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Het eerste dat mij opvalt in de keur-
meesterlijst van de Winner is dat 
sommige namen niet goed zijn 
gespeld. Ik weet uit ervaring dat 
een foutief gespelde naam einde-
loos elders terugkomt, in versla-
gen en bij foto’s, en daarom: het is 
Ĺudmilla – en niet Lumilla – en 
Fintorová met een accent op de á.
Wij zijn onze fokkerij begonnen, 
aldus Ĺudmilla, met Dalmatische 
Honden en hebben een overweldi-
gende hulp ontvangen van onze 
vrienden uit de Benelux: Annie 
Huisman (‘van Huis Dalmatho’), 
Liliane de Ridder (keurmeester uit 
België, ‘Indallys’) en Barbara Kacens 
(keurmeester uit Luxemburg). 

WERKKWALITEITEN
De Kennel Club in Tsjechoslowa-
kije wordt in 1911 opgericht. 
Als de republiek in 1992 wordt 

verdeeld in Tsjechië en Slowakije, 
wordt de Slowaakse Kennel Club 
opgericht, de Slovenská Kynolo-
gická Jednota, afgekort SKJ en 
kent drie secties: jachthonden, 
Duitse Herdershonden en wat 
Ĺudmilla een ‘verzameling van 
verenigingen’ noemt. 
De kwaliteit van de Slowaakse 
rashondenfokkerij is, aldus 
Ĺudmilla, heel goed. Nog onlangs 
zijn in Slowakije gefokte honden 
Best-in-Show geworden bij de FCI 
Centenary World Champion of 
Champions Show en de Reserve 
Best-in-Show op Cruft’s 2012. 
De rasverenigingen zijn verant-
woordelijk voor de fokkerij en elk 
ras kan slechts één rasvereniging 
hebben. De meeste rasverenigin-
gen hebben een ‘breed supervisor’, 
die fokkers adviseert en de nesten 
controleert. 
Slowakije kent vier inheemse 
hondenrassen: de Slovenský Kopov, 
de Slowaakse Tchouvatch (Slovens-
ký Cuvač, Slowaakse Herders-
hond), de Slovenský Hrubosrstý 
Stavac/Ohar (Slowaakse ruwharige 
Staande Hond) en de Tsjechoslo-
waakse Wolfhond. De twee laatst-

genoemde rekent Ĺudmilla tot de 
‘nieuwe rassen’. De naam van de 
Wolfhond is na de deling van de 
republieken niet veranderd en 
Slowakije wordt gezien als het 
land van herkomst. 
Veel fokkers, aldus Ĺudmilla, gaan 
in ons land niet naar tentoonstellin-
gen en besteden meer aandacht en 
moeite aan de werkkwaliteiten van 
hun honden. 
Maandelijks worden er in Slowa-
kije twee kynologische tijdschrif-
ten uitgegeven.

Rasgroep 10:
Ĺudmilla Fintorová  
Deze keurmeester uit Slowakije kan bogen op een flink aantal ‘dienstjaren’. Net als zo’n 
25 jaar geleden, keurt ze in 2014 ook rasgroep 10 op de Winner. Haar recentste optreden 
is in Utrecht in 2010, waar ze de Best-in-Show keuring doet. Ik heb, zegt ze, Nederlandse 
fokkers en de rashondenfokkerij in Nederland altijd al gewaardeerd en was heel erg blij toen 
een door ons gefokte teef op de Winner Show won...

Groepskeurmeesters op de Winner 2014: Windhonden

Ĺudmilla Fintorová: Veel fokkers 
in ons land gaan niet naar shows 
en besteden meer aandacht en 
moeite aan de werkkwaliteiten 
van hun honden. 

Logo van de Slowaakse Kennel Club.
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DE SCHOONHEID
Elke fokker van rashonden moet 
lid zijn van een rasvereniging die 
is geregistreerd bij de Kennel Club. 
De Kennel Club traint ook de 
keurmeesters, is de organisator 
van hondententoonstellingen en 
houdt het stamboek bij. 
Op de vraag wat haar favoriete 
rassen zijn, antwoordt Ĺudmilla: 
Ik houd erg van het unieke karakter 
van de Dalmatische Hond en van de 
schoonheid van Windhonden. Toen ik 
dertien werd kreeg ik mijn eerste 
eigen hond, een ruwharig Foxterrier 
teefje. Ik heb door de honden ook 
mijn man leren kennen. Wij kochten 
samen pups uit hetzelfde nest – uit 
het eerste nest Dalmatische Honden 
in Slowakije.
Dat deze kennismaking ‘door de 
honden’ een goede was, blijkt uit 
het feit dat hun huwelijk nu al 
42 jaar duurt! Ĺudmilla’s echtge-
noot is de oprichter-president van 
de Slowaakse Kennel Club en ook 

is hij keurmeester. In 1963 start 
ze met haar man de fokkerij van 
Dalmatische Honden en in de 
jaren zeventig richten ze in 
Slowakije de eerste club voor 

