naar de openklasse 
te kijken, bleek hij 9 jaar oud en in de 
veteranenklasse te staan! Voor de 
dekking heeft hij een weekje bij ons 
gelogeerd en ik was onder de indruk van 
hem. Super stabiel, enorme drive om te 
werken, maar ook vriendelijk en speels 
naar onze honden.
Mark vervolgt: Toen dit nest te vroeg, 
maar daardoor op mijn verjaardag, 
werd geboren werd het wel heel bijzon-
der. Gekscherend zei ik toen al, ‘dat kan 
geen toeval zijn: dit wordt mijn hond!’ 
En zo bleek het: Fennah (Flashing Jewel 
Fill Your Heart) vindt IPO geweldig! 
Roxanne wilde het daarna ook wel 
proberen met Lola en ook die beleeft 
enorm plezier aan de trainingen. 
Starten met een volwassen hond is 
lastiger, maar het gaat de goede kant op 

en we hopen eind dit jaar tegelijk het 
examen Verkeerszekere Hond (VZH) te 
doen en volgend jaar IPO 1.

Jij hebt een ‘pakwerkerlicentie’. 
Wat is dat precies en wat bete-
kent zo’n licentie? 
Voor het derde onderdeel in het IPO 
programma, het pakwerk, moet er ook 
iemand zijn die zich, uiteraard met een 
beschermende mouw, laat bijten. Deze 
persoon noemen we de pakwerker of 
helper. Helper is eigenlijk een betere 
naam. Tijdens de trainingen help je 
namelijk de geleiders bij het aanleren 
van het pakwerk. Door gedoseerd te 
werken en verschillende technieken gaat 
de hond het leuk vinden en zijn oefenin-
gen beter uitvoeren. Tijdens het examen 
help je de keurmeester. Door technisch 

Mark met Witte Herdershond Jewel Fill Your Heart tijdens een IPO training. 
(Foto: Jan Redder, pics4dogs).
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goed pakwerk en de juiste dreiging kan 
de keurmeester objectief beoordelen of 
de hond de oefeningen beheerst en 
belastbaar is. 
Ik vind het erg leuk om te doen. Het is 
een fysiek spel waarbij je goed moet 
balanceren tussen het uitdagen, sterker 
maken en belasten van de hond. Je leert 
enorm veel over het gedrag van honden. 
De manier waarop een hond zich 
gedraagt, blaft of bijt zegt veel over hoe 
hij het pakwerk beleeft en daar kun je 
dan weer rekening mee houden. 
De pakwerker licentie geeft aan dat ik 
een examen heb afgelegd, waarbij mijn 
techniek, theoretische kennis en conditie 
zijn beoordeeld. Licenties zijn er in 
verschillende gradaties. Met mijn licentie 
mag ik pakwerk doen op de club en 
tijdens examens, maar je kunt ook door 
tot wedstrijd- of allround pakwerker. 
Dit jaar wordt in oktober het wereld-
kampioenschap IPO gehouden in 
Tilburg. Met ongeveer 150 deelnemers 
worden er extreme eisen gesteld aan het 
fysieke vermogen en niveau van de twee 
pakwerkers. Erg mooi en spectaculair, 
maar helaas gaat dat ver boven mijn 
niveau. 

BAKERMAT
De KC Zwolle is al diverse keren 
voorbijgekomen in ons gesprek. In 
feite is die KC de bakermat van 
Marks kynologische carrière. Hij 
begint er als instructeur en vrijwil-
liger bij de IJsselshow. Vandaag de 
dag is hij er bestuurslid. Dat wil 
zeggen bestuurslid van de IJssel-
show, niet van de KC. Vanuit de 
werkgroep Tentoonstelling Gevende 
Verenigingen Nederland (TGVN) 
denkt Mark mee over de toekomst 
van Nederlandse tentoonstellingen.

Wie meedenkt heeft wensen en 
ideeën voor de toekomst. Toch?
Ik maak mij met name zorgen over de 
neerwaartse trend die je op bijna alle 
onderdelen in de kynologie ziet. Als je 

het RvB jaaroverzicht bekijkt, is te 
zien dat de aantallen stamboomregis-
traties en inschrijvingen op shows 
afnemen. Terwijl het aantal (dubbel)
shows toeneemt. Dat kan niets anders 
betekenen dan dat het gemiddeld 
aantal deelnemers per show afneemt. 
Ik hoop dat we met de TGVN en de 
RvB tot een evenwichtige verdeling 
komen van het aantal en soort shows. 
En dat we het ‘gewone’ publiek erbij 
kunnen betrekken, dus niet alleen de 
fokkers en de fervente kynologen. Dit 
jaar organiseren wij daarom in Zwolle 
een (inloop)keuring voor honden die 
aan de gewone show niet mogen 
meedoen, bijvoorbeeld omdat ze zijn 
gecastreerd of geen stamboom hebben.

