
Na haar schooltijd volgt Roel een 
opleiding in de horeca en daar 
ontmoet ze Ton van Veen, met wie ze 
niet alleen trouwt, maar ook samen-
werkt. Ze hebben een zoon en een 
dochter, die op hun beurt ook weer 
kinderen hebben. Zoals zoveel 
werkende vrouwen, pakt Roel de 

vraagd of iemand van de aanwezigen 
betrokken is geweest bij de vorige 
club. Voordat ze het weet, is ze 
penningmeester van de nieuwe K.C. 
Zwolle en Omstreken. Een club die 
nu nog bestaat en een actief leven 
leidt. Ze houdt het er maar liefst 
twaalf jaar vol. Roel vervolgt: ’Al 
gauw slaagde ik voor de cursus AKK 
en later voor E&B. Na vijf jaar 
wachten slaagde ik als keurmeester 

draad van haar beroep weer op als de 
kinderen zelfstandig zijn. Haar laatste 
baan is manager op locatie voor één 
van de grootste cateraars in Neder-
land. Roel is nu met pensioen en kan 
zich helemaal wijden aan de hobby 
die kynologie heet. Hoe oud ze nu is? 
Laten we het maar op ’van voor de 
watersnood’ houden. 

’Schitterend ras’
De Collie wordt gevolgd door een 
tweede en door een Border Collie. 
Circa vijftien jaar geleden doet de 
eerste Barsoi zijn intrede. Roel: ’Een 
schitterend ras dat mijn hart heeft 
gestolen. Op dit moment heb ik, 
door omstandigheden, nog één 
Collie, maar ik hoop dat er nog eens 
een Barsoi bijkomt.’ De Collie die 
Roel nu heeft is een herplaatsings-
hond en ziet er met zijn tien jaar nog 
verbluffend mooi uit. 
Nog voordat Roel met Ton trouwt, is 
ze al bestuurslid van de toenmalige 
Kynologen Club ’De Ysselstreek’ in 
Zwolle. Deze club gaat ter ziele – ze 
weet niet of haar vertrek daarin een 
rol speelt – maar Roel zou Roel niet 
zijn om tijdens de oprichtingsbijeen-
komst van een nieuwe K.C. haar 
vinger op te steken als wordt ge-

Roel van Veen-Keur
Haar geboorte in de stad Zwolle berust op toeval. Als kind van een schipper had dat ook zomaar 

ergens anders kunnen zijn. Moeder vindt een hond aan boord maar niks, maar als Roel achttien is, 

koopt ze van haar eigen geld haar eerste hond, dankzij de Lassierage een langhaar Collie. Maar ook 

de Barsoi, Border Collie, Schapendoes, Bobtail en Gos d’Atura krijgen haar onverdeelde belangstel-

ling. Keuren en besturen zijn de trefwoorden in haar kynologische leven...

Op de vrouw af…

•  Een Gos d’Atura Català is een zeer 
zelfstandig hondje en daarom is het 
heel belangrijk om hem als puppy 
goed op te voeden. (Foto: Salvador 
Gómez-Toldrà).

•  Roel in de jaren vijftig , de tijd dat ze 
Ton van Veen leert kennen. 
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voor mijn eerste ras, de Schotse 
Herdershond lang- en korthaar.’

Voorzitterschappen
Een telefoontje van de secretaris van 
de SHV de Collie Club, waarbij 
Roel aanvankelijk een uitnodiging 
verwacht om op de Kampioen-
schapsclubmatch te komen keuren, 

blijkt te gaan om het verzoek om de 
voorzitter van de club te worden. Ze 
zit dan al in de Commissie Fokkerij 
en Hondenregistratie van de Border 
Collie Club. Roel: ’Dat was de start 
van meer voorzitterschappen, want 
daarna kwamen de Schapendoezen, 
de Bobtails en als laatste de Gos 
d’Atura Català Club Nederland. 
Afgelopen voorjaar ben ik, na negen 
jaar, afgetreden als voorzitter bij de 
Gossen.’ En daar moeten we nu even 
bij stilstaan, want het is het bestuur 
van de ’Gossen’ dat Onze Hond 
benadert of een interview met Roel 
van Veen mogelijk is. Met als 
motivatie: ’Onder bezielende leiding 
van Roel is de vereniging gegroeid van 
vriendenclub naar een volwassen 
rasvereniging. Wat enkele leden zich 
tot op de dag van vandaag nog 
afvragen is, waarom Roel negen jaar 
geleden ’ja’ heeft gezegd op de functie.’ 

