
Dat zonen en dochters het beroep of de hobby van hun ouders kiezen, vindt niemand 
vreemd. Ze zijn er immers mee opgegroeid. Ook kinderen van bekende kynologen treden 
in de voetsporen van hun ouders. Hoe gaan de oude en jonge generatie met elkaar om? 
Leren ze van elkaar? Hebben ze dezelfde kijk op honden? Denken ze hetzelfde over veran-
deringen in de kynologie? ONZE HOND zoekt dat uit en geeft antwoord op die vragen…
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THEO & CHANTAL 
van der Horst

Van de appel die niet ver van de boom valt

TEKST: RIA HÖRTER
FOTO’S: COLLECTIE VAN DER HORST, RIA HÖRTER EN HANNIE WARENDORF

Theo van der Horst met een Engelse Bulldog in 1982.

TERRIER WERELD
Theo van der Horst en zijn dochter 
Chantal Kok-van der Horst zijn 
bekend in de wereld van Terriers, 
Engelse Bulldog en Weimaraner. 
Echter, ik had ook vader en zoon 
of moeder en zoon kunnen kiezen. 
Theo’s echtgenote Marian Siraal 
(1953) en Chantals broer Aschwin 
(1974) zijn ook actief in de kynolo-
gie. Marian – de kennel staat op 
haar naam – fokte af en toe een 
nestje Border Terriers en langhaar 
Weimaraners (Of the Windy Spot) 
en exposeert. Aschwin en zijn 
vrouw Jennifer fokken en expose-
ren Parson Russell Terriers (Put 
Your Hands Up For). Aschwin is 
afgestudeerd in analytische schei-
kunde en van beroep chemicus. Hij 
is lid van het Honden Welzijn Team 
van de Raad van Beheer, doceert 
Kynologische Kennis 1 (KK 1) bij 
diverse verenigingen en heeft de 
ambitie om keurmeester te worden.
Theo en Marian zijn de trotse 
grootouders van Joshua, de zoon 
van Aschwin en Jennifer, en van 
Josefine, de dochter van Chantal 
en Alexander. 
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   Chantal: ‘Ik kan me niet 
heugen dat ik niet met   
    kynologie bezig was’

Het zal duidelijk zijn waarover 
wordt gepraat als de familie bij 
elkaar is; hoewel Alexander de 
kynologie niet zo heftig bedrijft als 
de rest van de familieleden, kan hij 
zich helemaal vinden in de hobby 
van Chantal en zijn schoonfamilie. 
 
THEO EN CHANTAL
Theo (Amsterdam, 1947) wordt 
geboren als de jongste zoon in een 
arbeidersgezin met vier zonen en 
een dochter. Na de lagere school en 
ambachtschool wordt hij elektricien 
bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf 
in Amsterdam. Als hij 19 is, gaat hij 
naar de Koninklijke Marine; hij wil 
graag op eigen benen staan. Bij de 

marine volgt hij diverse technische, 
wiskundige en didactische opleidin-
gen. Als marine officier gaat Theo in 
1999 met FLO (functioneel leeftijd 
ontslag) en tot augustus dat jaar is 
hij docent op een MBO school, 
niveau 2, 3 en 4, in Den Helder. 
Theo’s eindrang is Luitenant ter Zee 
Elektronische dienst 2de klasse oudste 
categorie. 52 Jaar jong en helemaal 
beschikbaar voor zijn hobby’s, 
kynologie en genealogie. 
Chantal (Den Helder, 1976) volgt 
een HBO-office management 
opleiding. Naar aanleiding van de 
film Nine to Five (met Dolly Parton) 
weet ze het zeker: ik word secreta-
resse. Nu werkt ze al bijna 20 jaar 

als office manager in de wereld van 
bedrijfsopleidingen. In 2007 trouwt 
ze met Alexander Kok en samen 
hebben ze dochter Josefine (6). Op 
haar 38ste is Chantal ruim 25 jaar 
actief in de kynologie.
Vier jaar oud showt ze haar eerste 
hond, een Engelse Bulldog. Chantal: 
‘Ik kan me niet heugen dat ik niet met 
kynologie bezig was.’
Ze heeft ringtraining gegeven bij 
de Kynologen Club West-Friesland, 
is actief geweest in de evenemen-
tencommissie en in het bestuur 
van de Vereniging ‘De Weimarse 
Staande Hond’. Na de komst van 
Josefine moet ze haar tijd verdelen 
tussen privé en kynologie, ook 

Chantal van der Horst krijgt de liefde voor honden met 
de paplepel ingegeven. Hier met een Engelse Bulldog, 
het allereerste ras in huize Van der Horst.

