
Vier keurmeesters, vier stellingen. Van links naar rechts: Hans Boelaars, Regina 
Tromp, Nicole Horsten en Hildeward Hoenderken. (Foto: Ria Hörter).
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JA OF NEE
Zo’n kleine veertig keurmeesters 
zijn op 22 mei jl. afgereisd naar 
Sportcafé ‘De Camp’ in Woudenberg 
om deel te nemen aan deze afleve-
ring van het Kynologisch Lagerhuis. 
Theo van der Horst is dit keer de 
spreekstalmeester; hij moet de 
discussie in goede banen leiden en 
ingrijpen als deze dreigt te ‘ontaar-
den’ in aparte praatgroepen. 
Hij geeft de keurmeesters die de 
stellingen op tafel – of liever op 
het scherm – leggen, steeds, 
voorafgaand aan de discussie, 

de gelegenheid voor een korte 
toelichting. 
Net als in het ‘echte’ Lagerhuis, 
zijn rijen stoelen tegenover elkaar 
geplaatst. Als de stelling wordt 
geprojecteerd, nemen de meeste 
keurmeesters meteen plaats in het 
JA of het NEE vak, om – na de 
toelichting of tijdens de discussie –
al dan niet te verhuizen naar het 
andere vak. Twijfelen of ‘polderen’ 
mag niet. Was bij de vorige afleve-
ring nog een aantal stoelen in het 
midden geplaatst, nu kan men 
slechts kiezen voor JA of NEE. 

BEAUTY MET LEEG HOOFD 
1. ‘Fit for function’ heeft bij 
gebruikshonden de voorkeur 
boven het schoonheidsideaal. 
Dat is de eerste stelling, die voor 
rekening komt van Nicole Horsten-
Ceustermans. Uit haar toelichting 
blijkt dat met ‘Fit’ niet wordt 
bedoeld dat de hond is uitgerust of 
uitgeslapen, maar dat ‘Fit for 
function’ moet worden gelezen als 
‘geschikt voor het werk waarvoor de 
hond is gefokt.’ We willen toch niet 
blijven zitten’, aldus Nicole, ‘met 
een beauty van een hond, maar wel 
een hond met een leeg hoofd?’
85% Van de toehoorders verhuist 
meteen naar het JA vak. Wel met de 
aantekening dat keurmeesters zich 
niet van de rasstandaard mogen 
verwijderen. Die standaard is bij 
vele rassen, sinds de opstelling 
ervan, een aantal keren gewijzigd. 
Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint 
vat het geheel bondig samen: ‘Het 
bij het ras passende karakter, een 
functionele bouw, de natuurlijke 
aanleg en de rastypische eigen-
schappen zijn onlosmakelijk aan de 
standaard gebonden.’ 
Dat is juist, want in elke rasstan-
daard van gebruikshonden staan 
eisen, soms een beetje verdekt, die 

Praatjes VULLEN 
wél gaatjes !
Voor de derde keer op rij organiseert de Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied, 
kortweg VKK, een discussie avond, onder de noemer ‘Kynologisch Lagerhuis’. Het format 
is simpel: vier keurmeesters deponeren vier stellingen en daarna is het woord aan de zaal.
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Kynologisch Lagerhuis



Regina Tromp: ‘Bij de windhonden is het eenvoudigweg ‘not done’ om in te 
schrijven bij een keurmeester die de hond heeft gefokt.’
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betrekking hebben op het werk dat 
de hond moet kunnen doen. 

