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Winner Show 2014:      GROOTS en meeslepend
Waar: RAI te Amsterdam  Wanneer: 13 en 14 december 2014  Aantal honden: 4291  Aantal rassen: 248
Soort show: CAC-CACIB  Organisatie: Raad van Beheer & KNK Cynophilia  Grootste inschrijving: 81 Franse Bulldoggen

FOTO’S: HANNIE WARENDORF

•  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.

•  Reserve-Best in Show werd de 
winnaar van rasgroep 6: Lopende 
Honden en Zweethonden, de Petit 
Basset Griffon Vendéen ‘Caramel 
Apple v. Tum-Tum’s Vriendjes’ van 
G.M. Huikeshoven.
•  Tweede in rasgroep 6 werd de 

Basset Artésien Normand  
‘Fricassee de Lapin da Terra 
Quente’ van P. Ribeiro Café.
•  Derde werd de Gonczy Polski 

‘Veritas Petrus et Lupus’ van  
Z. Raduchowski.
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Winner Show 2014:      GROOTS en meeslepend
Een goede samenwerking met een 
professionele aanpak en een tot in 
de puntjes geregeld draaiboek zijn 
essentieel om de Eendaagse en de 
125ste Winner 2014 tot een succes 
te maken. Dat het een succes werd, 
is niet in de laatste plaats te danken 
aan hard, heel hard werken. Maar 
ook aan de wil van KNK ‘Cynophilia’ 
en de Raad van Beheer om kynolo-
gisch Nederland te laten zien dat het 
wél kan: een show van dit kaliber 
neerzetten met een voorbereiding 
van slechts negen weken.

INTRO
Immers, nog maar negen weken 
geleden vindt er een vrijwel complete 
bestuurswisseling bij ‘Cynophilia’ 
plaats. Hoewel in het nieuwe bestuur 
voldoende know how aanwezig is, 
blijft het organiseren van een dergelijk 
evenement een kynologisch hoog-
standje. Dat kan alleen maar – zowel 
organisatorisch als financieel – als er 
wordt samengewerkt met andere 
organisaties, in dit geval met de Raad 
van Beheer en sponsor Eukanuba. 

NIEUWKOMER
Diana Striegel, de nieuwe secretaris 
van ‘Cynophilia’, is weliswaar geen 
nieuwkomer in de kynologie, maar 
wel als het gaat om de organisatie van 
dergelijke tentoonstellingen. Met 
meer dan 20 jaar kynologie achter de 
rug, zit zij nu ‘aan de andere kant van 
de tafel’. Haar werkzaamheden binnen 
de organisatie zijn ‘het nemen van 
strategische beslissingen en daarmee zit 
ik op een ander level,’ aldus Diana. Ze 
benadrukt dat de teams maar negen 
weken voorbereidingstijd hadden en 
dat ze desondanks uitstekend functio-
neren. Diana: ‘Ik ben erg blij met de 
samenwerking met de Raad van Beheer, 

vooral omdat dit gebeurt op basis van 
gelijkwaardigheid en met een team van 
gedreven medewerkers. En natuurlijk 
zal de evaluatie een aantal punten 
opleveren dat in 2015 beter kan.’

DE ZIELIGSTE
En natuurlijk is er, voorafgaande aan 
deze tentoonstelling, weer negatieve 
aandacht van de media. Aan de voor-
avond vindt de ‘Koningin Sophia- 
Vereeniging tot Bescherming van 
Dieren’ het nodig om de kynologie 
met een e-mail bombardement te 
bestoken, onder de titel ‘Is Cavalier 
Kareltje de zieligste hond van Neder-
land?’ Het is een nogal demagogisch 
pamflet met ‘kort door de bocht 
teksten’ en de vraag om (betaald) te 
stemmen op zes kandidaten: een 
Shar-Pei, Chihuahua, Cavalier King 
Charles Spaniel, Engelse Bulldog, 
Duitse Dog en Teckel. Volgens de 
Sophia Vereeniging zijn dat allemaal 
zielige rashondjes, die ten dode zijn 
opgeschreven. Is het niet vandaag, 
dan toch morgen. Het onderscheid 
tussen rashonden, honden zonder 
stamboom en lookalikes wordt 
natuurlijk weer niet gemaakt. Het 
publiek merkt dat niet en de media 
nemen klakkeloos over wat dit soort 
clubs beweren. De enige die nu kan 
opstaan en op de beweringen een 
passend weerwoord heeft, onder-
steund door cijfermateriaal, is de 
Raad van Beheer. Wie zwijgt, blijft 
immers toestemmen. Hanteer bij 
een weerwoord dezelfde wat licht 
agressieve tactiek en laat weten wat 
de overheid, de rasverenigingen en 
de Raad van Beheer hebben gedaan, 
doen en nog zullen doen om die-
zelfde hondenrassen zo gezond 
als mogelijk is te fokken. 
Een artikeltje achteraf in Raadar XL is 