Theo als ringmeester op de clubmatch van de rasvereniging 
‘De Weimarse Staande Hond’, 1985. 

Rassen die Theo mag keuren:
•  Alle rassen in rasgroep 3 (Terriers)
•  Bullmastiff
•  Engelse Bulldog
•  Mopshond
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Chantal presenteert als tienjarige een Border Terrier aan keurmeester 
Arend Scholten.

omdat Alexander een drukke baan 
heeft. Op dit moment gaat keuren 
voor exposeren en het vervullen 
van functies. 

JAREN VIJFTIG
Chantals hart ligt nog altijd bij de 
Engelse Bulldog, het allereerste 
ras in huize Van der Horst. Omdat 
dit niet het meest geschikte ras 
blijkt bij het volgen van de cursus 
Exterieur & Beweging (E&B) door 
haar vader Theo, komt er een 
Border Terrier, het ras waarmee 
haar moeder een aantal nestjes 
fokt. Theo’s eerste herinneringen 
aan honden dateren van de jaren 

vijftig, als zijn opa een Hollandse 
Herder langhaar heeft: Panja. Theo: 
‘Een verschrikkelijk lieve, zwart met 
goud gestroomde Hollandse Herder, 
die helaas is overleden in een onge-
bluste kalkput op een bouwterrein.’ 
Ook thuis zijn er altijd honden: 
Stabijhoun, Dwergpinscher en 
rasloze honden.
In 1980, na zijn opleiding KK 1, 
wordt Theo door KC West-Friesland 
voor een bestuursfunctie gevraagd 
als commissaris kynologische 
zaken. Hij is daarna 14 jaar voor-
zitter en hetzelfde aantal jaren 
voorzitter van Rayon West. Ruim 
25 jaar is hij mede-organisator van 

de clubmatch van de Vereniging ‘De 
Weimarse Staande Hond’, waarvan 
hij bestuurslid en voorzitter is 
geweest. Ook de Nederlandse 
Border Terrier Club en de West 
Highland White Terrier Club 
Nederland kennen hem als hun 
voormalige voorzitter. 
Dat verenigingen zijn werk op prijs 
stellen, blijkt uit twee erelidmaat-
schappen: van de KC West-Fries-
land en de Vereniging ‘De Weimar-
se Staande Hond’. 

GEDROOMDE CARRIÈRE
Chantal: ‘Door de vriendschap met 
Gerda Halff-van Boven (of the Grey 
Noble) komen er ook Weimaraners 
langhaar in huis. Mijn ouders waren 
al bevriend met Gerda en Wim Halff. 
Ik ben nauw betrokken bij Gerda’s 
fokproducten en leer nog heel veel van 
haar. Ze heeft grote kennis van 
Weimaraners in Europa. We overleg-
gen over het uitkiezen van pups en 
het exposeren. Het is traditie dat we 
de puppen in stand op de foto zetten 
en ze daarna uitgebreid bekijken en 
bespreken.’ Sinds 2004 is Chantal 
‘mede-rechthebbende’ van of the 
Grey Noble en ze exposeert nu 
bijna 25 jaar Weimaraners. En 
ondertussen is ze ‘… keurmeester 
voor bijna alle Terriers, Weimaraners 
en Engelse Bulldoggen’ geworden.
Haar eigen Weimaraner, Kamp. 
Aéghyr Flash of the Windy Spot, met 
35 CAC’s en CACIB’s, Clubwinnaar 
en Weimaraner van het Jaar, 
woont bij haar ouders. Sinds 
anderhalf jaar is ze terug bij de 
Border Terrier en heeft ze een reu 
uit Engeland geïmporteerd. 
Chantal: ‘… juist voor mijn dochter 
vind ik een kleinere hond handzamer.’ 
Ze heeft de gedroomde carrière 
voor een jonge kynologe, waarbij ze 
bij haar keurmeesterexamens de 
juiste volgorde hanteert: eerst de 
‘eigen’ rassen, daarna uitbouwen. 
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Op de tentoonstelling in Utrecht showt 
Chantal een Airedale Terrier (1994). 

