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TENTOONSTELLING18             

Holland Cup 2014
Waar: RAI te Amsterdam  Wanneer: 12 december 2014  Aantal honden: 2298  Aantal rassen: 241
Soort show: CAC-CACIB  Organisatie: Raad van Beheer & KNK Cynophilia  Grootste inschrijving: 57 Franse Bulldoggen

FOTO’S: HANNIE WARENDORF

•  Best in Show werd de winnaar van 
rasgroep 7: Staande Jachthonden, 
de ‘Pointer Kanix Irene’ van  
C. Sonberg. 

•  Tweede in rasgroep 7 werd de 
Gordon Setter ‘Stirling‘s Hunting 
Aveneeh’ van S. Weiss.

•  Derde werd de Stabijhoun ‘Abe of 
Staby Island’ van H.M.A. Venner.

•  Reserve-Best in Show werd de 
winnaar van rasgroep 10: Windhonden, 
de Saluki ‘Qirmizi Ovation’ van  
N. Eriksson.
•  Tweede in rasgroep 10 werd de 

Barsoi ‘Solovyev Talisman Gran 
Vencedor’ van A. Klishas. 
•  Derde werd de Whippet ‘Absolute 

Mann Seaworld’ van F. Pavesi.



Ruwhaar Dashond

Affenpinscher

Shetland Sheepdog

Draadhaar Foxterrier

•  Winnaar van rasgroep 4: Dashonden, werd de ruwhaar 
Dashond ‘Radicchio della Val Vezzeno’ van M. Scarlato.

•  Tweede in de rasgroep werd de langhaar Dashond ‘Chevy 
v.d. Laerhoeve’ van A.J.A. Meeuwesen.

•  Derde werd de ruwhaar Dwergdashond ‘Moelleux Chatka 
Jamnika’ van H. Chudzik-Cacquaert.

•  Winnaar van rasgroep 3: Terriers, werd de draadhaar 
Foxterrier ‘Kingarthur v. Foliny Home’ van R. de Munter.

•  Tweede in de rasgroep werd de Lakeland Terrier ‘Aiola  
v.d. Schonen Bergen’ van F.W. Schoneberg.

•  Derde werd de Jack Russell Terrier ‘Touchstar Private 
Collection’ van M. Scorza-Massolo.

•  Winnaar van rasgroep 2: Pinschers, Schnauzers, Molossers 
en Sennenhonden, werd de Affenpinscher ‘Tricky Ricky 
from Yarrow-Hi Tech’ van J. Budiman.
•  Tweede in de rasgroep werd de Boxer ‘Casaro de la 

Forzandanza’ van P. Signori.
•  Derde werd de Bordeaux Dog ‘Bakervill’s Style Hot 

Chilli’ van M. Bakker.

•  Winnaar van rasgroep 1: Herdershonden en Veedrijvers, 
werd de Shetland Sheepdog ‘Edglonian Singin The 
Blues’ van D. Pearson.

•  Tweede in de rasgroep werd de Welsh Corgi Cardigan 
‘Waggerland Kiss This’ van R.C.M. Dijkhorst-Noij.

•  Derde werd de Bouvier des Flandres ‘Hardey from  
the Dogsfarm’ van H.E. Zwoferink.
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Een stevig voorafje

Als we in culinaire termen denken, 
dan heeft de ‘Holland Cup’ of 
‘Eendaagse’ een stevige plaats 
veroverd in het diner dat Winner 
heet. Met een beetje geluk kunnen 
tophonden in twee dagen drie 
CAC’s/CACIB’s halen. Voor de 
honden uit het buitenland is de 
Holland Cup een ‘we zijn er nu 
toch show’. Dubbelshows hebben 
zich stevig genesteld in de Neder-
landse showwereld en met bijna 
2.300 honden op één dag is de 
‘Holland Cup’ een stevig voorafje 
bij de Winner 2014.

ONDERGESCHOVEN KINDJE
Even bekruipt mij het gevoel dat de 
Holland Cup 2014, de eendaagse 
internationale hondententoonstel-
ling voorafgaande aan de Amster-
dam Winner Show, een beetje het 

ondergeschoven kindje zal worden. 
Reden hiervoor is de overigens 
prima verzorgde persmap. Het 
omslag maakt melding van de 
125ste editie van de Amsterdam 
Winner Show, maar niets over de 
Holland Cup. Het programma en 
het aantal deelnemende honden 
zijn wel terug te vinden. Het schit-
terende omslag van de catalogus 
maakt veel goed, evenals het aantal 
inschrijvingen: 2.298 honden uit 
41 verschillende landen. Dat heeft 
te maken met de Eukanuba World 
Challenge die op zaterdag wordt 
gehouden, maar dat neemt niet weg 
dat op 12 december de deelnemers 
met hun honden gastvrij worden 
ontvangen in de Rai.

