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VERWEGGISTAN
De discussie dat Nederlandse keur-
meesters, ondanks dat zij de beste 
opleiding hebben (wie beoordeelt dat?) 
op shows in vertegenwoordiging 
vaak in aantal het loodje leggen 

ten opzichte van hun buitenlandse 
collega’s, is al jaren aan gang. En  
– zeggen sommige exposanten – het 
liefst uit Verweggistan. Keurmeesters 
die bij de samenstelling van keurmees-
terlijsten zijn betrokken, willen 

immers zelf ook wel eens in Verweggi-
stan keuren. Of luieren aan de Kroati-
sche kust. Die discussie laten we 
maar voor wat hij waard is.

VIER NEDERLANDERS EN 
ZES BUITENLANDERS
Op de Winner 2014 is de verdeling 
tussen de in totaal 10 rasgroep 
keurmeesters als volgt: 4 Nederlan-
ders en 6 buitenlanders (Kroatië, 
Denemarken, Portugal, Italië, Spanje 
en Slowakije). 
Op de vrijdag voor de Winner – bij de 
‘Holland Cup’ - is Lydia Erhart de 
Best-in-Show keurmeester en Gerard 
Jipping is de eer te beurt gevallen om 
de Best-in-Show van de Winner 2014 
aan te wijzen. 
Een ‘treetje lager’ dan Best-in-Show 
(BIS) keurmeesters staan rasgroep 
keurmeesters. Zij immers sturen de 
tien beste uit de rasgroepen naar de 
erering voor de finale beoordeling.
Met de rasgroep keurmeesters op de 
Winner gaan we kennismaken, zo 
ook met de BIS keurmeester, en dat 
doen we in de volgorde van de 
rasgroepen 1 t/m 10. 

Rasgroep 1:
Rony Doedijns
De keurmeesterlijst is, denk ik, het meest gelezen deel van het inschrijfformulier voor een 
tentoonstelling. Daarop is die van de ‘Holland Cup’ en de Winner 2014 geen uitzondering. 
Wat valt het eerste op? Dat er van de 39 keurmeesters uit het erering programma slechts 
één uit Engeland komt. En dat terwijl Engeland de leverancier is van veruit de meeste 
hondenrassen. Vreemd? Ja! Waarmee overigens niets is gezegd dat afdoet aan de kwaliteit 
van deze keurmeesters.

Groepskeurmeesters op de Winner 2014

Deze foto is genomen op de Nationale Show in Rakvere, Estland, in 2013. Bij het 
in meer dan vijftig landen keuren is er één ding dat niet wijzigt: het vasthouden 
van een rozet.
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RASGROEP 1: RONY DOEDIJNS 
NEDERLAND 
Voor Rony Doedijns persoonlijk is de 
Amsterdam Winner een heel bijzon-
dere show. Meer dan 30 jaar geleden is 
hij er voor het eerst als exposant en 
later als ringmedewerker. Nog weer 
later als speaker in de erering en 
keurmeester voor diverse rassen en 
groepen. In 2009 doet hij de Best-in-
Show keuring en inmiddels is hij al 
vele jaren betrokken bij de organisatie. 
Rony: Wat de Winner voor mij zo uniek 
maakt is de enorme geschiedenis die aan 
deze tentoonstelling is verbonden. Je 
moet je bedenken in 2014 voor de 
125ste keer. In alle oude boeken en 
tijdschriften en in verhalen van oude 
fokkers en kynologen wordt altijd over 
de Winner Show gesproken. Als ik weer 
in de RAI rondloop, dan moet ik altijd 
denken aan de vele top kynologen 

die helaas niet meer in ons midden zijn. 
De Winner 2014 vindt helemaal niet 
plaats in zwaar weer. Dat is onzin! 
Bestuurlijke en/of interne zaken zijn 
voor de exposant, bezoeker, standhou-
der en keurmeester niet van belang. De 
organisatie heeft de verantwoordelijk-
heid om een top show neer te zetten. Ik 
weet zeker dat de samenwerking tussen 
de Raad van Beheer, Cynophilia en het 
Winner Team ervoor garant zal staan 
dat ook de Amsterdam Winner 2014 
een onvergetelijke show zal zijn. 