De spanning is op Chantal’s gezicht te 
lezen, ook al staat ze al achter bordje 1. 

ERFELIJKHEIDSLEER
Theo’s belangstelling ligt in eerste 
instantie bij opleidingen, zoals KK 1 
en KK 2, en dan specifiek de erfelijk-
heidsleer. Bij diverse KC’s en 
rasverenigingen heeft hij daarover 
lezingen gegeven, waarbij hij hoopt 
‘… een spreekbuis te zijn voor de 
gezondheid van rashonden.’ In zijn 
marinejaren zijn doceren en het 
samenstellen van lesmateriaal een 
onderdeel van zijn werk, iets dat 
hem in de kynologie uitstekend van 
pas komt. Theo: ‘Doordat ik veel van 
huis was, ben ik pas medio jaren 
negentig eraan gaan werken om 
keurmeester te worden. Het eerste ras 
waarvoor ik slaagde? De Border 
Terrier, in 1996.’  En in 1997 keurt 
Theo de Borders op de Amsterdam 
Winner. Op de vraag welke Border 
Terrier op hem een onuitwisbare 
indruk heeft gemaakt, antwoordt 
hij: ‘Brannigan of Brumberhill. Een 
‘true Border’ met heel veel ‘workman-
like’, een uitmuntend rasbeeld en 
rastypische gangen.’
Als gedelegeerde bij keurmeester-
examens, namens de Raad van 
Beheer, noemt Theo een aantal 
onderwerpen waarop aspiranten 
zich beter moeten voorbereiden: ‘Ik 
merk dat aspiranten meer weten over 
Exterieur en Bewegingszaken (E&B) 
en minder van de rastypische punten. 
Dat zie je terug in keurverslagen, 
waaruit soms niet op te maken is over 
welk ras het gaat. Ik ben blij dat er bij 
compacte examens in plaats van twee 
drie honden gekeurd dienen te worden. 
Bij twee komt het erop neer dat het 
juiste type soms moeilijker eruit is te 
halen dan wanneer de kandidaat meer 
keuze heeft.’

HET TYPISCHE GANGWERK
Het keuren van Border Terriers 
vindt Chantal het meest favoriete: 
‘What you see is what you get. De 
standaard is amper een A4-tje en veel 

uit de standaard is te herleiden vanuit 
het gebruik en het werk van de Border. 
Denk alleen maar aan één van de 
eerste zinnen: Essentially a working 
terrier and to be able to follow a horse.’ 
De Engelse Bulldog is een ras dat nu 
sterk onder vuur ligt vanwege de 
gezondheid. Op de vraag welke 
punten de grootste aandacht nodig 
hebben, zegt Chantal: ‘Er moet goed 
worden gelet op de hoofden, met name 
op de lengte ervan. Ik let altijd goed op 
de open neusgaten en de ademhaling. 
Een Engelse Bulldog moet een mooie 
pijlstaart hebben. Helaas zie ik nog 
veel krulstaarten tot zelfs ingegroeide 
staarten. Ook het typische gangwerk 
mag en moet niet verloren gaan.’ 
Een aantal jaren geleden is er bij de 
Weimaraners sprake van een 
overmacht aan honden uit Amerika. 
Dat type lijkt verdwenen of niet? 
Chantal: ‘Dat type is zeker niet 
verdwenen, maar er is geen overmacht 
meer. Op zich is dat type niet verkeerd, 
zolang het maar binnen de F.C.I. 
rasstandaard valt. Helaas is dit niet 
altijd het geval en is het niet de 
Weimaraner waarvoor hij ooit is 
gefokt: de jacht. Door de overhoekte 
achterhand, aflopende rugbelijning en 
het ‘show gangwerk’, zal zo’n type het 
niet lang volhouden in het veld.’
Chantal vindt het karakter van de 
Weimaraner langhaar zachter dan 
dat van de korthaar: ‘… ze zijn vaak 
enorm goed in de jacht. Ik vind de 
langhaar wat robuuster overkomen 
qua outline en de korthaar is vaak wat 
adellijker.’ 
In kennel of the Grey Noble is men 
begonnen met Engelse/Duitse 
lijnen. Met Lady Mara of the Three 
Turnip’s zijn die lijnen uitgebouwd. 