Rasspecialist
Het ontgaat de kynologie niet dat 
Roel van Veen zich met verve, ijver 
en volharding van de haar toebedeel-
de taken kwijt. Terecht is ze erg trots 
op haar ere-lidmaatschappen van de 
K.C. Zwolle en Omstreken, Border 
Collie Club Nederland, de Schotse 
Herdershonden Vereniging De Collie 
Club en de Gos d’Atura Català Club 
Nederland. Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor de Gouden Draagspeld van 
Verdienste van de K.C. Zwolle en de 
Gouden Erespeld van de Raad van 
Beheer. ’En,’ vertrouwt ze me bij het 
afscheid toe, ’ik ben er eigenlijk ook 
wel trots op dat ik bij de Spaanse 
rasvereniging te boek sta als ras-
specialist voor de Gos d’Atura.’ 

Alles ademt hond
We ontmoeten elkaar op een 
druilerige middag in haar huis in 
Zwolle. Alles ademt hond. Prenten 
en schilderijen aan de muren, 
beeldjes in de kasten, kussens op de 

•  Roel met haar eerste langhaar Collie, 
circa 1958. 

•  ’Je moet als voorzitter leiderschap 
tonen en van alles op de hoogte zijn.’

Vroegere functies in de kynologie:
• Bestuurslid van K.C. ’De Yssel-

streek’.
• Bestuurslid van K.C. ’Zwolle en 

Omstreken’.
• Penningmeester van Rayon 

Noord-Oost.
• Lid Commissie Fokkerij en Hon- 

denregistratie Border Collie Club.
• Secretaris Joe Kat Show.
• Docent AKK, KK I en deels E&B.
• Voorzitter SHV de Collie Club.
• Voorzitter vereniging De Neder-

landse Schapendoes.
• Voorzitter Old English Sheepdog 

Club Nederland (Bobtail).
• Voorzitter Gos d’Atura Català 

Club Nederland.

Huidige functies in de kynologie:
• Fokbegeleiding Gos d’Atura 

Català Club.
• Voorzitter Federatie Herdershon-

den (organisatie Joe Kat Show).
• Penningmeester Rasgroep 1 en 

lid van het CORG-overleg.
• Penningmeester van Kunogonda.
• Keurmeester van Rasgroep 1 

(Herdershonden en Veedrijvers).
• Keurmeester van Rasgroep 10 

(behalve Italiaanse Windhond).
• Keurmeester van zeven rassen 

uit rasgroep 2, vier rassen uit 
groep 5 en het Markiesje.

• Examinator/gedelegeerde bij 
keurmeesterexamens.