NO NONSENSE EN PUUR
De honden uit rasgroep 5, Spitsen en 
Oertypen, hebben Rony’s bijzondere 
belangstelling. Ook zijn eerste ras, de 
Finse Spits, is afkomstig uit deze 
rasgroep. Het zijn honden zonder 
overdrijving, ze staan dicht bij de 
natuur, zijn oorspronkelijk, onafhan-
kelijk, eigengereid, eerlijk en be-
trouwbaar. No nonsense en puur, 
daar houd hij van. Rony: Overigens 
niet alleen bij honden. 
Hij vervolgt: Honden spelen een hele 
grote rol in mijn leven. Naast Arno en 
mijn familie en vrienden, zijn onze 

honden thuis heel belangrijk. Heerlijk 
thuiskomen en met de honden de wei in. 
Jente, onze Fin uit Finland, heeft de 
gehoorzaamheid van onze twee Tibeta-
nen overgenomen. Het is heerlijk om 
thuis met je eigen honden bezig te zijn. 
Rony komt niet echt uit een ‘honden-
familie’, hoewel zijn vader een 
‘dierenman’ was en zijn grootouders 
mensen die altijd veel dieren in en 
om het huis hielden. Eind van de 
jaren negentig start Rony met de 
eerste rasexamens en de Bearded 
Collie is het eerste ras waarvoor hij 
bevoegd is. Het aantal rasexamens 
dat hij heeft gedaan is iets om even 
stil van te worden: rond de 140! Hij 
is de eerste Nederlandse exterieur 
keurmeester die volgens een vooraf 
vastgesteld loopbaantraject, dat 
bestaat uit examens en opleidings-
programma’s, in 2007 door de Raad 
van Beheer wordt benoemd tot 
allround keurmeester. Dat betekent 
dat hij bevoegd is tot het keuren van 
alle hondenrassen.

SUPER TROTS
Rony: In tot nu toe meer dan vijftig 
landen, verspreid over de hele wereld en 
in alle werelddelen, heb ik het genoegen 
gehad om mijn keurmeesters passie en 
hobby uit te mogen voeren. Als ik terug 
denk aan de jaren dat ik nu keur en aan 
mijn keurbelevenissen, dan zijn er veel 
shows waaraan ik nog regelmatig, met 
een glimlach, terug denk. Natuurlijk aan 
de Best-in-Show keuring op de Amster-
dam Winner in 2009. Maar ook het 
Finse Spitsen keuren in het land van 
oorsprong, Finland, ervaar ik nog altijd 
als zeer bijzonder. In Scandinavië heb ik 

Rony Doedijns: Wat de Winner 
voor mij zo uniek maakt is de 
enorme geschiedenis die aan deze 
tentoonstelling is verbonden.

Winner 2012. Rony staat als derde van rechts. (Foto: Kynoweb).
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op verschillende toonaangevende shows 
de Best-in-Show keuring mogen 
verrichten. Het zijn niet alleen de top 
shows die bij mij die glimlach veroorza-
ken. Ik kan me ook mijn eerste keurin-
gen hier in Nederland nog goed herinne-
ren. De eerste CAC-CACIB shows en 
niet te vergeten de eerste Kampioen-
schapsclubmatches van de rassen 
waarvoor ik de bevoegdheid kreeg. Ik 
weet nog wel dat ik super trots was dat 
ik daar mocht keuren.
Met Martin van de Weijer (erekeur-
meester), Hans van den Berg, 
Jo Schepers, Ricky Lochs en Rony 
Doedijns heeft Nederland op dit 
moment vijf allround keurmeesters, 
die zowel op tentoonstellingen in 
Nederland als in verre buitenlanden 
de Nederlandse kynologie vertegen-
woordigen.