ÉÉN REDDING
Iedereen mag fokken. Theo zegt er 
dit over: ‘Ik ben er een voorstander 
van om toekomstige fokkers een 
opleiding te laten volgen, minstens 



INTERVIEW80             

Theo van der Horst (links) en John Williams (midden) keuren in 1987 op de 
Jonge Honden Dag van de Engelse Bulldog Club Nederland. 

Theo met zijn Weimaraner op de Herbst Zucht Prüfung in Ost-Friesland. 

om iets van de (populatie)genetica bij 
te brengen. Iedereen loopt maar naar 
de kampioen voor een dekking, zonder 
écht te onderzoeken wat nu belangrijk 
is voor de nakomelingen.’ Als hij het 
voor het zeggen zou hebben, zou 
‘… de gigantische toename van 
lookalikes meteen worden aangepakt. 
De oorzaak hiervan ligt, volgens mij, 
in de prijs die voor een rashond moet 
worden betaald. 35 Jaar geleden, op 
een vergadering van de toenmalige 
rasvereniging van Bulldoggen, heb ik 
al geroepen: er is maar één redding 
voor de Engelse Bulldog. Terug naar 
de 500 gulden per pup.’ 
Theo’s eerste Bulldog kostte toen al 
1250 gulden en dan zie je ‘… dat de 
fokker op verkeerde gronden zou 
kunnen gaan fokken.’
Als keurmeester zal Theo ‘… type 
niet loslaten omwille van de gezond-
heid. Dat vraagt om uitleg om geen 
misverstanden te krijgen. Een 
Bulldog met veel neus kan natuurlijk 
makkelijker ademhalen, maar als de 
Bulldog van het juiste type is, met veel 
lengte in het hoofd – brickshaped – 
en een correcte luchtpijp, heb je toch 
een hond die goed moet kunnen 
ademhalen. 
Bij de Terrier is het karakter belang-
rijk. We moeten af van het stigma 
dat een Terrier fel moet zijn. Als een 
werkende Terrier zonder hersens de 
prooi tegemoet treedt, dan loopt het 
in veel gevallen verkeerd af.’ 

HET GEZIN
Na de geboorte van Josefine, heeft 
Chantal behoefte aan een hobby, 
waarbij ze in de weekeinden niet 
(te) lang van huis is; ze mist in die 
periode haar dochtertje en gezin. 
Chantal: ‘Ik maak graag (scrap)
kaarten, maar doe nooit dingen half… 
en zit inmiddels in twee besturen van 
‘kaarten maak clubs’ en heb een blog: 
http://chantalskaarten.blogspot.com 
Kynologie is een geweldige hobby 
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             Chantal: ‘Wij zijn een gezin,
  waarin honden aanwezig zijn,
                 maar we blaffen niet de hele dag.’

Chantal is mede-rechthebbende van de ‘of the Grey 
Noble’ kennel van Gerda Halff-van Boven. Foto 1996. Theo van der Horst met zijn Border Terriers en Weimaraner.

maar ik was wel een van de jongste 
die in de kynologie meeliep en zit 
daardoor nu in een andere levensfase 
dan vele wat oudere collega’s met 
kinderen of misschien kleinkinderen. 
Kaarten maken kan ik thuis doen en 
ik vind het heerlijk ontspannend.’
Met haar ouders heeft Chantal ook 
andere raakvlakken: ‘Wij zijn een 
gezin waarin honden aanwezig zijn, 
maar we ‘blaffen’ niet de hele dag. Ik 
ga graag met mijn moeder shoppen, 
we gaan naar theater of heerlijk eten 
in een restaurant. Ik kan urenlange 
gesprekken met mijn vader hebben 
over alles wat mij bezighoudt en dat 
is veel meer dan kynologie.’ 