BIJTINCIDENTEN
Bij de NVBH maakt Mark van 2009 
tot en met 2013 deel uit van het 
bestuur, als penningmeester en 
secretaris. In feite hebben bijtinciden-
ten en druk vanuit de maatschappij 

geleid tot de ontwikkeling van de 
gedragstesten. De NVBH heeft al 
jaren een gedragstest. 
Verschilt de gedragstest van 
de NVBH van andere testen?
De meeste gedragstesten die ik ken zijn 
afgeleid van de MAG (Maatschappelijk 
Aanvaardbaar Gedrag) test, zo ook 
bij de NVBH. De fokhonden moeten 
voldoen aan een bepaalde ondergrens; 
dat is ook goed denk ik. Een gedrags-
test zou mijns inziens alleen de 
excessen eruit moeten filteren. Ik vind 
gedrag erg belangrijk, zowel op het 
veld, in de showring als voor de 
fokkerij. En hoewel ik graag een hond 
mag zien met temperament en drive 
om te werken, hoeven niet alle 
herders politiehonden te zijn. Huis-
hond is ook prima. Maar ze moeten 
niet in de ring staan te trillen met de 
staart op de buik of zich in alle 
bochten wringen om zich niet te 
kunnen laten betasten. In de rasstan-
daard van de Belgische Herder staat 

Pakwerk is het derde onderdeel in het IPO programma. Daarbij is een 
pakwerker nodig die zich laat bijten, uiteraard met een beschermde mouw. 
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10 VRAGEN AAN MARK
Welk hondenras vind je buiten de 
herdershondengroep leuk?
Diverse normaal gebouwde 
jachthonden, zoals een Cěský 
Fousek of de Duitse Staande Hond 
draadhaar.
Je favoriete vak(ken) op de 
middelbare school? 
Geschiedenis en economie.
De titel van je leukste jongens-
boek?
Lezen is nooit mijn hobby geweest. 
De Stentor of de Telegraaf?
De Stentor.
Keuren: de Kampioensclubmatch 
(KCM) van de Witte Herder of de 
Briards op de Winner?
Ik vind KCM’s leuker dan internati-
onale tentoonstellingen.
Wijn of bier?
Ik lust geen van beide.
Is er in jouw kynologisch leven 
plaats voor een kind?
Daar zal de kynologie geen invloed 
op hebben.
TV: voetbal of een thriller?
Voetbal.
Zet in jouw volgorde: diploma-
tiek, kundig, geduldig, belang-
stellend, voortvarend, eigenwijs, 
dominant.
Belangstellend, eigenwijs, diploma-
tiek, voortvarend, kundig, domi-
nant, geduldig.
Kynologie is voor mij…
… boeiend, interessant, leuk, 
veelzijdig, maar ook tijdrovend.

bij voorbeeld dat hij de vurige verde-
diger is van zijn meester. Later staat 
er, zoals in iedere rasstandaard, dat 
elke afwijking ten opzichte van het 
voorgaande als een fout moet worden 
beschouwd en moet worden bestraft 
naar de ernst ervan. Ik kan er dan ook 
niet bij dat bange, terugdeinzende 
honden soms toch de beoordeling 
uitmuntend krijgen. Mijns inziens is 
dat een grote afwijking ten opzichte 
van de rasstandaard en is een 
bange hond, zelfs als huishond, 
niet fit-for-function. 

CARRIÈRE
Bij de Vereniging van fokkers en 
liefhebbers van Duitse Herders-
honden (VDH) is Mark twee jaar 
lid van de Commissie Bijstand 
Kynologie. 
Dat er in de kynologie ook zoiets 
als een carrière bestaat, blijkt bij 
de Nederlandsche Briard Club 
(NBC), waar Mark is ‘opgeklom-
men’ van (ring)medewerker tot 
voorzitter (sinds april 2017). 
Ook de Rasclub voor Zwitserse 
Witte Herders (RZWH) kan op 
hem rekenen, want in 2017 is 

hij de organisator van de Nesten-
dag én van de Kampioenschaps-
clubmatch.