ECHT GENIETEN
Als ik vraag of Rony de woorden 
hoofd, type, gangwerk op zijn 
volgorde wil zetten, antwoordt hij: 
Totaalbeeld, zonder overdrijving, geen 
uiterlijk waarneembare welzijnsbeper-
kende raskenmerken, type, toplijn, 
temperament, hoofd, conditie, gangwerk 
en presentatie zijn voor mij het belang-
rijkst! Dit is voor mij de meest accepta-

bele volgorde, die ik altijd zal volgen bij 
mijn keuringen. Ik ben ervan overtuigd 
dat deze volgorde zal bijdragen aan een 
nog betere landelijke acceptatie van 
onze hobby: fokken, houden, sporten, 
werken en tentoonstellen van honden. 
Hij vervolgt: Ik bestudeer altijd de 
rasstandaard voordat ik de ring in stap. 
Alle details heb je dan weer even scherp. 
Details spelen overigens bij mijn 
keuringen niet altijd de grootste rol.
Behalve de rassen uit rasgroep 5 zijn 
er veel rassen die Rony mooi vindt. 
Zo is partner Arno helemaal weg van 
de Beagle, een ras dat Rony ook heel 
mooi vindt, en hij weet zeker dat ze 
ooit een Beagle erbij gaan nemen. De 
Whippet, ook mooi, en zo kan hij nog 
wel even doorgaan. 
Rony: Soms, tijdens de keuring van een 
bepaald ras, kan ik helemaal in de ban 
raken van sommige honden. Heerlijk, 
dat is dan echt genieten. 

LANDELIJK VERBOD
Op de vraag welke gezondheidscrite-
ria hij de belangrijkste vindt en hoe 
hij de toekomst van de rashond in 
Nederland ziet, antwoordt hij: Willen 
wij grip blijven houden op de fokkerij in 
Nederland en op het tentoonstellen van 
honden, dan moeten gezondheid en 

welzijn altijd leidend zijn, bij alles wat 
we doen. Ik zou persoonlijk ook niets 
anders willen en kunnen. Ik herhaal 
graag het antwoord op de eerder 
gestelde vraag. Het totaalbeeld, zonder 
overdrijving, geen uiterlijk waarneem-
bare welzijnsbeperkende raskenmerken, 
type, toplijn, temperament, hoofd, 
conditie, gangwerk, presentatie zijn 
voor mij het belangrijkst bij een keuring! 
Voor de fokkerij is het van belang dat er 
een goede screening plaatsvindt op de 
veel voorkomende gebreken binnen een 
populatie.
Het feit dat gezondheid en welzijn op dit 
moment ‘trending topics’ zijn, is 
– volgens Rony - heel goed en de enige 
manier om ervoor te zorgen dat honden-
tentoonstellingen niet verboden gaan 
worden in Nederland. Want ik overdrijf 
echt niet! Er is een aantal organisaties 
in Nederland dat er alles aan doet om 
draagvlak te creëren voor een landelijk 
verbod om hondententoonstellingen in 
Nederland te houden. Deze lobby is in 
volle gang!

Rony Doedijns: Speel het niet op 
de persoon en accepteer een andere 
visie en of mening.

Zijn de outfits van te voren afgesproken? 

Keuren in Nederland: ook in weer en 
wind. (Foto: Ruud Rolaff).