• Lid van de Ledenraad van de 
Raad van Beheer.
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uit dat men mij de problemen zou 
voorleggen, maar toen kwam de 
vraag er achteraan – dat was de 
eigenlijke missie – of ik voorzitter 
wilde worden. De club bestond toen 
ruim anderhalf jaar en ze hadden al 
twee voorzitters versleten. Ik dacht: 
zo’n natuurlijk ras en zo’n jonge club 
met een ras dat in Nederland op 
poten gezet moet worden… ja, daar 
wil ik wel aan meewerken.’
De rode draad, vroeger en nu, in 
jouw kynologische leven zijn de 
Herdershonden en Windhonden. 
Een niet alledaagse combinatie…
’Zoals je weet ben ik begonnen met 
langhaar Collies en ik heb nu nog 
steeds een Collie. Al heel snel nadat 
ik in het bestuur van de K.C. Zwolle 
kwam, hebben we een AKK-cursus 
georganiseerd. Toen zei ik tegen één 
van de docenten, mevrouw Otto-van 
der Hamme, gunst, ik vind een Barsoi 
ook zo mooi. Wat ráár, hè? Dat is 
helemaal niet raar, zei ze, want rond de 
eeuwwisseling zijn die rassen gekruist. 
De Barsois zijn gebruikt om het hoofd 
van de Collie te verlengen.’ Roel 
vervolgt: ’En eigenlijk vind ik in het 
karakter van beide rassen ook enige 
overeenkomst. Vanuit de Barsoi is 
mijn interesse voor de andere wind-
hondenrassen gegroeid.’ 
Jij maakt op mensen een resolute 
indruk. Zo van ’dat fiksen we even’. 
Herken je dat?
’Ja, dat herken ik wel!’ Nadrukkelijk: 
’Zo wíl ik ook werken. Ik weet wat ik 
wil en zo doe ik dat dan. Ik ben me er 
van bewust, dat mensen dat zo zien.’ 
Als voorzitter heb je behoorlijk wat 
ervaring, meer dan gemiddeld. Wat 
zijn onmisbare eigenschappen voor 
een voorzitter in de kynologie? 
Zoals ik verwacht komt ook dit 
antwoord resoluut: ’Leiderschap, je 
moet als voorzitter leiderschap tonen 
en van alles op de hoogte zijn, maar 
je mag wel delegeren.’ Lachend: ’Dat 
heb ik overigens zelf niet altijd 

Roel, de ’Gossen’ schreven me dat 
enkele leden zich erover verwonde-
ren dat je destijds ’ja’ hebt gezegd 
tegen een voorzittersfunctie. Wat 
bedoelen ze daarmee?
’Een bestuurslid van de Gos d’Atura 
Club belde me met het bericht dat ze 
problemen hadden en of ze die met 
mij konden bespreken. Ik ging er van 

bank en zelfs de koffielepeltjes laten 
honden zien. Stapels tijdschriften 
en boeken geven aan dat Roel een 
kynologe is wiens belangstelling wel 
een stukje verder gaat dan de 
rasstandaard. Ze geniet van haar 
collectie oude boeken, waarin de 
Collies en Barsoi’s goed vertegen-
woordigd zijn. 

•  ’Vanuit de Barsoi is mijn interesse voor de andere windhondenrassen gegroeid. 
Een schitterend ras dat mijn hart heeft gestolen.’

•  Roel met de tienjarige Collie Zyno.

Onze Hond 12 | 20094

Interview



Roel kan het niet genoeg benadruk-
ken: ’Voed je puppy consequent op!’
Hoeveel Gos d’Atura’s zijn er in 
Nederland?
’Ik schat een 250. ’t Was altijd heel 
erg moeilijk om het ras op peil te 
houden. Ik doe de fokbegeleiding en 
ik had nog wel eens moeite om een 
goede, passende reu te vinden. Er 
gloort hoop, want er zijn een paar 
teven door reuen uit volkomen 
outcross lijnen gedekt. Ik hoop dat 
over anderhalf, twee jaar de keuze 
wat ruimer is.‘ 
Wat betekent dat, ’fokbegeleiding’?
’Ik hélp anderen een keus te maken. 
Ik maak zelf geen keus, stuur natuur-
lijk wel en over het algemeen wordt 
mijn sturen geaccepteerd en opge-
volgd. Maar uiteindelijk bepaalt de 
fokker zelf wat ie wil. Het is niet zo, 
en dat zal ik ook nooit gaan doen, 
dat ik mensen ga voorschrijven wat 

Gos d’Atura
Even terug naar je betrokkenheid 
bij de Gos d’Atura, een vrij onbe-
kend ras in Nederland. Kun je in 
een paar zinnen schetsen over wat 
voor soort hond we praten? ’De 
Gos d’Atura is een herdershondje 
met een ruige vacht en een behaard 
hoofd. Zeer zelfstandig van karakter 
en daarom is het dus héél belangrijk 
om ’m als puppy liefdevol, maar 
consequent op te voeden. Als je dat 
doet, heb je er een gouden hond 
aan. Doe je dat niet, dan heb je 
voornamelijk bij de reuen, maar ook 
bij de teven, de kans dat de hond 
het heft zelf in handen neemt. En 
dan krijg je problemen.’