INTERVISIE
De rassen die Theo mag keuren zijn 
alle rassen in rasgroep 3 (Terriers), 
de Bullmastiff, Engelse Bulldog en 
Mopshond. Theo: ‘Ik zou nog voor 
2 tot 3 rassen keurmeesterexamen 
willen doen, de Franse Bulldog, de 
Boston Terrier en ik twijfel nog over 
de Zwarte Russische Terrier en de 
Bordeaux Dog, rassen waarvoor ik mij 
erg interesseer. Ik heb maar één 
rasgroep en mag dus niet de Best-in-
Show (BIS) van een CACIB show 
keuren. Wel heb ik al diverse keren de 
Terriergroep gekeurd, de BIS op 
diverse KC’s en onlangs nog de BIS van 
de Deense Bulldog Club.’ 

Als voorzitter van de Vereniging 
van Keurmeester op Kynologisch 
Gebied (VKK) is Theo bij veel 
examens aanwezig als gedelegeerde 
van de Raad van Beheer. Hier lijken 
vader en dochter elkaar in de 
wielen te rijden, ‘want’, zegt Theo, 
‘doordat Chantal in de laatste jaren 
veel examens heeft gedaan in de 
Terrier groep, heb ik dat natuurlijk 
minder gedaan.’ 
Bij het keuren in het buitenland 
ziet Theo een paar significante 
verschillen in rassen ten opzichte 
van Nederland: ‘In Denemarken heb 
ik bij 80 Engelse Bulldoggen niet één 
opmerking hoeven te maken over de 
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10 VRAGEN AAN CHANTAL
Terriers of Staande Jachthonden?
Terriers.
Favoriete band?
Roxette (Een uit Zweden afkom-
stige popband).
Type of gangwerk of hoofd?
Type.
Je mooiste kinderboek?
Sprookjes van Anton Pieck.
Goud of zilver?
Goud.
Border Terrier, Engelse Bulldog 
of Weimaraner?
Hieruit kan ik echt niet kiezen…
Ik zal nóóít concessies doen aan?
Gezondheid en type.
Nasi of Babi Pangang?
Nasi, maar dan wel die van mijn 
vader of mijn man!’
Facebook of twitter?
Facebook.
De mooiste Weimaraner die ik 
tot nu toe heb gezien is…
Korthaar ‘Offspring Proudy of the 
Grey Noble’ en langhaar ‘Aéghyr 
Flash of the Windy Spot’

Chantal op de Brabo Tentoonstelling in 1997. 

ademhaling. Wat mij in Ierland is op-
gevallen, is dat de Ierse terrierrassen 
in Nederland beter zijn dan in het 
land van herkomst.’
Onder zijn collega-keurmeesters 
heeft Theo enkele vrienden, maar de 
meeste zijn gewaardeerde collega’s 
‘…dat laat niet onverlet dat ik met 
iedereen kan en moet discussiëren 
over de keuze en motivatie van mijn 
keuring.’ Theo is een voorstander 
van intervisie, een georganiseerd 
gesprek tussen mensen die werk-
zaam of in opleiding zijn in hetzelf-
de vakgebied. Bij intervisie is er 
geen hiërarchische situatie waarin 
iemand de leiding heeft.
Geen hiërarchische situatie… wel 
bijzonder voor een oud-marineman.

KERS OP DE TAART
Chantal kiest voor haar mooiste 
overwinning in de showring het 
jaar 1993/1994: ‘Met mijn allereer-
ste ‘eigen’ showhond Offspring 
Proudy of the Grey Noble behaalde ik 
Clubwinnaar Weimaraner Vereniging 
België, Club Winnaar WSH Neder-
land en het Wereldkampioenschap in 
Bern.’ Dat Margaret Holmes, de 
toenmalig voorzitter van de Wei-
maraner Association Engeland, 
haar Weimaraner in België zo 
waardeert, ziet Chantal als de 
kers op de taart. 
Tegenslag kent ze ook: na bijna 
13 jaar bij dezelfde werkgever te 
hebben gewerkt, zorgt de crisis 
ervoor dat ze zonder werk komt. 