SCHEIDING
Ruim op tijd zijn de deuren open en 
hoeft men niet te lang in de regen te 
staan. Dankzij duidelijke scheiding 
tussen de exposanten van wie alle 
benodigde papieren in orde zijn en 
diegenen waar nog iets mee moet 
worden geregeld, ontstaan er geen 
lange rijen en blijft de irritatie tot 
een minimum beperkt. 
Behalve een team van medewerkers 
is er ook aan gedacht om, duidelijk 
zichtbaar, wegwijzers te plaatsen. 
Eenmaal binnen zijn het de ruime 
ringen met het groene tapijt en 
de brede gangpaden die meteen 
opvallen. De langs lege muren 
geplaatste stoelen en tafels vallen 
in goede aarde bij de exposanten, 
van wie een aantal aangeeft de 
benching nog altijd te missen. 
Naarmate de dag vordert, wordt 
het steeds gezelliger, omdat er bij 
sommigen iets te vieren valt. 

HAVE SOME FUN!
Plezier met honden is de insteek van 
het programma in de evenementen-
ring. Vanaf ’s morgens tot de aan-
vang van de erekeuringen wordt de 
toeschouwers de mogelijkheid 
geboden om eens kennis te maken 
met leuke zaken voor hond en baas. 
Een goed idee is de mogelijkheid die 
hier geboden wordt om met je eigen 
hond eens iets anders te proberen. 
Geen eigen hond? Geen bezwaar, 
met een ‘leenhond’ en professionele 
hulp wordt het voor jong en oud 
mogelijk gemaakt om met simpele en 
voor de hand liggende voorwerpen, 
een krukje of een lege doos, ‘leuke 
dingen’ met je hond te doen. Juist 
deze wisselwerking met het publiek 
maakt dit programma-onderdeel 
aantrekkelijk en daarom is het 
jammer dat er op de vrijdag betrek-
kelijk weinig publiek is. De belang-
stelling op de andere dagen voor de 
competitie Dog Dance, combisport 
en de indoorwedstrijd G&G om de 
Hans Baretta bokaal is gelukkig 
beter. Bij deze laatste tak van sport 
gaat het om de motivatie van en 
relatie tussen hond en baas en 
wordt er op drie niveaus gewerkt. 
Informatief voor de bezoekers is het 
Hondendorp, waar dit jaar, dankzij 
de 45 aanwezige rasverenigingen, 
kennis kan worden gemaakt met 
diverse hondenrassen. Jammer dat 
er van deze gelegenheid niet meer 
gebruik wordt gemaakt. Het is toch 
de mogelijkheid bij uitstek om een 
ras onder de aandacht van het 
publiek te brengen. Aan de geboden 
accommodatie ligt het beslist niet, 
want daarover hoor ik alleen maar 
positieve geluiden.

TEKST: ELLEN CANTA EN RIA HÖRTER (INTRO EN SLOT)

Het omslag van de catalogus maakt 
melding van de 125ste editie van de 
Amsterdam Winner Show, maar er 
staat niets over de Holland Cup...



Boston Terrier

Flatcoated Retriever

Dalmatische Hond

Shiba

•  Winnaar van rasgroep 9: Gezelschapshonden, werd de 
Boston Terrier ‘Bogerudmyra‘s Yda’ van M. Sunde.

•  Tweede in de rasgroep werd de Bolognezer ‘Nediva  
Nastassja z Hrabaovských Luk’ van S. Scholz.

•  Derde werd de Pekingees ‘Klerkshof Miss Trendy’ van  
M. Draijer.

•  Winnaar van rasgroep 8: Apporteer- en Waterhonden, werd 
de Flatcoated Retriever ‘Almanza Sweet Home Alabama’ 
van G. Baumgartner.

•  Tweede in de rasgroep werd de Amerikaanse Cocker 
Spaniel ‘Royalty Inc Whatever You Say’ van J. v.d. Boom.

•  Derde werd de Ierse Waterspaniel ‘Weemaes Pipers 
Piping at Mayfred’ van D. Rance.

•  Winnaar van rasgroep 6: Lopende Honden en Zweethonden, 
werd de Dalmatische Hond ‘Jezebel the Astonishing 
Sophtspot’ van J. Christie.
•  Tweede in de rasgroep werd de Grand Basset Griffon 

Vendéen ‘Palomino du Greffier de Roi’ van J. Huisman.
•  Derde werd de Rhodesian Ridgeback ‘Aminiafu’s  

Hishima Henorr’ van H. Salm.

