
Op de trimtafel staan 
mag natuurlijk…
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Canine Care Team
Na afloop van de Winner Show van 2010 ontvangt het organiserende Winner Team een 
e-mailbericht van een exposant, waarin deze haar ergernis uit over het gedrag van expo-
santen ten aanzien van hun honden. Het gaat om voor langere tijd onthouden van water 
aan honden, honden die aan hun lot worden overgelaten in de benches, honden die on-
evenredig lang op de trimtafel vastgebonden staan en een hardhandige aanpak bij het 
showklaar maken, zoals het bij de halsband en staart optillen van de honden... 

Het juiste antwoord op hondonvriendelijk gedrag op de Winner Show

TeksT en illusTraTies: ria HörTer
MeT daNk aaN Ger dekker
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Wie rustig op een Nederlandse 
tentoonstelling rondloopt en goed 
kijkt, kan met dit soort hondon-
vriendelijk gedrag worden gecon-
fronteerd. Sterker nog, wórdt er 
soms mee geconfronteerd. En, net 
als in het dagelijks leven, we zien 
het wel, maar lopen er voorbij of 
kijken er langsheen. Zijn we te bang 
om iets te zeggen? Te bang om erbij 
betrokken te worden? Te bang om 
te horen: ‘Bemoei je met je eigen 
zaken?’ En dat is dan nog vaak het 
vriendelijkste commentaar. 
Maar, om misverstanden te voorko-
men, in 99% van de gevallen gaan 
exposanten uitstékend met hun 
honden om en wordt er, ook op de 
tentoonstellingen, de grootst 
mogelijke zorg aan hen besteed: 
hapje, drankje, kleedje, speeltje, veel 
aandacht, het is allemaal aanwezig. 
In die 99% van de gevallen zijn de 
honden immers de grootste vrien-
den van exposanten; ze vormen hun 
huisgenoten, hun hobby, waaraan 
veel tijd en moeite wordt besteed. 

GraadMeTer
Voor exposanten – en vooral voor 
fokkers – is een hondententoonstel-
ling een onmisbare graadmeter: de 
keurmeester bekijkt de honden, velt 
er een oordeel over en geeft zo inzicht 
in de kwaliteit van de hem of haar 
aangeboden rashonden – en daarmee 
in een deel van de populatie. Dat een 
keurmeester sinds enige jaren niet 
alleen maar naar het uiterlijk kijkt, 
maar ook naar het welzijn en de 
gezondheid van de tentoongestelde 
honden, is misschien nog niet bij 
iedereen bekend. In het algemeen 
betekent welzijn onder andere: niet te 
dik zijn en geen overdreven rasken-
merken hebben, zaken waaronder een 
hond kan lijden. Komt een keurmees-
ter dat in de showring tegen, dan 
wordt daar schriftelijk melding van 
gemaakt. 
Bij verschillende rashonden horen 
verschillende eisen ten aanzien van 
welzijn en gezondheid. Een keur-
meester baseert zich bij zijn bevindin-
gen op het document Rasspecifieke 
Instructies, dat in zijn geheel is te 

vinden op: www.raadvanbeheer.nl/
raad-van-beheer/regelgeving/
ras-specifieke-instructies-rsi/ 

eeNZiJdiG
De kynologie – en ook de hondenten-
toonstellingen – wordt in de gaten 
gehouden, door de media en door de 
dierenbeschermers. In de afgelopen 
jaren hebben we het ondervonden: 
geen mooier nieuws dan slecht 
nieuws en bij slecht nieuws zoekt 
men de randen van de betamelijke 
journalistiek op. Net als in het geval 
van hondonvriendelijk gedrag is de 
berichtgeving soms terecht, soms 
volstrekt eenzijdig en uit het verband 
getrokken. In commentaren is te 
lezen dat de gezondheid en het 
welzijn van rashonden door de 
tentoonstellingen zou worden 

… maar geen uren achter elkaar én vastgebonden, wat bij de hond op deze foto 
zeker niet het geval was!

In 99% van de gevallen gaan exposan-

ten uitstékend met hun honden om.
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geschaad en het liefste zouden de 
dierenbeschermers tentoonstellingen 
met dieren verbieden. Afgezien van 
het volstrekte gebrek aan realiteitszin, 
is deze wens een wel heel kort-door-
de-bocht-standpunt en doet het 
absoluut geen recht aan het grote 
plezier dat baas én hond op een 
tentoonstelling aan elkaar beleven. 
Maar ook niet aan de wijze waarop 
de kynologie de vinger aan de pols 
houdt waar het gaat om de gezond-
heid en het welzijn van rashonden. 
Wie goed kijkt, ziet dat ook. Wie iets 
anders wil zien, zet gewoon even de 
gekleurde bril op.

VOOrkOMeN - SiGNaLereN
Terug naar de Winner Show van 
2010. Het Winner Team neemt na dit 
bericht meteen de handschoen op en 
formeert een team – het Canine Care 
Team – dat zich speciaal gaat richten 
op het voorkomen en signaleren van 
hondonvriendelijk gedrag. 
Het eerste team wordt samengesteld 
uit mensen van de Landelijke Inspec-
tie Dienst van de Dierenbescherming, 
die via via gecharterd zijn. 