preken voor eigen parochie en helpt 
niet. ONZE HOND heeft weliswaar 
vele tienduizenden lezers, maar het 
moet groter, indringender. Niet met 
‘de zieke Cavalier Kareltje’ maar met 
‘Roland, de gezonde rashond’. En nee, 
Kareltje is niet de zieligste hond van 
Nederland, maar ‘Sophia’ is wél de 
zieligste vereniging ter bescherming 
van dieren.

 WINNER DAG 1
Zaterdag 13 december wordt het 
startsein gegeven voor de 125ste 
Winnershow in Amsterdam. Voor 
deze Winner zijn 4.291 honden uit 
44 landen ingeschreven, verdeeld 
over twee dagen. Het hoogste aantal 
honden komt uit Nederland, Duits-
land en België, maar er zijn ook 
deelnemers uit de Oekraïne, Japan, 
Amerika, Argentinië, Brazilië, 
Zuid-Afrika, en zelfs uit Thailand. 
Net als het voorgaande jaar heeft de 
Winner te maken met een wisseling 
van enkele leden in de organisatie. 
Dit is de eerste keer dat de Winner 
wordt georganiseerd door de Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied in 
samenwerking met de Koninklijke 
Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia’. 
Ook de Eukanuba World Challenge 
2014 competitie heeft onderdak 
gekregen tijdens de Winner Show, 
waarmee het weekend een nog 
groter evenement wordt en een 
enorme organisatorische uitdaging. 
Het mag worden gezegd: het is uit-
stekend gelukt. In de 41 ringen die 
zaterdag zijn uitgezet keuren elf 
keurmeesters van eigen bodem en 
dertig uit het buitenland. 
Honderden medewerkers hebben 
deze 125ste Winner Show gemaakt 
tot wat die nu is geworden: een 
glansrijk succes! 

TEKST: ERNA UPMEIJER (DAG 1), JANNY OFFEREINS (DAG 2 EN ERERING) EN RIA HÖRTER
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EUKANUBA CHALLENGE
Om 12 uur begint in de erering de 
voor-keuring van de 33 deelnemende 
honden aan de Eukanuba World 
Challenge. Vier keurmeesters zijn 
hiervoor uitgenodigd: R. Irving uit 
Engeland, Damir Skok uit Hongarije, 
Leif Herman Wilberg uit Noorwegen 
en Aramis Joy Lim uit Australië. De 
honden zijn verdeeld in vier groepen 
en iedere keurmeester keurt een 
groep. De Amerikaanse Cocker 
Spaniel ‘Chicomy’s Quite Sexy’ van 
Wilma Weijmans is de vertegenwoor-
diger voor Nederland en als zij 
binnenkomt met Hugo Stempher, 
bestuurslid van de Raad van Beheer, 
ontstaat een echte ‘Holland sfeer’. Die 
ochtend wordt er nog geen selectie 
gemaakt. Precies om drie uur begin-
nen de erekeuringen van de Winner. 
De FCI groepen 3, 5, 9 en 2 worden 
gekeurd en de winnaar van elke groep 
wordt uitgenodigd om op zondag te 
komen voor de Best-in-Show keuring. 
Het officiële deel van de Eukanuba 
World Challenge begint om kwart 
voor zes en de tribunes zijn goed 
gevuld. De commentatoren Marina 
Scott uit Engeland en Rony Doedijns 
van de Raad van Beheer geven met 
veel enthousiasme extra kleur aan het 
evenement, en ook de binnenkomst 
van de deelnemers met een vlaggen-
drager is spectaculair. Elk land stuurt 
zijn beste hond; voor Nederland is dat 
de Eukanuba World Challenge 
winnaar en veel landen kennen dezelf-
de competitie. Het deelnemersveld 
wordt aangevuld met winnaars van 
Crufts, de FCI World Show, de Euro 
Dog Show en de FCI Asia Show. 
In de halve finales kiezen de vier 
keurmeesters drie honden uit, die in 
de finale nogmaals in de erering 
komen. Na een kort intermezzo komt 
keurmeester Jorgen Hindse uit Dene- 
marken voor de finale in de ring. De 
twaalf overgebleven honden worden 
één voor één gekeurd en de uiteinde-
lijke winnaar wordt, onder oordovend 