Toch ‘heb elk nadeel z’n voordeel.’ 
Het geeft haar de gelegenheid een 
hond in huis te nemen, want het 
voelt altijd als een gemis geen 
echte eigen hond in huis te 
hebben. Chantal: ‘Echter, zodra wij 
de hond hadden opgehaald, werd ik 
door een oudcollega gebeld of ik voor 
haar wilde werken. Oeps! Maar ik 
werk nu helemaal van huis uit, dus 
hoe mooi is dit met mijn gezin en 
een hond in huis?!’

VOORZITTERSTRUC
De huidige kynologische functies 
van Theo zijn: Lid examencommis-
sie KK 1 bij de Raad van Beheer.
Samensteller cursusboeken KK 1 
en KK 2 (met Elly Weijenborg). 
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10 VRAGEN VOOR THEO
Mooiste show?
Westminster Show.
Keurmeester of kynoloog die je 
bewondert?
Martin van de Weijer
Bier of wijn?
Wijn.
De mooiste film die je ooit zag?
In the womb (De ontwikkeling van 
een foetus, National Geographic).
‘Ja is ja en nee is nee’ of ‘ach laat 
maar’?
Ja is ja en nee is nee.
Je mooiste hondenboek?
All the Terriers of the World van 
Tom Horner.
Ik droom ervan om nog eens te 
keuren op…
De Westminster Show in de 
Verenigde Staten.
Voorzitter of secretaris?
Voorzitter.
‘Wie aan mijn dochter komt, 
komt aan mij’ of ‘Ze is getrouwd 
en moet haar eigen boontjes 
doppen?’
Beide zijn bij mij van toepassing
Mercedes of BMW?
Ik heb niets met auto’s; nu heb ik 
een Peugeot.

Airedale Terrier keuring door 
Theo van de Horst in 2000. 

Chantal met een Bedlington Terrier, 
een ras dat ze een zeer warm hart 
toedraagt.

Opstellen KK 1 examens en docent 
KK 1 en KK 2 bij de KC West-Fries-
land en de KC Kennemerland.
Twee functies van Theo zijn dan 
nog niet genoemd. Allereerst die 
van dagvoorzitter. In de kynologie 
misschien nog niet helemaal 
ingeburgerd, maar bij symposia, 
tricky vergaderingen en als er een 
voorzitter ontbreekt een prima 
oplossing. Van een dagvoorzitter 
wordt overwicht en feitenkennis 
gevraagd. Theo: ‘Ik neem de stukken 
goed door, eventueel de statuten en het 
huishoudelijk reglement voor wat 
betreft de agendapunten. Bij sprekers 
moet ik de personalia weten, zodat 
iedereen op de juiste wijze kan worden 
geïntroduceerd.’ Een voorzitterstruc 
noemen? ‘Prima voorstel, wilt u dat 
uitgewerkt aan ons presenteren, zodat 
al uw punten goed worden begrepen?’ 
Sinds 2014 is Theo voorzitter van de 
Vereniging van Keurmeesters op 
Kynologisch Gebied (VKK). Op zijn 
puntenlijst staat onder andere: ‘dat 

de VKK een serieuze gesprekspartner 
moet zijn in de gehele kynologie, dus 
bij de Raad van Beheer, de Tentoon-
stelling Gevende Verenigingen (TGVN) 
en de rasverenigingen. Voorts de 
rasexamens bewaken, zodat de 
kwaliteit gewaarborgd blijft.’ De 
activiteiten van de VKK staan op 
de website www.keurmeesters.nl 
en bijna 80% van de Nederlandse 
keurmeesters is er lid van. 
Theo is een van die kynologen die 
zijn neus niet ophaalt voor ‘het 
kleine werk’ in de kynologie. Zo fun-
geert hij als ringmedewerker op 
shows of clubmatches en ook horen 
we hem als speaker.
Een functie binnen de Raad van 
Beheer ambieert hij niet. ‘… om 
reden dat ik veel waarde hecht aan 
mijn thuisfront. Ik heb in het verleden 
door het varen veel van mijn gezin 
gemist. Dit wil ik nu inhalen. Zeker 
nu, met mijn kleinkinderen.’ 
Hij wil nog wel even zijn mening 
geven over de huidige Raad van 

Beheer: ‘… toegankelijk en open voor 
de mensen aan de basis. Waaraan nog 
gewerkt moet worden is de PR van de 
gehele kynologie. Misschien zou dat 
nog professioneler kunnen en moet er 
nog meer aan de weg worden getim-
merd via de media. Ook de jeugd nog 
meer betrekken in de kynologie.’