Windhonden op. Ĺudmilla is altijd 
al voornamelijk in Afghaanse 
Windhonden geïnteresseerd 
geweest; zij en haar man hebben 
geholpen met de import van de 
eerste Deerhound in Slowakije. Op 
dit moment heeft ze drie gladha-
rige Foxterriers en haar dochter 
bezit een Dalmatische Hond. 

RUSLAND
Gevraagd naar de rassen die ze nu 
mag keuren, zegt Ĺudmilla: In 
1976 begon ik met keuren, startte 
met Dalmatische Honden en toen 
geleidelijk aan de rassen in rasgroep 
10. Daarnaast keurt ze sommige 
rassen in rasgroep 2, de hoogbenige 
terriers, rasgroep 4, een groot deel 
van rasgroep 5, de Dalmatische 
Hond en de Ridgeback in rasgroep 6, 

Ĺudmilla is een niet onverdienstelijk kunstenares. Op haar fraaie website 
www.fintorova.info is een aantal van haar schilderijen te bekijken. 

In 1992 keurt Ĺudmilla de Italiaanse Windhondjes op de Winner Show. 



SLOWAAKSE RASSEN
• Slovenský Cuvač.
• Slovenský Hrubosrstý Stavac.
• Slovenský Kopov.
• Tsjechoslowaakse Wolfhond.
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sommige Staande Honden uit groep 
7, de meeste rassen in rasgroep 8 en 
de gehele rasgroep 10.
Keurmeester worden in Slowakije 
is niet makkelijk. Kandidaten 
moeten fokker zijn en een aanbe-
veling van de rasvereniging 
hebben. Daarnaast moeten ze 
werken als ringmedewerker op 
tentoonstellingen. Iedereen moet 
werken als kandidaat-keurmeester 
en moet daarna voor elk afzonder-
lijk ras een examen doen. Als men 
een nieuw ras wil toevoegen, dan 
is voor elk afzonderlijk ras toe-
stemming nodig van de rasvereni-
ging. Niet meer dan drie rassen 
kunnen gelijktijdig worden toege-
voegd en bij elk ras is de procedure 
alsof je voor het eerst gaat keuren.

Het enige land buiten Europa waar 
Ĺudmilla heeft gekeurd is Rusland: 
Ze hebben daar in veel rassen een 
goede kwaliteit honden. 

FIT FOR FUNCTION
Voor deze keurmeester is tempera-
ment het belangrijkste issue van 
een hond. Daarnaast moet de 
hond beschikken over een opti-
male geestelijke en lichamelijke 
conditie – oftewel sound zijn – en 
daarnaast harmonisch zijn ge-
bouwd en tot slot fit for function. 
Allemaal eisen die we ook elders in 
Europa zien voorbijkomen. 
Elke keer dat zij wordt uitgeno-
digd om te keuren wordt de 
standaard van de betreffende 
rassen grondig gelezen. In haar 
computer zitten foto’s van honden 
die ze mooi vindt en ze is altijd 
geïnteresseerd in commentaar van 
clubs in het land van herkomst 
van het ras.
Vanaf het begin, vertelt Ĺudmilla, 
hebben mijn man en ik succesvolle 

fokkers bezocht om van hen te leren 
wat belangrijk is. Onze eerste 
bezoeken waren aan Nederland, 
waar we fokkers van Windhonden 
bezochten. Ludmilla: Thuis hebben 
we nog steeds het boekje Onze 
Windhonden, geschreven door 
S. Udema-Kamerman van de Gamara 
Salukis. (Het is het eerste Wind-
hondenboek dat in het Nederlands 
verschijnt). 

