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En hij vervolgt: Op de Winner kun je 
de Winnertitel verdienen en het is een 
kynologische bijeenkomst, die – in 
vergelijking met de overige CACIB 
shows in ons land – waarschijnlijk 
door vele buitenlanders wordt bezocht. 
Dat kan voor een fokker een verrijking 
op zijn visie opleveren.
Vanwege de kynologisch zware 
tijden, zou Peters overweging zijn 
om de Winner niet meer in het 

dure RAI gebouw te organiseren. De 
inschrijvingen moeten betaalbaar 
blijven. Het voortbestaan van de 
kwaliteit van shows is het betaal-
baar houden voor de exposanten 
en een goede keurmeesterlijst. De 
exposant verwacht voor die keuring 
een deskundig oordeel van iemand 
die wordt uitgenodigd vanwege zijn 
of haar kennis van het ras. 

OUDE MOPSEN
Deze keurmeester is een bewonde-
raar van rasgroep 2, Pinschers en 
Schnauzers, Molossers en Sennen-
honden en vooral de Duitse Dog. 
Peter: Rasgroep 2 zijn hondenrassen 
die hun oorsprong voornamelijk te 
danken hebben, omdat het fokdoel 
hoofdzakelijk bewaking en verdedi-
ging betreft. Het is interessant 
hoeveel verschillende uiterlijke 
verschijningsvormen aan dit slag 
honden is gegeven en daardoor 
is vaak te herkennen waar ze van-
daan komen.
Peter van Montfoort is van huis uit 
grootgebracht met honden en het 
fokken daarvan. Zo komt de liefde 
voor het hondengedrag tot stand. 
Het begint bij Boxers en Bulldog-
gen en de interesse voor het 

gehele kynologische gebeuren is 
het gevolg. Peter: Zolang als mijn 
gezondheid het toelaat zal ik niet 
zonder honden of een hond zijn. Het 
is een deel van mijn ziel. Zelf ben ik 
met Duitse Doggen begonnen, al meer 
dan 50 jaar geleden. Een leven met 
Doggen in al zijn variëteiten. Natuur-
lijk heb ik op dit moment nog een aan-
tal Doggen, maar ook nog twee oude 
Mopsen en een uit Italië geïmporteer-
de Welsh Corgi Pembroke.

AKK EXAMEN
In zijn herinnering is hij in 1981 
keurmeester geworden en het 
eerste ras dat hij mag keuren is de 
Leonberger. In die tijd is hij een 
periode ziek en zijn collega Joop 
Hiddes komt hem regelmatig 
opzoeken. Joop geeft dan ergens in 
Noord-Holland les in Algemene 
Kynologische Kennis (AKK). Peter: 
Die lessen zijn in het najaar begonnen 
en vanaf februari ben ik met hem 

Rasgroep 2:
Peter van Montfoort
Als gelouterd keurmeester heeft Peter van Montfoort al diverse keuringen op de Winner 
achter de rug. De eerste, denkt hij, in de tweede helft jaren tachtig of eerste helft jaren 
negentig. De Winner, aldus Peter, is in Nederland een belangrijke show, omdat hij een lange 
traditie heeft...

Groepskeurmeesters op de Winner 2014

Peter van Montfoort: Zolang als 
mijn gezondheid het toelaat zal ik 
niet zonder honden of hond zijn. 
Het is een deel van mijn ziel.

Peter van Montfoort: ‘De inschrijvin-
gen moeten betaalbaar blijven.’ 
(Foto: Mastiffhills).
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meegegaan. Toen de rasgroep Dogach-
tigen moest worden besproken, gaf hij 
die taak aan mij. Na de cursus geeft 
Joop Hiddes hem op voor het 
AKK examen en Peter hoort bij de 
20% geslaagde kandidaten. Geheel 
zelfstandig bereidt hij zich voor op 
het Exterieur en Bewegingsleer 
(E&B) examen. Als dat examen in 
oktober wordt gehouden, slaagt hij 
met succes en eind november van 
datzelfde jaar slaagt Peter van 
Montfoort voor zijn Leonberger 
examen. Met andere woorden: 
binnen één jaar AKK, E&B en een 
rasexamen. Dat is het hout waaruit 
Peter van Montfoort is gesneden. 