applaus, Affenpinscher ‘Tricky Ricky 
from Yarrow Hi-Tech’ van J. Budiman 
uit Thailand en M. Cooijmans uit 
Nederland. Hij was winnaar van de 
FCI World Show. De Eukanuba World 
Challenge heeft de Winner op zater-
dag duidelijk een extra tintje gegeven. 
Tot het laatste moment blijft er veel 
publiek op de tribunes zitten. 
Vanuit het publiek komen er wel 
enkele kritische opmerkingen: 
Waarom zegt niemand wat over de 
strakke lijntjes waaraan de honden 
worden opgehangen? Beseffen al die 
buitenlandse deelnemers wel dat er in 
ons land op wordt gelet en ze een 
berisping kunnen krijgen?

WINNER DAG 2
Nadat de stofwolken zijn opgetrokken, is 
het hard werken geblazen. Achter de 
schermen – de deelnemers merken er 
niets van – is hard gewerkt om een 
Winner als nooit tevoren ‘in elkaar te 
zetten’. Het is niet voor niets de 125e 
editie van deze prestigieuze tentoon-
stelling. Honderden medewerkers 
hebben deze Winner Show gemaakt 
tot wat die nu werd. Om met de deur 
in huis te vallen: een glansrijk succes! 
Elke morgen worden in de pressroom 
de journalisten en fotografen geïnfor-
meerd over de gang van zaken en 
wordt een kort overzicht gegeven van 
de vorige dag. Het is deze morgen een 
heel positief verslag, want de avond 
ervoor vond de Eukanuba World 
Challenge 2014 plaats. Een show met 
prachtige honden die zijn weerga niet 
kent en waarvan ruim 1500 mensen 
op de tribunes getuige waren. 

STANDHOUDERS
Van de standhouders zijn sommigen 
heel tevreden, anderen Hollandse 
mopperaars. Soms terecht, soms 
onterecht. Wanneer je een reisje langs 
de ‘marktkooplieden’ maakt, hoor je 
nog eens wat. Logisch, want op zo’n 
dag spreken de verkopers veel expo-
santen en bezoekers. Als je vraagt hoe 

de zaken gaan, kan het altijd nog twee 
stappen beter; of de plek waar ze 
staan is net buiten de route, of het is 
de crisis. Een veelgehoorde opmerking 
is of er een grotere hal kan worden 
gehuurd, waarin alle standhouders 
een plekje kunnen vinden, zodat 
iedereen evenveel aanloop krijgt. 
Puntje van aandacht wellicht. De 
standhouders brengen veel geld in het 
laatje en helpen de Winner tot een 
succes te maken. Stands met dierbe-
nodigdheden ‘doen’ het altijd, maar de 
verkopers van outdoorkleding moeten 
op een goed punt staan. Zo is het 
ook met de stand van medesponsor
ONZE HOND. Organisatie: ‘Zet deze 
stand voortaan maar in de hal!’
Voor kinderen zou iets meer kunnen 
worden gedaan. Een crèche of zo, 
zodat pa en ma rustig kunnen kijken.

ORGANISATIE
Ach, wat is er hard gewerkt om in 
negen weken een Winner neer te 
zetten die klinkt als een klok. Alleen 
al het flyeren bij 400 bedrijven in en 
rond Amsterdam is een karwei op 
zich geweest. Verder het ontwerpen 
en plaatsen van alle reclameborden 
en ook de tientallen dierenartsen, 
medewerkers van het Groenoord 
College Barneveld, die hebben gehol-

De Amerikaanse Cocker Spaniel ‘Chicomy’s 
Quite Sexy’ van Wilma Weijmans met 
Hugo Stempher van de Raad van Beheer.



Langhaar Dashond

Affenpinscher

Puli

Draadhaar Foxterrier

•  Winnaar van rasgroep 4: Dashonden, werd de langhaar 
Dashond ‘Xastor v.d. Hoefstal’ van K. Versluis.