THEODORUS ANTONIUS
Het zijn niet alleen honden wat de 
klok slaat. Theo’s hobby genealogie 
is al genoemd ‘en’, zegt hij: ‘het 
mooiste is als je een stuk perkament in 
je handen krijgt van 300 jaar geleden 
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Theo als keurmeester op de Hond van het Jaar 
2007 Show. 

Chantal met haar Clubwinner Kamp. Aéghyr Flash of the 
Windy Spot in 1999.

en dat daarin de naam van je verre 
voorvader wordt genoemd: Theodorus 
Antonius van der Horst, de naam die 
ik nu draag. Dat is echt kicken. Het is 
leuk om breed te gaan zoeken, dus ook 
beroepen, testamenten en eigendom-
men, zoals huizen en landerijen. Niet 
teleurgesteld zijn als blijkt dat je 
voorvaderen niet die adellijke titels 
hebben, maar wel hardwerkende 
arbeiders zijn.’
Theo’s definitie van geluk heeft ook 
met familie te maken: ‘Samen met 
mijn gezin, echtgenote, (aangetrouw-
de) kinderen en kleinkinderen zijn.’
Voor Chantal ligt de kynologische 
wereld open en als ik haar vraag hoe 
ze zich het eindpunt voorstelt, zegt 
ze: ‘Dat vind ik lastig. Ik ben inder-
daad nog zo jong en toch loop ik al 
jaren mee.’ Groepskeurmeester 
worden van rasgroep 3 is haar doel 
op keurmeestergebied. Ze houdt het 
bij de Weimaraner in rasgroep 7. 
‘Niets ten nadele van de andere rassen, 
maar ik heb daar gewoon minder mee. 

Ik hoop dat ik nog jaren mooie honden 
mag keuren en lieve mensen mag 
ontmoeten die mij inspireren.’ 

‘RINGSIDE JUDGING’
Als Theo over zijn kinderen praat 
doet hij dat met trots. Het is voor 
Chantal als ‘dochter van’ niet altijd 
even gemakkelijk geweest; het 
heeft voor- en nadelen. Chantal: 
‘Hij zegt trots te zijn op zijn beide 
kinderen en wijst dan ook naar mijn 
moeder, die ons grotendeels alleen 
heeft opgevoed toen wij nog klein 
waren. Uiteraard geeft hij mij 
vaderlijke adviezen, maar vooral als 
ik er zelf om vraag. Ik vind het fijn om 
te horen hoe hij bepaalde zaken zou 
aanpakken. Er zijn ook situaties 
waarin hij juist geen adviezen geeft 
en zichzelf op de achtergrond plaatst. 
Ik vind het een eer om naast mijn 
vader keurmeester te zijn. Hij heeft 
mij altijd enorm geïnspireerd en ik 
vond het fijn om tijdens zijn keurin-
gen aan de kant te zitten en ‘mee te 

keuren’. Juist door ‘ringside judging’ 
heb ik veel geleerd. 
Mensen kennen mij om wie ik ben en 
hopelijk niet alleen omdat ik Van der 
Horst heet. Bij mijn KK 1 examen 
zei Martine Visser: Nou Chantal, jij 
slaagt wel met zo’n vader. Maar ik 
zakte wel voor voedingsleer! Ik 
voelde in het begin extra druk, juist 
omdat ik Van der Horst heet. Ik vond 
dat ik moest presteren, om vooral 
mijn vader geen gezichtsverlies te 
geven. Gelukkig is dat nu niet meer 
het geval.’ 
Chantal vindt het lastig als 
exposanten denken dat ze het-
zelfde keurt als haar vader. Ze 
kunnen best van mening ver-
schillen en discussiëren dan 
achteraf met elkaar. Bij haar 
eerste keuring stond Theo niet 
langs de rand van de ring – ‘juist 
om mezelf te laten zijn.’ En ook bij 
de keuringen erna doet hij dat 
niet, om precies diezelfde reden. 
Chantals favoriete Terrier is 
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Theo: ‘Facebook maakt   
  meer kapot dan je lief is’