Tijdens de komende Winner, aldus Ger 
Dekker van het Winner Team, willen 
we het wat dichter bij huis zoeken en zal 
de keus vallen op ervaren mensen uit de 
kynologie, die ervaring hebben met de 
omgang tussen mens en hond.
Voor exposanten en bezoekers zijn de 
leden van het Canine Care Team te 
herkennen aan hun bodywarmers 
waar – op de achterzijde – de naam 
van het team staat. 
Voor aanvulling en/of vervanging van 
de teamleden zorgt het Winner Team 

zelf en, zegt Ger Dekker, dan zal de lat 
erg hoog worden gelegd. Ook dit jaar, 
vervolgt hij, wordt er aandacht besteed 
aan de aanwezigheid van dit team via 
onze website, de sociale media (Face-
book), in één van onze nieuwsbrieven, 
die we ook onder de aandacht van de 
landelijke pers gaan proberen te brengen, 
en uiteraard in de catalogus.

SaNCTieS
In het Kynologisch Reglement van 
de Raad van Beheer op Kynologisch 
Gebied staan nog geen echte regels 
over het gedrag van mensen ten 
opzichte van honden op tentoon-
stellingen. 
Het zal ook niet eenvoudig zijn om in 
een reglement precies te omschrijven 
wat onder ‘hondonvriendelijk gedrag’ 
wordt verstaan en wat dus strafbaar 
moet worden. 
En, is het wel nodig om voor die 1% 
- of minder – reglementen te maken? 
Ik denk het niet, om de doodeenvou-
dige reden dat elke tentoonstelling-
gevende vereniging dit uitstekend zelf 
kan – zal, wil, moet – regelen.
Omdat er nog geen sancties op papier 
staan, zal het Winner Team, in 
voorkomende gevallen en eventueel 
in overleg met de gedelegeerde van de 
Raad van Beheer, zelf een beslissing 
nemen inzake de sancties. 

Ook op de tentoonstellingen wordt de grootst mogelijke zorg aan hen besteed: 
hapje, drankje, kleedje.

Exposanten hebben vaak een heel andere kijk op bepaalde situaties dan de 
hondenliefhebbers die naar honden komen kijken. (Foto: Reena Rose).
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eXTerNe PrikkeLS
Gedrag tussen mens en hond op 
tentoonstellingen – en ook tussen 
exposanten onderling – wordt voor 
een groot deel bepaald door allerlei 
externe prikkels, zoals bijvoorbeeld: 
een vreemde omgeving, een lange 
reistijd, de confrontatie met honder-
den soortgenoten, een lange wacht-
tijd bij de ingang, de gezonde span-
ning van de competitie, enz. Een klein 
conflict kan dan snel uit de hand lopen 
en – zeker in de ogen van leken – vrij 
snel als ongewenst worden bestem-
peld. Neemt niet weg dat echt 
hondonvriendelijk gedrag, zoals de 
genoemde voorbeelden aan het begin 
van dit artikel, niet  – nooit – mag 
worden getolereerd. Een hond heeft 
vier benen of kan worden gedragen, 
maar optillen aan halsband en staart 
is gewoon not done. Een hond heeft 
altijd recht op een volle waterbak. 
Een hond komt niet naar een ten-
toonstelling om uren op een trimtafel 
– eventueel nog vastgebonden – te 
staan en benches zijn er niet voor 
gemaakt om honden uren achtereen 
alleen in te laten.

‘HONdeNPOLiTie’
Krijgen we nu ‘hondenpolitie’ op 
tentoonstellingen? Nee, zeker niet! 
Het doel van het Canine Care Team 
op de Winner Show is het op een zo 
vriendelijk mogelijke manier bewust-
maken van exposanten van hun 
hondonvriendelijk gedrag. Dat is 
geen eenvoudige zaak, want ervaren 
exposanten hebben vaak een heel 
andere kijk op bepaalde situaties dan 
de hondenliefhebbers die naar 
honden komen kijken. Die vinden 
een flinke borstelbeurt soms al zielig. 
Sommige handelingen – zoals het 
optillen van bepaalde rassen aan 
halsband en staart – dateren van 
misschien wel honderd jaar geleden 
en worden dus al generatie na 
generatie uitgevoerd. 
Zijn de genoemde hondonvriende-
lijkheden nu na een paar jaar ver-
dwenen? Het is zoals Ger Dekker van 
de Winner Show het verwoordt: 
Aken en Keulen zijn niet op één dag 
gebouwd en we hebben dan ook niet de 
pretentie de genoemde misstanden 
binnen enkele jaren uit te bannen. 
Wel willen we de 

exposanten ervan overtuigen dat het 
ook anders kan, waardoor het welzijn 
van de hond op een hoger plan wordt 
getild en de buitenwacht geen redenen 
meer kan vinden om aan onze intenties 
te twijfelen. 

VOLdOeNiNG
Een team opstarten en in praktijk 
brengen is één, maar navolging 
krijgen is twee en dat stemt na-
tuurlijk tot grote voldoening. Ik 
citeer Gerard Jipping, de voorzitter 
van de Raad van Beheer, uit zijn 
Nieuwjaarstoespraak in 2012: Het 
idee waarmee de Winner in 2011 
begon om een team in te zetten dat 
informatie geeft aan exposanten en 
bezoekers over de gezondheid en het 
welzijn van honden, de omgang met 
honden, en exposanten aanspreekt op 
afwijkend gedrag willen wij graag 
oppakken en uitbreiden naar alle 
hondenshows. Over de haalbaarheid 
zullen wij binnenkort overleg voeren 
met de Tentoonstelling Gevende 
Verenigingen.
De Winner Show komt de eer toe 
hierin de eerste te zijn geweest! 

Honden showklaar maken op de trimtafel is van alle tijden. Deze foto dateert van 1944. 
Gedrag tussen mens en hond op tentoonstellingen – en ook tussen exposanten 
onderling – wordt voor een groot deel bepaald door allerlei externe prikkels.