NEDERLANDSE RASSEN
• Drentsche Patrijshond.
• Hollandse Herder.
• Hollandse Smoushond.
• Markiesje.
• Nederlands Kooikerhondje.
• Nederlandse Schapendoes.
• Saarlooswolfhond.
• Stabijhoun.
• Wetterhoun.
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ACTUELE WETENSCHAP
Onder de kennelnaam ‘Saimaan’ 
heeft Rony Doedijns Finse Spitsen 
gefokt, waaronder vele Nederlandse 
en multi kampioenen. Ook Euro-
pese en Wereldkampioenen en op de 
tentoonstellingen van de rasgroep 
weten zijn honden altijd goed te 
scoren. Behalve dat, zijn er aardig 
wat honden naar het buitenland 
geëxporteerd. Er is geen website, 
maar hij maakt veel gebruik van de 
social media. 
Voor Rony zijn de meest belangrijke 
issues in de rashondenwereld 
openheid en het betrekken van de 
actuele wetenschap bij de fokkerij. 
Rony: Een andere visie en mening mag. 
Dat is in het dagelijkse bedrijfsleven en 
ook in de politiek heel normaal. Speel 
het niet op de persoon en accepteer een 
andere visie en of mening. Ga met 
elkaar op een goede manier de discussie 
aan. Alleen op die manier krijgen we 
begrip en inzicht in elkaars stand-
punten en kunnen we werken aan 
verbetering.
Behalve honden zijn er nog andere 
liefhebberijen, zoals ‘heerlijk opgaan 
in een vreemde stad’, muziek, 
architectuur, theater, interieur, tuin 
en gezellig samen zijn met vrienden. 

Dankzij zijn vele keuringen, waaraan 
soms lange reizen voorafgaan, is een 
aantal van de liefhebberijen te 
combineren met keuren. Het maakt 
niet uit waar ter wereld hij wordt 
gevraagd om te keuren, … met echte 
hondenmensen heb je binnen no time 
een leuk contact.

OPDRACHT
Zowel in zijn vorige baan als in de 
huidige – directielid van de Raad 
van Beheer – heeft Rony veel te 
maken met communicatie en dus 
kunnen we met een vraag over de 
kynologische pers in Nederland bij 
hem terecht. Rony: De kynologische 
pers is in Nederland niet erg actief en 
actueel. Als je kijkt naar sommige 
landen om ons heen, hoe actueel daar 
wordt geschreven en hoe bepalend de 
pers dan kan zijn. In Nederland zijn er 
een paar kynologen die goede pennen-
vruchten hebben. Ik vond in het 
verleden de actualiteit veel beter 
weergegeven in de diverse kynologische 
bladen. Er is dus voor mij te weinig 
variatie en gevoel voor verandering en 
aanpassing aan de actualiteit.
En over zijn vorige baan gesproken, 
hij is manager bij Euretco geweest 
en zijn leven is niet veranderd sinds 

hij directielid bij de Raad van Beheer 
is geworden. Rony voelt zich zeker 
niet beperkt in zijn persoonlijke 
opdracht. En die opdracht is om, 
samen met zijn collega’s, bestuur, 
leden, fokkers en stakeholders, niet 
alleen nationaal, maar ook zeker 
internationaal, alles uit de kast te 
halen om er aan bij te dragen dat de 
kynologie in de volle breedte kan 
blijven bestaan.
Het moet ook vanzelfsprekend worden, 
aldus Rony, om een rashond te kopen 
en geen lookalikes. De Raad van 
Beheer – en dat zijn wij allemaal – zal 
de komende jaren veel energie stoppen 
in het verkondigen van onze missie en 
visie. Om de consument die is geïnte-
resseerd in honden, aan ons te binden. 
Wij gaan voor groei en voor borging 
van kwaliteit. 
Op de vraag om rasgroep 1 te 
karakteriseren, antwoordt Rony: 
Deze rasgroep is in Nederland goed 
vertegenwoordigd en is sterk te 
noemen, in kwaliteit en grootte. De 
groep staat voor veel variatie in type 
honden, geen overdrijvingen in 
verschijningsvormen, actief en het 
verleden heeft laten zien dat winnaars 
van deze groep ook ver komen tijdens 
de Best-in-Show keuringen. 

De keurmeester van rasgroep 2 
staat in dit Jaarboek op blz. 36.

Eckerö, Finland, 2010. De Engelse Cocker Spaniel wordt beste veteraan.