VECHTHONDEN
De populairste rassen in Slowakije 
zijn Chihuahua’s, Yorkshire Terriers, 
Boxers en Bulldogs. De Duitse 
Jachtterrier en de Slovenský Kopov 
zijn populair bij jagers en als 
Ĺudmilla kijkt naar wat ze in de 
stad ziet rondlopen, zijn de Hon-
gaarse Vizsla en de Jack Russell 
Terrier ook heel populair. 
Met uitzondering van jachthonden 
is het couperen aan de staart 
verboden; jachthonden mogen 
preventief worden gecoupeerd. 
Trending topic in Slowakije zijn, 
aldus Ĺudmilla, de zogenoemde 
vechthonden, waarover eindeloos 
wordt gedebatteerd. Jachthonden zijn 
gewild bij jagers en worden bij de 
jacht gebruikt en over het trainen van 
jachthonden wordt veel gepraat.
Met de kennelnaam ‘Plum Pudding’ 
fokt Ĺudmilla nu al veertig jaar 
Dalmatische Honden; het laatste 
nest was al weer jaren geleden, 
maar ze hoopt eens weer pups te 
hebben. Tot op heden heeft ze 
slechts één nestje Foxterriers 
gehad. Ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan van de Kennel 

Ĺudmilla: Ik houd erg van het 
unieke karakter van Dalmatische 
Honden en van de schoonheid 
van Windhonden.

De show van de Deense Windhonden Club in 2008.
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Club en voor haar inspanningen in 
de fokkerij heeft ze een gouden 
medaille ontvangen. 
Wie meer van haar wil weten, kan 
terecht op www.fintorova.info 
Verrassend om te zien is dat ze niet 
alleen fokt en keurt, maar ook niet 
onverdienstelijk kunstschilder is. 

TROLLEN IN DENEMARKEN
Ook Ĺudmilla krijgt de vraag voor- 
gelegd wat voor haar het belangrijk-
ste issue is in de kynologie van 
vandaag. Ĺudmilla: Mijn grootste zorg 
nu is het onverantwoordelijk fokken. 
Elke dag hoor je over honden waarvoor 
nieuwe eigenaren worden gezocht. Een 
ander punt is de overdrijving en 
excessieve stress bij sommige rasken-
merken. Die gaan zover dat het zelfs de 
gezondheid van de honden aantast. Ik 
vind het heel belangrijk dat de FCI dit 
probleem aanpakt. 
Behalve de honden en alles wat daar 
omheen gebeurt, houdt Ĺudmilla 

van tuinieren, oude 
bomen en is ze een 
groot paardenliefheb-
ster. Ook haar twee 
kleinzonen geven haar 
veel plezier.
Hoewel het reizen naar 
tentoonstellingen soms 
wat vermoeiend is, 
houdt ze ervan om 
belangrijke plaatsen te 
bezoeken. Ĺudmilla is 
dankbaar dat ze de 
gelegenheid heeft om 
zoveel Europese landen 
te kunnen bezoeken. 
Ze gaat dan altijd naar 
musea en galerijen en 
doet een beetje aan sightseeing. 
Het is prettig om oude en nieuwe 
vrienden te ontmoeten en te proe-
ven van lokale specialiteiten. Ook 
houdt ze van het tegenkomen van 
speciale dingen, zoals bijvoorbeeld 
trollen in Denemarken...

BEELDHOUWSTER
In het algemeen, zegt Ĺudmilla, houd 
ik van boeken over honden in de kunst 
en van verhalen over honden, zoals 
bijvoorbeeld de boeken van James 
Thurber en James Herriot. Mijn 
favoriete boeken zijn Brevier neuzeitli-
cher Hundezucht van Hans Räber, 
Dogsteps van Page Elliot and Judging 
the Gundog Breeds van Frank Kane. 
(Het laatstgenoemde boek is ook 
favoriet bij haar Deense collega, 
Hanne Laine Jensen.)
Ĺudmilla Fintorová is opgeleid tot 
beeldhouwster en ontwerpster. Zo 
heeft ze speelgoed voor gehandi-
capte kinderen ontworpen en ook 
werkte ze als adjunct hoofdlerares 
op een kunstacademie. Op dit 
moment is ze freelancer en houdt ze 
zich bezig met het schilderen van 
portretten van honden en paarden. 
Ze kijkt erg uit naar haar keuring op 
de Winner – I am very excited! – en 
denkt erover om hetzelfde jasje te 
dragen als 25 jaar geleden!  

De Best in Show keurmeester 
staat in dit Jaarboek op blz. 138.

De Windhonden Specialty in Hongarije, 2008, met de Afghaanse Windhond 
Ch. ‘A Magic Star Szitár al Fidda’ als beste van het ras. Ĺudmilla is daar de 
Best in Show keurmeester en staat als derde van rechts.

In 2008 worden de Italiaanse Windhondjes op de 
show van de Windhonden Club Denemarken door 
Ĺudmilla Fintorová gekeurd. 


