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Als uitgever van het Spaanse honden-
blad La Revista del Perro is ze in de 
gelegenheid geweest om de Neder-
landse kynologie van dichtbij te 
volgen. Ze heeft de hoge kwaliteit 
van veel in Nederland gefokte 
rashonden gezien, zo ook de 
uitmuntende organisatie van de 
Amsterdam Winner Show. Dat 
geldt ook voor het internationale 
aanzien van Nederlandse keur-
meesters en – natuurlijk – het 
hondenmagazine ONZE HOND, 
dat ze per jaar mooi ingebonden in 
haar boekenkast heeft staan. 
Natuurlijk wil ze de Nederlandse 
lezers een korte indruk geven van 
de hondenwereld in Spanje. 
De Spaanse Kennel Club – Real 
Sociedad Canina de España (RSCE) –
is het centrum voor hondenlief-
hebbers en is de drijvende kracht. 
Opgericht in 1911, wordt deze 
kennel club in 1912 lid van de 
Fédération Cynologique Inter-
nationale (FCI). 

TOPKWALITEIT
De Kennel Club houdt het stam-
boek Libro de Origenes Español 
(LOE) bij, waarin in 2013 zo’n 
60.400 honden zijn ingeschreven. 
Het populairst in Spanje zijn: 
Duitse Herder (4.750), Yorkshire 
Terrier (3.892), Chihuahua 
(3.544), Engelse Setter (2.818) 
en de Labrador Retriever (2.657). 
De twee grootste shows waarop 
een CAC kan worden gehaald, dat 
telt voor het Spaanse kampioen-
schap, worden in Madrid gehou-
den; een in de lente en in de 
herfst. De shows hebben zo’n 
4000 inschrijvingen en er wordt 
‘gestreden’ tussen veel honden 
van topkwaliteit. 
In Spanje heeft men bij de Staande 
Honden een kwalificatie in de 
showring nodig; het hoge niveau 
bij de Staande Honden kent 
dikwijls successen en toppresta-
ties. Eenzelfde topniveau is er bij 
obedience en competities werken-

de honden. Recentelijk, aldus Ana, 
kunnen we de nadruk leggen op de 
indrukwekkende ontwikkeling van 
agility, zowel wat betreft het aantal 
deelnemers als de internationale 
prestaties.

‘ETNISCHE GROEPEN’
De belangrijkste gebeurtenissen in 
de Spaanse hondenwereld zijn de 

Rasgroep 9:
Ana Mesto Martin 
Deze Spaanse keurmeester keurt voor de eerste keer in Nederland en ze is daarover heel 
opgewonden. Ze heeft mooie herinneringen aan haar exposeren in Nederland en som-
mige van door haar gefokte honden zijn Nederlands Kampioen geworden... 

Groepskeurmeesters op de Winner 2014: Gezelschapshonden

Logo Spaanse Kennel Club.

Ana werd Best-in-Show met haar 
Yorkshire Terrier in Madrid 2008.
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viering van het 100-jarig bestaan 
de van RSCE, in 2011, voorts de 
Wereld Shows in 1983 (Madrid) en 
1992 (Valencia) en de European 
Dog Sow in 2004 (Barcelona).
Ana: Ik moet hier speciaal de inspan-
ningen van de RSCE vermelden, die 
de nationale rassen ondersteunen. Op 
dit moment zijn er 11 internationaal 
erkend door de FCI en dan nog eens 
10, die nationaal zijn erkend door de 
RSCE. Er is prima werk gemaakt van 
de zogenoemde ‘etnische groepen’. 
Dat zijn populaties die diep zijn 
geworteld in een specifieke Spaanse 
regio. Deze honden delen fysieke en 
functionele karakteristieken als 
resultaat van een selectie in het 
verleden. Dit gebaseerd op het werk 
waarvoor ze jarenlang zijn gebruikt 
en vandaag de dag nog worden 
gebruikt. Voor deze ‘etnische groepen’ 
zijn rasstandaarden geschreven en de 
beste honden zijn geselecteerd om 
morfologische consistentie en geneti-
sche stabiliteit te bereiken. Het is héél 
interessant werk en bedoeld om 
voorzieningen te treffen voor de 
nabije toekomst. 
Hondenbladen hebben in Spanje de 
competitie met de digitale wereld 
verloren. Jammer genoeg zijn alle 
gedrukte versies verdwenen. Het is 
een ramp voor diegenen die tientallen 
jaren hebben gewerkt met gedrukte 
bladen en van mening zijn dat 
gedrukte boeken en tijdschriften een 
wereld op zich zijn.