•  Tweede in de rasgroep werd de langhaar Kaninchendas-
hond ‘Grand Avelen Dervill’ van B. Gesínka.

•  Derde werd de ruwhaar Kaninchendashond ‘Wie-Anders 
Ovidius’ van M.T.M. v.Zijl.

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

•  Tweede in de rasgroep werd de Yorkshire Terrier ‘Gracy 
Melody Drops of Sparkling Love’ van S. Bruez.

•  Derde werd de Norwich Terrier ‘Wychcover Moonlight 
Dancer’ van A. Schram.

•  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 Fila Brasileiro ‘Alvaro-Angel’ van  

I. Kovalinskaja.

•  Winnaar van rasgroep 1: Herdershonden en Veedrijvers, 
werd de Puli ‘Bubbleton Feel The Spirit’ van S. Vonge.

•  Tweede in de rasgroep werd de Australian Shepherd 
‘Hearthside Man of Mystery at Dialynne’ van M. Spavin.

•  Derde werd de Shetland Sheepdog ‘Edglonian Singin 
The Blues’ van D. Pearson.
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Honderden medewerkers hebben 
deze 125ste Winner Show 
gemaakt tot wat die nu is 
geworden: een glansrijk succes! 

Het levende voorbeeld dat een oude(re) 
hond enorm vitaal kan zijn en lol in het 
showen kan blijven hebben, is de 9-jarige 
Petit Basset Griffon Vendéen ‘Soletrader 
Bjorn Borg’, die op zondag de sterren van 
de hemel showt...

pen. Niets is hen te veel en ze doen 
een megajob. Om nog iemand te 
noemen: Mieke Dekker, niet meer 
weg te denken. Zo is een nieuw, 
voortvarend team gevormd. Het is 
goed om te horen dat alles correct is 
verlopen, en dat zij elkaar aanvullen 
waar dat nodig is. Ook Hildeward 
Hoenderken, de vorige teamleider, 
heeft zich volledig achter het nieuwe 
team geschaard en werkte keihard 
mee aan het slagen van deze Winner. 

ERERING EN EINDKEURING
De erering ziet er adembenemend uit: 
‘Tremendous and Impressive’ en 
minstens zo mooi als op Crufts! 
Eigenlijk kom ik superlatieven te kort. 
Zo’n prachtige erering hebben we in 
Nederland nog nooit gehad. Het zal 
nog een hele toer zijn om dit een 
volgende keer te evenaren. Ook de 
muziek is goed, toepasselijk en niet te 
hard. Prima speakers, in het Neder-
lands, Engels en Vlaams. Een zeer 
vlotte afwerking van de keuringen 
en tot slot de keuring van de Best-
in-Show. Rony Doedijns is speaker 
tijdens deze laatste erekeuring en hij 
brengt zijn gehoor op perfecte wijze 
naar het absolute hoogtepunt. Na een 
lichtshow stapt, tussen de bekende 
‘Winnerdames’, Gerard Jipping – de 
bestuursvoorzitter van de Raad van 
Beheer – de erering in. Je kunt een 
speld horen vallen. Spanning alom op 
de nog volle tribunes als hij alle 
honden nogmaals secuur bekijkt, 
betast, laat lopen en dan tot een 
eindoordeel komt. Het wordt een 
beeld van een Saluki, met als runner-
up de Petit Basset Griffon Vendéen. 
Volgens Gerard is de Saluki een hond 
zonder franje, elegant, in niets te veel of 
te weinig, kortom een prachthond. De 
Petit Basset ‘niet te fouten’. Een blije 
Gerard moet op een holletje naar de 
fotografen die trappelend van onge-
duld staan te wachten op de keur-
meester van de Best-in-Show.

TOT SLOT: HET DESSERT 
Het dessert is niet altijd even vrolijk. 
Een of andere grappenmaker heeft 
de borden van de bewegwijzering 
omgedraaid en langs de kant gezet 
en zo komt het dat de expeditie naar 
de perskamer driemaal vastloopt 
(en niet omdat vrouwen niet kunnen 
kaartlezen!). Hulde aan de drie 
knappe mannen die in het sub 
secretariaat staan en ons uiteindelijk 
de juiste route wijzen. Sub secretari-
aat overbodig? Nee hoor, in 2015 
gewoon weer neerzetten die drie 
klantvriendelijke kerels! 

