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Over de kynologie in Portugal zegt hij: 
De Portugese hondenwereld is klein, met 
weinig fokkers en kleine aantallen 
honden die elk jaar worden geregis-
treerd. Echter, de tentoonstellingen zijn 
goed georganiseerd en kennen een 
redelijk aantal inschrijvingen. We 
hebben diverse rasverenigingen in 
Portugal, maar het probleem dat het 
overgrote deel van de clubs heeft, is dat 
hun leden zich meer zouden kunnen 
inspannen voor hun verenigingen. 
Er zijn enkele oude hondenrassen in 
Portugal, zoals de Portugese Poden-
go’s. De Kennel Club heeft onlangs 
een erg interessant boek uitgegeven 
– in het Portugees en het Engels –

over deze Portugese hondenrassen, 
getiteld Cãos Portugeuses.
Zijn favoriete hondenras is de Basset 
Hound en dat kan ik wel zien aan de 
foto’s die hij mij stuurt. José fokt dit 
ras al zo’n dertig jaar. Momenteel 
leven er negen Basset Hounds en vijf 
Chihuahua’s in huis. De begane grond 
in mijn huis, zegt hij, is de ‘hondenver-
dieping’. Mijn hele familie houdt van 
honden, maar ik ben de enige die in 
shows is geïnteresseerd.

OVERALL TYPE
Sinds 1989 keurt hij honden en bijna 
als vanzelfsprekend is de Basset 
Hound het eerste ras dat hij gaat 
keuren. Nationaal gezien is hij een 
allround keurmeester en internatio-
naal keurt hij diverse rassen in de 
rasgroepen 1, 2, 3 en 7. In rasgroepen 
4, 5, 6, 8 en 10 is hij bevoegd voor het 
keuren van alle rassen. 
Op de vraag hoe keurmeesters in 
Portugal worden getraind, antwoordt 

Rasgroep 6:
José Homem de Mello
De eerste uitnodiging om in Nederland te komen keuren ontvangt de Portugese keur-
meester José Homem de Mello in 1991, voor de Kampioenschapsclubmatch van de  
Nederlandse Basset Hound Club, en daarna komt hij nog enkele keren terug. Hij  
kwalificeert de kynologie in Nederland op diverse aspecten als goed ontwikkeld,  
vooral als het gaat om het welzijn van de honden...

Groepskeurmeesters op de Winner 2014: Lopende Honden en Zweethonden

José Homem de Mello op de clubshow van de Basset Hound in Nederland, 1991.

Logo Portugese Kennel Club.
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José: Voordat je keurmeester wordt, 
moet je een succesvolle fokker zijn en 
daarna moet je diverse examens doen 
om het proces voor keurmeester in te 
kunnen gaan. Als je daarna in meer 
rassen geïnteresseerd bent, dan moet je 
je melden bij de Keurmeester Commis-
sie, die je zal oproepen als zij denkt dat 
je voldoende vakbekwaam bent. Los 
daarvan organiseert de Portugese 
Kennel Club seminars voor keurmeesters. 
José Homem de Mello heeft, behalve 
in bijna alle Europese landen, ook 
gekeurd in Australië, Amerika, 
Canada, Argentinië en Zimbabwe.
Voor José is het overall type het 
belangrijkste en daarna komen de 
balans en het gangwerk. Een hond kan 
geen goed gangwerk hebben als de 
constructie niet goed is, aldus José. 
Ook het temperament vindt hij erg 
belangrijk. 

CONTROVERSIEEL
Op de vraag hoe hij zich voorbereidt 
op een keuring, zegt José: Als ik naar 
shows ga en tijd heb, probeer ik om 

er diverse keuringen te bekijken. Het is 
heel belangrijk om je ogen te trainen en 
veel honden te zien. En natuurlijk lees 
ik de standaards voor ik ga keuren.
De populairste hondenrassen in 
Portugal verschillen niet van die 
in andere Europese landen. 

Op dit moment staan in Portugal 
de Labrador Retriever, de Boxer en 
de Franse Bulldog bovenaan. 
Het couperen van oren en staarten 
is een controversieel onderwerp. 
Wettelijk is het couperen van oren 
verboden, maar omdat het in Spanje 
is toegestaan, zijn er veel mensen 
die de oren van hun honden in 
Spanje laten couperen. Op de vraag 
hoe het met het bevorderen van de 
gezondheid van honden in Portugal 
is, antwoordt José: Als het over 
gezondheidszaken gaat, loopt Portugal 
ver achter. Ik denk dat daaraan veel 
meer moet worden gedaan. 

José Homem de Mello: Als het 
over gezondheidszaken gaat, 
loopt Portugal ver achter. 

Omringd door twee Wereld Winners in 1995. 

Keuren in Rusland, in 2014. 



PORTUGESE RASSEN
• Cão da Serra de Aires.
• Cão de Castro Laboreiro.
• Estrela Berghond.
• Perdigueiro Português.
• Podengo Português.
• Portugese Waterhond.
• Rafeiro de Alentejo.
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Ook deze keurmeester is een zeer 
succesvol fokker. Sinds 1983 fokt 
hij Basset Hounds onder de kennel-
naam ‘dos Sete Moinhos’. Hij heeft 
een website gehad, maar heeft die 
gesloten, omdat hij heel veel 
aanvragen voor pups kreeg. Ik fok 
voornamelijk, aldus José, voor 
mijzelf en voor vrienden.
Eerlijkheid vindt hij het belangrijk-
ste issue in de kynologie: Wil je een 
goede keurmeester en fokker zijn, 
dan moet je eerlijk zijn voor ande-

ren, maar ook voor jezelf. Tijd voor 
andere hobby’s heeft José niet, 
maar in de winter houdt hij ervan 
om te skiën. Dat doet hij tenminste 
twee weken per jaar en zegt hij… 
outside Portugal, of course!

CONSERVATIEF
Als hem wordt gevraagd om in een 
ander land te keuren, vindt hij 
gastvrijheid erg belangrijk. Keuren 
is onbetaald werk en als ik naar het 
buitenland ga, wil ik mij net zo 
kunnen voelen als thuis. Ook heb je 
de gelegenheid om andere mensen te 
ontmoeten, die dezelfde passie als jij 
hebben, en de gelegenheid om over 
diverse onderwerpen te discussiëren.
José’s heeft diverse hondenboeken 
waar hij van houdt maar, zegt hij, 
ik ben een beetje chauvinistisch. Een 
hondenboek waaraan ik heb meege-
werkt, Keys to Top Breeding, vind ik 
erg interessant, omdat de tekst is 

gebaseerd op uitspraken van diverse 
beroemde fokkers.
José Homen de Mello is zaken-
partner in een uitgeverij, die 
marktleider is waar het gaat om 
het Portugees leren als een vreem-
de taal. Ook publiceert hij boeken 
in andere vakgebieden, zoals 
medische boeken, computerboe-
ken en schoolboeken voor voor-
malige Portugese kolonies.
Omdat hij al geruime tijd niet 
heeft gekeurd in Nederland, kijkt 
hij uit naar zijn Winnerkeuring. 
En geeft wél antwoord op de 
vraag wat hij zal dragen en zegt: 
Ik ben een conservatief persoon, dus 
ga ik een normaal en comfortabel 
kostuum dragen. 

De keurmeester van rasgroep 7 
staat in dit Jaarboek op blz. 94.

De Perdigueiro Português, de Portugese Pointer, is in Portugal een zeer bekende jachthond.