Je bent actief (geweest) in vier 
verschillende ‘herdershonden 
verenigingen’. Kun je van elke 
vereniging een ‘gemiddeld lid’ in 
steekwoorden omschrijven?
Er zijn wel wat verschillen en overeen-
komsten. De Witte Herder is een relatief 
jong ras en daardoor zijn er niet veel 
fokkers die lang of veel hebben gefokt. 
Dat is een groot verschil met de drie 
andere. De NBC viert dit jaar haar 
75-jarig jubileum, de VDH het 100-jarig 
bestaan en de NVBH volgend jaar het 
80-jarig jubileum. Daardoor zijn er veel 
fokkers die al decennia fokken of soms 
zelfs tweede of derde generatie fokker 
zijn. Ook zijn de NVBH en VDH vele 
malen groter en meer divers. Met de 
Belgische en Duitse Herder wordt veel 
gesport, waardoor een scheiding is 
ontstaan tussen de show- en werkhon-
den(mensen). En de diverse commissies 
die zich daarmee bezighouden. 
Met name bij de VDH worden nog erg 
veel evenementen georganiseerd. 
Vrijwel iedere provincie organiseert een 

eigen clubmatch en een kampioenschap 
africhting. Ik vind het erg mooi dat dit 
vaak aanzienlijke evenementen zijn met 
nog behoorlijk veel publiek en een 
gemoedelijke sfeer. Doordat zowel bij de 
africhting als bij de show alle honden 
worden besproken, is het ook goed te 
volgen voor het publiek. 

Mark keurt op de Winner 2015. Roxanne (rechts) en haar vriendinnen 
vormen het ringpersoneel. (Foto: Sabrina Visser). 



INTERVIEW

87

In de voornoemde verenigingen 
is er sprake van meer dan één 
vereniging per ras. De reacties in 
de kynologie variëren van ‘dat 
werd hoog tijd’ tot ‘de dood in 
de pot voor een hondenras’. 
Wat is jouw mening? 
Ik vind dit een lastige thematiek, omdat 
je dit vaak vanuit je eigen perceptie en 
standpunt bekijkt. De situaties die ik 
ken en kan beoordelen zijn eigenlijk 
altijd gebaseerd op minder regels voor 
de fokkers of geschillen tussen personen. 
In beide gevallen wordt het ras er niet 
beter van en vind ik het diep bedroe-
vend. Met de teruglopende aantallen 
kan ik alleen maar hopen dat de 
samenwerking tussen de rasverenigin-
gen verbetert. Inmiddels bestaan de 
tweede en derde rasverenigingen een 
jaar of vijf en is de ‘woede’ of ‘aversie’ 
jegens de ander wat bekoeld. Of ze 
merken dat het stellen van regels toch 
echt nodig is en wordt er weer overleg 
gepleegd ten aanzien van het Vereni-
gings Fok Regelement (VFR). Of de 

KCM wordt gezamenlijk georganiseerd. 
De vraag is dan hoeveel verschil er nog is 
tussen de verenigingen en of het niet 
beter is om over de persoonlijke trots 
heen te stappen en dat laatste stapje 
naar fuseren te zetten.
Iedere vereniging heeft immers moeite 
om voldoende vrijwilligers te werven en 

activiteiten te organiseren. Door de 
extra verenigingen en de verdeeldheid 
wordt dat alleen maar lastiger.

EXAMEN
Zoals verwacht, komen we aan Mark 
Wisman de showkeurmeester in dit 
interview niet meer toe. In 2011 

wordt hij benoemd voor de Hovawart, 
in 2012 voor de Duitse Herdershond 
en in 2014 voor de Zwitserse Witte 
Herder. Hij vindt het leuk om af en 
toe te keuren, maar het is geen doel 
op zich. Trainen, fokken en exposeren 
vindt hij zonder twijfel leuker. Wel is 
hij erg blij met zijn opleiding. De 

kennis van de opleiding tot keurmees-
ter komt goed van pas bij het maken 
van keuzes in de fokkerij, waarin hij 
via Roxanne is beland. Er is nog een 
aantal werkhonden dat hij graag zou 
willen keuren; in september doet hij 
examen voor de Briard en daar blijft 
het vast niet bij.  

De 9 jaar oude Fabio (eerste van links) logeert voor de dekking van een van de Witte Herderteven een weekje bij 
Mark en Roxanne. Even poseren met Kyna, Jewel en Fame.

 Helper is eigenlijk 
een betere naam
  dan pakwerker 