MOOIE HERINNERINGEN
Leven we nu in een periode dat er, 
om keurmeester van een rasgroep te 
worden, niet meer voor alle rassen 
examen hoeft te worden gedaan, 
heeft Peter voor het grootste deel 
van de rassen uit rasgroep 2 examen 
gedaan. Voorzover hij zich kan 
herinneren is hij maar één keer 
gezakt. Over de voorbereidingen op 
een rasexamen zegt hij: Die bestaan 
uit het bestuderen van de rasstan-
daard, het gebruiksdoel en de interpre-

tatie van de rasstandaard ten opzichte 
van het gebruiksdoel. 
Aan zijn keuringen buiten Europa 
heeft hij … zeer mooie herinnerin-
gen, vooral aan de negen keren dat ik 
in Indonesië heb gekeurd. Wanneer je 
zover moet vliegen, dan is de uitnodi-
ging niet voor de heenreis, twee 
dagen keuren en terug vliegen. Ik ben 
toen vaak ongeveer drie weken 
gegaan, met onder andere een aantal 
dagen verblijf op Bali. Ik ben een fan 
van de Indonesische keuken.

HARMONIE EN VITALITEIT
Als hem wordt gevraagd een 
volgorde bij het keuren aan te 
brengen in het rijtje hoofd, type, 
gangwerk etc. vind hij dat … een 
interessante vraag, die niet snel te 
beantwoorden is. Het gaat niet altijd 
om deze belangrijke onderdelen en 
zeker niet voor ieder ras. In rasgroep 
2 is type bij de Molossers van 
essentieel belang. Heb je een Mas-
tino in de ring die geen typisch 
Mastino hoofd heeft, dan heb je het 
ras niet in de ring. Daarom is type 
van groot belang. Dit geldt ook voor 
de Bullmastif en de Engelse Bulldog. 
Het hoofd is in vele gevallen een 

voornaam onderdeel van het type, 
vooral bij honden met een verkorte 
voorsnuit. Waar wij naar streven bij 
alle rassen is harmonie en vitaliteit. 
Het is dus complex; harmonie staat 
garant voor de goede beweging en 
vitaliteit. De afweging kan ook 
worden beïnvloed door de grootte 
van de populatie, per land of in 
het algemeen.
Hij is de eerste keurmeester van 
de elf ‘ondervraagden’ die niet zijn 
of haar rijtje doorgeeft, maar een 
verschil per ras, per land of in het 
algemeen aanbrengt. Het tekent 
zijn inzicht in de rassen en het 
vermogen om lastige vragen 
helder te beantwoorden. 

AZAWAKH
Bijna het gehele jaar door keurt hij 
in de weekends rassen uit rasgroep 
2 of rasgroep 9. En daarom, zegt 

In 2011 keurt Peter van Montfoort de Duitse Doggen op de ‘Grand Danois  
Klubben’ in Denemarken. 

Op de keuring van de Bulldog Club 
Nederland in 2010. De keurmeester 
met een van zijn klassenwinnaars. 
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Peter, heb ik veel van de rasstan-
daarden in het hoofd. Een enkele 
keer raadpleeg ik ‘m nog. Van het 
volgen van keuringen op shows ben 
ik geen voorstander. Evenals het 
raadplegen van showuitslagen via 
internet of het bijhouden ervan, dat 
sommige collega’s doen. Misschien is 
deze informatie, die vandaag de dag 
heel gemakkelijk door internet is te 
verkrijgen, van invloed op het aantal 
inschrijvingen.
Ook de vraag welk ras dat hij zelf 
niet heeft of heeft gehad, hij het 
mooiste vindt en waarom, vindt 
hij een bijna niet te beantwoorden 
vraag. Peter: Ik val voor vele rashon-
den die hoog in kwaliteit staan, 
daarom ben ik keurmeester. Een 
favoriet ras wil ik wel noemen, 
omdat ik dit ras vaak mooi vind en 

voor de uitstraling val. Maar ik zou 
het echt nooit willen hebben en dat 
is de Azawakh. Voor dit ras moet je 
als mens het karakter hebben.

KUNST- EN VLIEGWERK
Gevraagd naar zijn mening over de 
belangrijkste gezondheidscriteria 
bij rashonden, antwoordt hij: 
Omdat het fokken van rashonden 
meestal binnen gesloten populaties 
plaatsvindt, wordt er van de fokker 
een speciale kennis verwacht om te 
selecteren. Wat is wel en wat is niet 
geschikt voor de fokkerij of soms zelfs 
wat is er niet geschikt om in leven te 
blijven? Dit lijkt een harde regel, 
maar in onze liefhebberij, wanneer 
die serieus wordt beleefd, ontkom je 
er soms niet aan. Er bestaat bijna 
geen natuurlijke selectie meer. Alles 

wat wordt geboren moet met abnor-
maal kunst- en vliegwerk in leven 
worden gehouden, want dat bevestigt 
de liefde voor de hond! Of niet!! 
Mankementen zijn niet altijd uiter-
lijk waarneembaar. Pups die met 
zoveel kunst- en vliegwerk in leven 
worden gehouden, en daardoor vaak 
bij een dierenarts onder behandeling 
zijn of komen, vormen vaak de basis 
voor de negatieve beoordeling van de 
rashond. Vitaliteit is één van de 
belangrijkste onderdelen in de 
fokkerij, zowel de geestelijke als de 
lichamelijk vitaliteit.