•  Winnaar van rasgroep 5: Spitsen en Oertypen, werd de 
Shiba ‘Vormund Fashion Baby’ van L. Dunhill-Hall.

•  Tweede in de rasgroep werd de American Akita ‘Redwitch 
Born This Way’ van N. Ivin.

•  Derde werd de Dwergkeeshond ‘Linnanhaltijan Quartz’ 
van L. Heinesche.
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MOOI
In een verrassend mooi aangeklede 
erering is het voor alle belangstel-
lenden mogelijk om ’s morgens, 
tijdens de generale repetitie, kennis 
te maken met de honden die de 
volgende dag gaan strijden om de 
Eukanuba World Challenge, maar 
ook te kijken naar Dogfrisbee en 
Combisport. Deze laatste is een 
betrekkelijk nieuwe sport in Neder-
land, die bestaat uit vier onderde-
len, waarbij het aankomt op de 
samenwerking tussen hond en baas. 
De sport is in principe geschikt voor 
elke hond vanaf 15 maanden.

PLUTO
Het moet voor iedere baas en hond 
extra feestelijk zijn geweest om als 
beste van een ras in deze erering 
binnen te komen. 
Voor de bazin van de Ciobanesc 
Romanesc Carpatin is het in ieder 
geval een ervaring om nooit te 
vergeten. Tot ieders verbazing 
maakt een grote ‘Pluto’ zijn entree 
om midden in de ring door de 
knieën te gaan om haar een huwe-
lijksaanzoek te doen. 

STRALENDE MEVROUW
Tot slot maakt een stralende 
mevrouw Lydia Erhart haar entree. 
Alvorens met haar eindkeuring te 
beginnen, sluit zij haar veertigjarige 
loopbaan op grote nationale en 
internationale shows als keurmees-
ter af met een woord van dank aan 
velen, maar speciaal aan haar man. 
Haar laatste Best in Show wordt de 
Noorse Pointer ‘Kanix Irene’ met de 
Saluki ‘Qirmizi Ovation’ als runner 
up. In een ring met zoveel kwaliteit 
een keuze maken is altijd moeilijk. 
‘Maar dan ineens is het alsof je hart 
open gaat en je helemaal vrolijk wordt 
als je die ene hond ziet,’ vertelt Lydia 
Erhart na afloop van haar keuring. 
Ik vraag haar wat zij de algemene 
kynologie mee zou willen geven, nu 
de rashond met zoveel negatieve 
publiciteit wordt geconfronteerd. 
Lydia Erhart: ‘Belangrijk is dat een 
hond herkenbaar moet blijven. Men 
moet kritisch en consequent zijn ten 
aanzien van de gefokte honden. Het 
deelnemen aan bepaalde proeven 
alvorens met een hond te mogen 
fokken, zou wenselijk zijn maar helaas 
vaak niet haalbaar.’ Uit haar eigen 

ervaring weet zij dat, in een aantal 
gevallen, de nazaten van honden 
die een werkproef hebben afgelegd 
vaak slimmer en fysiek sneller zijn. 
Een Heintje Davids zal Lydia Erhart 
zeker niet worden, maar haar 
kennis en vakmanschap hoeven niet 
verloren te gaan. Als er een beroep 
op haar wordt gedaan om haar grote 
kennis en ervaring te delen of te 
keuren op een kleinschalig evene-
ment, dan is zij daartoe bereid. 

SLOT
Het Winnerweekend is topsport, 
niet alleen voor de organisatie, maar 
ook voor exposanten die, uit alle 
hoeken van Europa, de weg naar 
Amsterdam wisten te vinden. Belast 
en beladen komen zij met honden, 
karren, trimgerei, föhns, benches, 
tafels, stoelen en foerage bij de Rai 
aan. En wie hen daar langs de ringen 
ziet zitten, krijgt de indruk dat ze 
van plan zijn om het hele weekend 
te blijven. Dat is ook zo, maar niet 
nadat alles bij elkaar is gezocht, 
opgeruimd, gevouwen, opgestapeld 
en aan de riemen is gedaan om de 
volgende dagen hetzelfde ritueel te 
volgen. Tot besluit de opmerking van 
een exposant dat deze show wel twee 
pluimen verdient, waarvan acte!  

Een grote Pluto maakte zijn entree om midden in de ring door de knieën te gaan 
en een huwelijksaanzoek te doen.