Zoon Aschwin van der Horst, dochter Chantal Kok-van der Horst en hun vader 
Theo van der Horst op de Pinkstershow 2015 in Arnhem.

de Border Terrier. De Bedlington 
Terrier en de Terriers van het 
Bulltype staan op nummer 2 en 3. 
Chantal over de Bedlington: ‘Ik 
houd echt van dit ras en het doet mij 
pijn dat het in Nederland aan het 
uitsterven is. Het liefst zou ik een 
Bedje in huis willen hebben, maar 
Alexander heeft liever een ander ras.’

VRAAGTEKENS
We zijn al een eind op weg met dit 
dubbel interview en ik heb nog 
steeds niet uitgevonden waar vader 
en dochter het principieel over 
oneens zijn. Ze denken hetzelfde 
over de gezondheid van de rassen en 

het vasthouden van het juiste type. 
Ook zijn ze het eens over het 
plaatsen van vraagtekens bij een 
tweede of derde rasvereniging. 
Theo: ‘Ze moeten toch allemaal door 
dezelfde deur voor wat betreft het 
Verenigingsfokreglement (VFR). Een 
fokker kan gaan shoppen welke 
vereniging de meest aantrekkelijke 
regels heeft, die niet altijd de verstan-
digste zijn.’
Een vraag voor allebei: ‘Waarom is 
er zoveel herrie in de kynologie?’ 
Theo: ‘Het wordt steeds moeilijker 
om goede bestuursleden te vinden, 
omdat de belangen van de fokker 
steeds verder worden belast. Als 

bestuurslid moet je af en toe stand-
punten verdedigen, waar je zelf 
vraagtekens bij zou zetten. Eén van 
de grootste oorzaken zijn de social 
media. Facebook maakt meer kapot 
dan je lief is.’
Chantal: ‘Ik denk dat dit vooral door 
de regelgeving komt, die steeds 
complexer wordt, en de verschillende 
tegenstrijdige belangen. Maar ook de 
social media spelen hier een grote rol.’ 
Als ik hen een keuze aan onder-
werpen voorleg, kiezen ze allebei 
voor DNA. Chantal: ‘… omdat dit 
de basis is voor de uitvoering van 
het VFR, Fairfok en de Normenma-
trix.’ Theo: ‘Door een complete DNA 
bank te hebben, kunnen we in de 
toekomst veel erfelijke afwijkingen 
tegengaan. Alle andere zaken, zoals 
Fairfok en Normenmatrix, kunnen 
daarmee nauwkeuriger en beter 
worden toegepast.’ 
Ik vraag Theo zijn dochter in een 
paar woorden te karakteriseren: 
‘… creatief, perfectionist, behulp-
zaam en zorgzaam.’ Chantal, nu jij 
je vader: ‘… lief, eigenwijs, heel 
eerlijk, eigen mening, betrouwbaar, 
loyaal, staat altijd voor je klaar, een 
hart van goud.’ 

VRAAG GEMIST
Bijna op het einde zegt Theo één 
vraag te hebben gemist, namelijk 
‘Hoe zie jij de toekomst van de 
kynologie?’ Zijn antwoord zou dan 
zijn: ‘De gemiddelde leeftijd van de 
bestuurders, keurmeesters en 
medewerkers in de georganiseerde 
kynologie wordt steeds hoger. Het 
wordt moeilijker om de jeugd te 
interesseren. Ik hoop dat dit nog 
gaat veranderen, anders zie ik de 
toekomst somber in. Dus werken aan 
de PR bij de jeugd; een goed voor-
beeld is de ‘Young Kennel Club’ in 
Engeland.’ Waarna ik kan besluiten 
met mijn traditionele korte tien 
vragen voor vader en dochter.  