‘HONDENGEK’
Ik heb, zegt Ana Mesto, grote 
rassen gehad: Dobermann, Engelse 
en Spaanse Mastiffs, Mastino 
Napoletano, de Spaanse Greyhound, 
Saluki en Afghaanse Windhond. De 
Afghaanse Windhond is altijd een 
hond naar mijn hart geweest. 
Hoewel, toevallig komt er een klein 
Yorkshire Terrier teefje in mijn leven 
en steelt mijn hart. Meer dan 25 jaar 

heb ik nu al Yorkies gefokt. Mijn 
fascinatie voor dit ras groeit nog 
steeds – ze geven je zoveel en vragen 
zo weinig van je. Hun formaat maakt 
het je gemakkelijk je leven met hen 
te delen en met hun grote intelligen-
tie winden ze ieder familielid om de 
vinger. De combinatie van hun 
uiterlijk en hun temperament maakt 
hen ‘specialisten in gelukkig maken’. 
Mijn familie, vervolgt Ana, heeft 
altijd huishonden gehad maar, 
afgezien van mijn echtgenoot, ben ik 
de enige die ‘hondengek’ is. Mijn 
echtgenoot en ik hebben op dit 
moment Yorkies en Pointers.
Ana Mesto is keurmeester sinds 
1994 en ze is bevoegd voor het 
keuren van rasgroepen 4, 9 en 10 
en de Gos d’Atura Català (Catalaan-

se Herdershond), alle Schnauzers, 
Dwergpinscher, Mastín Español 
(Spaanse Mastiff), Dogo Canario, 
Keeshond, Podenco Ibicenco, 
Golden Retriever, Spaanse Water-
hond, Engelse Springer Spaniel en 
de Engelse Cocker Spaniel. 

Ana Mesto: Type is voor mij de 
belangrijkste factor in de beoor-
deling van een hond.

Ana Masto met een Barsoi. Ze is ook bevoegd tot het keuren van alle rassen in 
rasgroep 10, de Windhonden. 
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DE PERFECTE HOND
Type, aldus Ana Mesto, is mijn 
belangrijkste factor in de beoordeling 
van een hond. Als type afwezig is bij 
een hond, krijgt hij van mij geen 
gunstige beoordeling, hoe uitmun-
tend het hoofd, gangwerk of tempe-
rament ook zijn. Dit gezegd heb-
bende, ik houd van een hond die de 
eisen in de rasstandaard zo dicht als 
mogelijk benadert. Ik denk dat wij 
allemaal, als keurmeesters en 
fokkers, zoeken naar een correct 
type, goede gezondheid, een goed 
temperament, correcte verhoudingen 
en een goed gangwerk. Zelfs al is de 
perfecte hond onmogelijk te berei-
ken, moeten we het blijven proberen 
en om dit te bereiken zou dit mijn 
volgorde van prioriteiten zijn. 
Alvorens te gaan keuren, leest ze 
– natuurlijk, zegt Ana – altijd de 
rasstandaard en probeert ze 
informatie te vinden over de stand 
van zaken in het land waar ze gaat 
keuren. Ook bezoekt ze regelmatig 
belangrijke tentoonstellingen, 
zoals de Crufts, Westminster en 

clubmatches van diverse rassen. 
Dat doet ze om op de hoogte te 
blijven van ‘hondse zaken’ in de 
verschillende landen.