Peter: Het zal een uitdaging voor 
mij worden als de kwaliteit van 
de honden in de groep groot is.

Op een show in Letohallen (Noorwegen) keurt Peter van Montfoort de Leonbergers, het ras waarvoor hij het eerste keur-
meesterexamen doet. 



Peter van Montfoort: Mijn leeftijd 
heeft niet een positieve invloed 
tot het uitoefenen van andere 
hobby’s, daarom ben ik begonnen 
met het telen van geraniums. 
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Over ‘trending topics’ in gezond-
heid en welzijn van de rashond, 
zegt hij: Als alles aan de basis goed 
is geregeld, dus wetenschappelijk 
onderbouwd en niet op basis van 
emotie, wordt deze vraag eenvoudi-
ger te beantwoorden. Als het gaat 
om ‘dan ziet de buitenwacht (maat-
schappij) dat wij tenminste iets 
doen’ stelt het niets voor. 

GERANIUMS
Zijn belangrijkste issues in de 
rashondenwereld zet hij voor mij 
op een rijtje: 1. Het goed kunnen 
omgaan met sociale media, zoals 
internet als facebook (respectvol). 

2. Het kunnen vormen van een 
capabel bestuur (bij rasverenigin-
gen) met goede kennis van zaken. 
3. Niet meer dan één rasvereni-
ging per ras. 4. Het verbeteren van 
de sfeer in het hele hondengebeu-
ren. 5. Het bekijken van de regel-
geving op functionaliteit en of 
deze leidt tot betere en gezondere 
honden. 6. Het maken van een 
‘professioneel gevormde rug’ om 
de rashondenfokkerij te verdedi-
gen in de media. 
De vraag over het interessantste 
‘bijverschijnsel’ van rashonden 
keuren wordt als volgt beant-
woord: Het interessantste aspect 
voor mij is te zien hoe hoog het 
kwaliteitslevel is per ras en wat de 
fokregelgeving is. Dit laatste interes-
seert mij, omdat in landen met de 
minste regelgeving vaak de mooiste 
honden in de ring komen; vergelijk 
bijvoorbeeld Duitsland met Rusland. 
Met betrekking tot vrienden maken 

denk ik dat er andere situaties zijn 
om voor langere periodes vrienden 
te maken, vanwege het concurrentie 
aspect.
Een favoriet hondenboek kan hij 
niet noemen: Ik heb veel honden-
boeken, algemene en rasspecifieke, 
een keuze kan ik daarom niet maken. 
Het zijn allemaal versies waar je iets 
mee kunt om een eigen visie te 
vormen.
Behalve de kynologie is er nog een 
andere hobby. Peter: Mijn leeftijd 
heeft niet een positieve invloed tot 
het uitoefenen van andere hobby’s, 
daarom ben ik begonnen met het 
telen van geraniums. 
Dat het niet de bedoeling is 
om achter die geraniums te 
gaan zitten, wordt duidelijk 
aan de hand van zijn website: 
www.steraldted.demon.nl (sinds 
1964). Daar vindt de bezoeker 
onder andere ook een interessant 
artikel uit 1993: ‘100 Jaar Neder-
landse Duitse Doggen Club’. 
Wellicht is het fokken in deze 
beschrijving wat op de achter-
grond gebleven, maar er zijn 
diverse rassen met succes gefokt, 
vooral Duitse Doggen en Mastíns 
Español. Tot tweemaal toe is een 
van zijn fokproducten ‘Top Dog-
achtige’ en vele ‘von Haus vom 
Steraldted’ honden mogen zich 
nationaal en internationaal 
kampioen noemen. 
Natuurlijk kijkt ook deze rasgroep 
keurmeester uit naar zijn keuring 
op de Winner Show. Ik hoop, zegt 
hij, dat de organisatie wordt beloond 
met een goede inschrijving. Het zal 
een uitdaging voor mij worden als de 
kwaliteit van de honden in de groep 
groot is.  

De keurmeester van rasgroep 3 
staat in dit Jaarboek op blz. 50.

Jyrena von Haus vom Steraldted werd geboren in 2010 en is gefokt door Peter  
van Montfoort.