REGELGEVING
Bij napraten over de Winner komen 
uit diverse hoeken berichten binnen 
dat er (ook bekende) fokkers zijn die 
overwegen zonder stamboom te 
gaan fokken. Dit vanwege de nieuwe, 
beperkende fokregels die door de 
rasverenigingen, de Raad van Beheer 
en de overheid worden opgelegd. 
Men voelt zich beperkt in de creativi-
teit en bovendien wordt het fokken 
van één of twee nestjes per jaar 
onbetaalbaar. Ook de buitendienst-
medewerkers van de Raad, de 
‘chippers’, horen zulke geluiden. 
Fokken zonder stamboom of rashon-
den kruisen speelt in op de boodschap 
die de dierenwelzijnorganisaties met 
verve verspreiden en die onveranderd 

luidt, dat rashonden per definitie 
doodziek zijn, hetzij door inteelt 
hetzij door fokken op overdreven 
raskenmerken. De consument 
realiseert zich echter niet dat een 
fokker zich dan niet verplicht hoeft te 
onderwerpen aan allerlei gezond-
heidstesten. De gemiddelde consu-
ment is nu eenmaal gevoeliger voor 
een pup die twee tot driehonderd 
euro goedkoper is en ‘er uit ziet’ als 
een Labrador of als een Spaniel, dan 
voor een ‘dure’ pup met stamboom. 
Hoe moeilijk het is om de ‘welzijns- 
en gezondheidsboodschap’ van de 
Raad over het voetlicht te krijgen, 
blijkt ook weer in december 2014 als 
de Raad van Beheer – niet in de 
studio, maar in een filmpje – aan het 
woord is in het consumenten pro-
gramma ‘Radar’. Hans Baaij, directeur 
van de stichting ‘Dier en Recht’, pakt 
zijn moment en maakt korte metten 
met ‘doodzieke rashonden’, terwijl de 
bijdrage van de Raad nauwelijks 
verder komt dan de mantra ‘dat de 
Raad het welzijn en de gezondheid van 
de rashond hoog in het vaandel heeft.’ 
Blijkbaar is en blijft het een moeilijke 
boodschap. 
Behalve fokken zonder stamboom zijn 
er ook geluiden dat fokkers overwegen 
radicaal te stoppen met fokken. De tijd 
zal het leren maar dat er een 126ste 
Winner zal komen staat nu al vast.  



Maltezer

Amerikaanse Cocker Spaniel

Bracco Italiano

Siberian Husky

•  Winnaar van rasgroep 9: Gezelschapshonden, werd de 
Maltezer ‘Cinecittsa Sacha Baron Colen’ van F. Prosperi.

•  Tweede in de rasgroep werd de Tibetaanse Terrier  
‘Falamandus Remastered Edition’ van S. Rauhut.

•  Derde werd de korthaar Chihuahua ‘Edenas Kids  
Chevalier de Jeanette’ van O. Dovane.

•  Winnaar van rasgroep 8: Apporteer- en Waterhonden, werd 
de Amerikaanse Cocker Spaniel ‘Chicomy‘s Quite Sexy’ 
van W. Weijmans-Strijbos.

•  Tweede in de rasgroep werd het Nederlandse Kooiker-
hondje ‘Qunack’s Favor Mr Moustache’ van A. Straaijer 

•  Derde werd de Flatcoated Retriever ‘Almanza Sweet 
Home’ van G. Baumgartner.

•  Winnaar van rasgroep 7: Staande Jachthonden, werd de 
Bracco Italiano ‘Omar del Tavuliddaro’ van R. Colaço.

•  Tweede in de rasgroep werd de korthaar Weimaraner  
‘Doc N’ Camelots Heaven Can Wait’ van E. Lenaerts.

•  Derde werd de Pointer ‘Kanix Irene’ van C. Sonberg.

•  Winnaar van rasgroep 5: Spitsen en Oertypen, werd de 
Siberian Husky ‘Misanja JP Coffer’ van I.O. Kakuta.

•  Tweede in de rasgroep werd de Shiba ‘Vormund Fashion 
Baby’ van L. Dunhill-Hall.

•  Derde werd de Chow Chow ‘Moima Gengis Khan’ van 
M.P. Mostura.
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