TOTAALPLAATJE
Diverse meningen worden gegeven: 
een hond kan niet functioneel zijn 
als hij niet goed is gebouwd of de 
eigenschappen die bij zijn ras 
passen niet heeft. En, de oorsprong 
van de (werk)hondenrassen moet in 
ere worden gehouden. Leeghoof-
dige, niet gemotiveerde honden zijn 
niet wenselijk. Ook worden de 
verschillen tussen showtype en 
werktype bij diverse rassen ge-
noemd – iets dat eigenlijk niet zou 
mogen bestaan. Op een tentoonstel-
ling kan ‘Fit for function’ maar ten 
dele worden beoordeeld. Daarvoor 
hebben we dan ook de werkkampi-
oenschappen, veldwedstrijden, etc. 
Eén van de aanwezigen meldt dat 
hij bij het keuren van een Akita niet 
kan zien of deze hond nog steeds 
een beer achterna gaat, maar dat hij 
wel kan zien of de hond functioneel 
is gebouwd en het bij zijn ras 
passende gangwerk heeft. 
Een belangrijke conclusie is dat de 
gebruikshonden zijn veranderd, 
omdat onze omgeving, onze maat-

schappij, is veranderd. Gebruiks-
honden kunnen het werk waarvoor 
ze zijn gefokt veelal niet meer doen. 
Een laatste vraag blijft in de lucht 
hangen: ‘Moeten al onze honden 
dan huishonden worden?’
In de conclusie ‘dat het totaalplaatje 
belangrijk is’, kunnen de meeste 
aanwezigen zich wel vinden. Na de 
discussie blijkt dat een enkeling van 
vak is gewisseld. Het percentage JA 
blijft dan ook rond de 85%. 
Thuisgekomen lees ik de doelstellin-
gen van de VKK er nog eens op na: 
De VKK stelt zich ten doel de belangen 
der kynologie in Nederland te bevorde-
ren, waarbij alle zaken betreffende 
exterieur beoordelingen de speciale 
aandacht hebben. 

WIE BEPAALT HET EIGENLIJK?
2. Het bewaken van de kwaliteit 
van een ras ligt bij de keurmees-
ter en niet bij de fokker. 
Deze stelling wordt naar voren 
gebracht door Regina Tromp. Meteen 
al wordt het JA vak ingenomen door 
zo’n 50% van de aanwezigen, hetgeen 
betekent dat de andere 50% het niet 
eens is met deze stelling. Een mooie 
afspiegeling, want ook bij de keur-

meesters achter de tafel is de verhou-
ding 2 x JA en 2 x NEE, waarbij de JA 
stemmers beiden ook fokker zijn. De 
discussie brandt los: tentoonstellin-

DE STELLINGEN ZIJN VAN:
1. Nicole Horsten-Ceustermans: 
groepskeurmeester FCI-groep 4: 
Dashonden en groep 6: Lopende 
Honden en Zweethonden.
2. Regina Tromp-Pruijn: groeps-
keurmeester FCI-groep 10: Wind-
honden; keurmeester van rassen 
in de groepen 2, 5 en 9.
3. Hans Boelaars: groepskeur-
meester FCI-groep 4: Dashonden, 
groep 6: Lopende Honden en 
Zweethonden, groep 8: Apporteer- 
en Waterhonden; groep 9: Gezel-
schapshonden; keurmeester van 
rassen in de groepen 1, 3, en 5.
4. Drs. Hildeward Hoenderken: 
keurmeester van een aantal 
rassen in de FCI-groepen 2 en 9.

Hans Boelaars, hier gefotografeerd 
met zijn vrouw Gerda, is een langja-
rige exposant, fokker en groepskeur-
meester van vier FCI-groepen. 
(Foto: Marinus Nijhoff).



Nicole Horsten: ‘Moeten al onze honden dan huishonden 
worden?’ (Foto: Ria Hörter).

Als dierenarts heeft Hildeward Hoenderken niet alleen 
honden in zijn praktijk. (Foto: Van Noort).
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gen waren vroeger vrijwel uitsluitend 
voor fokkers; daarom kennen we in 
Duitsland nog het woord Zuchtschau 
– foktentoonstelling. Alleen voor 
fokkers dus, die hun producten 
(laten) vergelijken. Nu zijn ‘gewone 
exposanten’ in de meerderheid en zij 
willen vooral winnen en… ze weten 
alles beter. Exposeren is een hobby op 
zich geworden. Vroeger waren er veel 
meer grote fokkers, terwijl we nu veel 
meer ‘gelegenheidsfokkers’ hebben. 
Echter, voor die tweede groep kan een 
keurmeester bepalend zijn. En dat, 
aldus de spreker, wordt ook van hem 
verwacht. Keurmeesters moeten het 
gesprek met fokkers aangaan. 
Bij deze stelling komen zeer uitge-
sproken meningen naar voren: ‘Wij 
zijn de hoeders, dat kun je niet aan 
een individuele fokker overlaten.’ 
Of deze: ‘Zowel keurmeesters als 
fokkers hebben soms geen idee van 
de rasstandaard.’ 
Zonder meteen te vervallen in ‘dat 
vroeger alles beter was’, is het wel 
zo dat een keurmeester destijds 