KONINGIN SOFIA
In Spanje zijn de Duitse Herders-
hond, de Yorkshire Terrier en de 
Chihuahua de populairste rassen. 
Honden die aan de oren en de 
staart zijn gecoupeerd kunnen 
inschrijven op tentoonstellingen. 
Door de jaren heen heeft Ana 
nogal wat rassen gefokt. Ze somt 
ze op: Dobermanns, Dwergschnau-
zers, Pointers, Duitse Herders, 
diverse rassen in de Windhonden 
groep en – vooral – Yorkshire 
Terriers. Haar kennelnaam, 
‘La Villa y Corte’, deelt ze met haar 
man, Carlos Salas Melero. Op haar 
website www.lavillaycorte.com 
wordt bericht dat haar honden 
in het bezit zijn van maar liefst 
300 (inter)nationale titels. En… 
een foto van koningin Sofia van 
Spanje met Yorkshire Terrier, 
gefokt door Ana en Carlos. 

Om kort te gaan, hun kennel is een 
begrip in Spanje. 
Ana kijkt naar de wereld van de 
honden als zou het kunst zijn, een 
schilderij of een beeldhouwwerk. Ik 
ben verbaasd over de mogelijkheden 
om levende wezens te creëren die 
steeds mooier en perfecter zijn… dat 
is de grote uitdaging.
Waar ze bij haar keuringen in het 
buitenland vooral naar uitkijkt, is 
… het zien en analyseren van de 
kynologie in dat land. En het naar 
waarde schatten van de kwaliteit en 
de trends in het fokken. Maar ook 
hoe die zich verhouden met dat in 
andere landen. Ik vind het ook heel 
belangrijk om over zaken die rashon-
den aangaan te discussiëren en infor-
matie en ideeën uit te wisselen. 

ARCHITECTUUR
Haar favoriete hondenlectuur zijn 
boeken en encyclopedieën uit het 
begin van de 20ste eeuw. Ana: Die 
boeken laten de rassen zien als de 
selectie begint en wij hen kunnen 
vergelijken met onze huidige rassen. 

Keuring in Noorwegen. 

Keuren in Rome, 2009. 



SPAANSE RASSEN
• Ca de Bestiar.
• Galgo Español.
• Gos d’Atura Català.
• Mastín de los Pirineos.
• Mastín Español.
• Perdiguero de Burgos.
• Perro de Agua Español.
• Perro de Presa Canario.
• Perro de Presa Mallorquin.
• Podenco Canario.
• Podenco Ibicenco.
• Sabueso Español.
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Daarom houd ik van Hutchinson’s 
Dog Encyclopaedia en The Pointer 
and his Predecessors door William 
Arkwright, dat als ‘rassenbijbel’ 
wordt gezien. 
In haar werkende leven treedt Ana 
in haar vaders voetstappen en gaat 
architectuur studeren in Madrid, 
aan de Hogere Technische School 
voor Architectuur. Maar later 
geeft ze gehoor aan haar echte 
‘roeping’, de journalistiek, als ze 
terechtkomt bij de Central Press 
News Agency. Dan geeft ze de 
politieke en financiële journalis-
tiek op en combineert haar twee 
passies: de journalistiek en de 
wereld van de rashonden. Ze 
treedt toe tot de staf van het 
magazine El Mundo del Perro, 
waarvan ze vier jaar ‘editor-in-
chief ’ is. Samen met haar echtge-
noot is ze eigenares van de bladen 

La Revista del Perro, La Guía del 
Perro en La Revista del Perro Pastor 
Alemán. Op dit moment werken ze 
freelance voor andere bladen, die 
zich niet alleen maar op de kyno-
logie richten. 

ELEGANT AND FITTING
Ana: Natuurlijk kijk ik uit naar de 
Amsterdam Winner. Ik heb het altijd 
een fijne show gevonden en heb er 
goede herinneringen aan. Ik heb op 
de Winner als journalist gewerkt, ik 
heb competitie beleefd als exposant 
en een aantal door mij gefokte 
honden hebben er gewonnen. Maar 
ik ben er zeker van dat mijn herinne-
ringen aan de keuring van dit jaar 
nog mooier zullen worden. 
En wat ik zal dragen? Natuurlijk 
elegant en passend bij de gelegen-
heid. Maar... op dit moment nog 
top secret! 

De keurmeester van rasgroep 10 
staat in dit Jaarboek op blz. 126.

Een nog jonge koningin Sofia van 
Spanje met haar Yorkshire Terrier. 

Keuring in Madrid op de Centennial in 2011. Gefotografeerd met de beste van de 
rasgroep Windhonden. 