vaak aan een hond kon zien uit welke 
kennel deze afkomstig was. 

TIMBOEKTOE
Men drijft een beetje weg van de 
stelling: ‘Soms kun je door hoog te 
kwalificeren een ras kapot maken’ 
en ‘Eerbied voor keurmeesters is 
weg.’ Ook wordt de hand in eigen 
boezem gestoken: ‘De keurmeester 
wijst weliswaar de kwaliteit aan, 
maar er zijn veel keurmeesters die 
dat gewoon niet kunnen.’ Hetgeen 
hen overigens niet van de plicht 
ontslaat om tenminste de rasstan-
daard te bewaken.
Het NEE vak is van mening dat de 
fokker verantwoordelijk is voor de 
eigen fokkerij én de kwaliteit daarvan. 
Want, wat te denken van ‘keurmees-
ters uit Timboektoe, die binnen twee 
jaar allrounder zijn?’ Ook het woord 
‘Oostblok’ valt af en toe, waarmee 
men wil aanduiden dat er landen zijn 
waarin de vooropleiding van keur-
meesters zich echt niet kan meten 
met onze normen. 

Inmiddels zijn de meningen iets ver-
anderd: zo’n 60% zit nu in het NEE 
vak tegen 40% in het JA vak. Uitein-
delijk is een gedeelde conclusie ‘dat de 
kwaliteit van de keurmeester belangrijk 
is bij het bewaken van de kwaliteit in 
een ras.’ En: ‘Thuis mag een fokker het 
zeggen, op een show de keurmeester.’ 
Met de uitspraak ‘Liever een ZG van 
een kenner dan een U van een nitwit’ 
wordt de discussie afgerond. 
Wat niet ter sprake komt, maar wel de 
werkelijkheid is, is dat slechts een 
miniem percentage van onze rashon-
den in de showring komt en dat een 
keurmeester – als hij al de kwaliteit 
bewaakt – dat kan doen bij slechts 
een zéér gering aantal honden. 

SCHIJN VERMIJDEN?
3. Bij een nog actieve fokker is 
belangenverstrengeling als 
keurmeester onvermijdelijk. 
Dit is de stelling van Hans Boelaars, 
die er meteen aan toevoegt dat hij 
met een ‘actieve fokker’ iemand 
bedoelt die zo’n 5 tot 10 nestjes 



Nicole Horsten en Regina Tromp, respectievelijk keurmeesters van FCI-groepen
4 en 6 en van FCI-groep 10.
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per jaar fokt, dekreuen heeft en zo’n 
20 honden bezit. 95% van de aanwe-
zigen verhuist onmiddellijk naar het 
NEE vak. Sommige keurmeesters 
geven nadrukkelijk aan dat ze het niet 
accepteren als zelfgefokte honden 
onder hen worden ingeschreven. Men 
is van mening dat je – als je het ras 
echt dient – inschrijvingen van ‘eigen 
honden’ niet moet accepteren. Echter, 
het feit dat keurmeesters exposanten 
vragen om door hen gefokte honden 
niet in te schrijven, is op zich al een 
vorm van belangenverstrengeling…
Voor één keurmeester is het ant-
woord op deze stelling eenvoudig: ‘Je 
bent eerlijk of niet’ en ‘Je bent 
deskundig of niet.’ Regina Tromp 
geeft aan dat het bij de windhonden 
eenvoudigweg ‘not done’ is om in te 
schrijven bij een keurmeester die de 
hond heeft gefokt. Wim Wellens 
meldt dat hij is gestopt met fokken 
toen hij keurmeester werd, dit om 
alle schijn te voorkomen. Engeland 
kent een verbod op het inschrijven 
van een hond die door de keurmees-
ter is gefokt. En weer komt ‘vroeger’ 
om de hoek kijken: ‘Vroeger was een 
keurmeester een fokker die niet 
meer fokte.’ Een echte conclusie bij 
deze stelling is er niet. 95% NEE 
verandert in 98% NEE en zo geeft de 
zaal aan dat men deze stelling niet 
onderschrijft en van mening is dat er 
bij een zorgvuldig opererende keur-
meester geen sprake van belangenver-
strengeling hoeft te zijn. 

BETROKKENHEID
4. Zijn we trots op onze begin-
nende keurmeesters? 
Dit is de vierde en laatste stelling, 
die wordt ingebracht door Hilde-
ward Hoenderken. Hij rekent 
zichzelf tot een beginnende keur-
meester en leidt de stelling in met 
wat hij in de praktijk meemaakt en 
hoort: ‘Vaak hoor je van oudere 
keurmeesters: wij hebben de 

échte kynologie nog meegemaakt’, 
‘Vroeger luisterde men nog naar 
kenners’ en ‘Het eigen initiatief van 
nieuwe keurmeesters is nu kleiner.’ 
Was het vroeger beter?’, vraagt 
Hildeward zich af, om er meteen 
aan toe te voegen dat ‘veel jonge 
keurmeesters echte passie hebben.’ 
Het panel is ook hier verdeeld 
– 2 x JA en 2 x NEE – maar de zaal 
verhuist voor 95% meteen naar het 
JA vak, zij het soms wat aarzelend. 
Er zijn namelijk wel wat kanttekenin-
gen. Men kent de beginnende keur-
meesters soms niet en hun betrok-
kenheid is niet altijd aanwezig. De 
reacties ‘Trots moet worden opge-
bouwd en verdiend’ en ‘Trots is 
persoonsgebonden’ krijgen applaus. 
Als Nederlanders durven we vaak niet 
ergens trots op te zijn, maar wie 
keurmeester is geworden heeft 
‘heftige studies’ achter de rug. 
En ook geeft men aan trots te zijn 
op de begeleiding die er nu voor 
keurmeesters is. ‘De Nederlandse 
opleiding tot keurmeester is één 
van de beste die er is’ (applaus). 
Net zoals bij de vorige stellingen, ligt 
de waarheid soms een beetje in het 
midden: trots: nou nee, blij: dat wel. 
De slotconclusie is: ‘Als je een begin-

nend keurmeester geen vertrouwen 
geeft, dan bouwt deze ook geen 
zelfvertrouwen op.’ 

PRACHTIGE HOBBY
Bij alle stellingen wordt er soms heftig 
door elkaar heen gesproken en moet 
Theo met stemverheffing de zaal even 
tot de orde roepen. Echter, dat tekent 
meteen ook de betrokkenheid en de 
passie waarmee men in de rashonden-
wereld bezig is. 
Sommige begrippen uit de stellingen 
worden verschillend geïnterpreteerd. 
‘Gebruikshonden’ uit de eerste 
stelling wordt in de discussie al snel 
verward met ‘gebruikshondenklas’. 
En wordt met ‘schoonheidsideaal’ 
ook de rasstandaard bedoeld? In de 
discussie gaan de meeste aanwezigen 
daarvan uit. 
Deze ‘lagerhuis formule’ is natuurlijk 
ook voor modernisering vatbaar. Wat 
denkt de VKK van ‘Het kynologisch 
mes op tafel’ of – beter nog – 
‘De kynologie draait door…’.  Even na 
tienen lonkt de bar, maar niet nadat 
keurmeester Freek Gerritsen garant 
staat voor een mooie slotconclusie: 
’Het is een prachtige hobby en ik ben 
er oud mee geworden.’ En daar is 
100% het volkomen mee eens.  