gedaan. Mensen moeten, om het 
woord maar eens te gebruiken, je 
autoriteit accepteren.’ 
Waarom gaat het zo vaak mis? 
Voorzitters komen en gaan met de 
regelmaat van de klok.
’Dat ligt aan twee dingen. Ik heb dat 
diverse malen gezien: mensen stellen 
zich beschikbaar voor een bestuurs-
functie, omdat ze bij hun ras betrok-
ken zijn en voor de club wel wat willen 
doen. Maar… vaak heeft men geen 
bestuurservaring en heeft men van te 
voren niet kunnen inschatten wat de 
taak precies inhoudt. Als tweede komt 
daar vaak bij dat bestuursleden fokken 
en dan ontstaat er onenigheid en 
lopen de zaken stuk op eigenbelang.’ 

AKK: Algemene Kynologische 
Kennis, thans Kynologische 
Kennis (KK).

ALV: Algemene Ledenvergadering.
CORG: Centraal Overleg Rasgroepen.
E & B: Exterieur en Bewegingsleer.
KK: Kynologische Kennis.
KR: Kynologisch Reglement, regels 

van de georganiseerde kynologie.
Ledenraad: groep mensen gekozen 

uit de afgevaardigden van alle 
rasgroepen, ingesteld door de 
Raad van Beheer.

NMa: Nederlandse Mededingings-
autoriteit.

Rasgroep: naam van een vereniging 
van die rasverenigingen die de 
belangen behartigen van een 
bepaalde groep honden (rasgroep 
Terriers, Windhonden enzovoort).

Rayon: kynologenclubs zijn lande-
lijk georganiseerd in vier ver-
schillende rayons. Elk rayon is 
actief in een aantal provincies.

•  Op de foto met de mooiste Barsoi van de tentoonstelling in Zwolle, 2003. 
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waar ik afscheid nam van de Gossen, 
kwam een lid speciaal naar die 
vergadering en zei: We horen vaak 
dat u streng bent, maar ik heb u ook 
ánders leren kennen!’
Aan welke zaken binnen de kynolo-
gie hou jij onvoorwaardelijk vast?
’Aan het bewaken van de types van de 
rassen. Dat vind ik een héél belang-
rijk punt. En, tot mijn grote spijt zie 
ik in rassen veranderingen en dingen 
gebeuren… Een hond uit een ras 
waarvan, in mijn ogen, een prachtig 
exemplaar aanwezig is, maar waar een 
hond die minder rastypisch is naar de 
erering gaat als beste van het ras.’
Jij bent keurmeester en weet mis-
schien de oorzaak?
Roel zucht. ’Ja, je gaat zo gauw 
mensen beschuldigen. Ik doe het met 
een voorbeeld. Er was een compact 
examen voor Border Collies. Twee 
honden in de ring. De ene was een 
Border Collie en de andere een leuke 
zwart-witte hond.’
Zo moeilijk was dat dus niet…
’Nee, maar ’t ging wél andersom! En 
dan is er bij de kandidaat een ver-
keerd beeld geschetst. Met nadruk: 

met een gezicht van ik laat me de 
poten niet onder m’n stoel vandaan 
zagen.’ Echtgenoot Ton voegt daar 
lachend aan toe: ’Je moet weten dat ze 
Roel in haar Collietijd ’The Iron Lady’ 
noemden, naar Margaret Thatcher.’ 
Ik lach mee, maar bedenk tegelijker-
tijd dat er slechtere vergelijkingen 
bestaan en dat de kynologie wel wat 
meer iron ladies (of men) kan 
gebruiken in een tijd van pappen 
en nathouden. 
Ik zei al dat jij een resolute indruk 
maakt. Soms ook streng, rechtlijnig 
en, voor wie je niet kennen, soms 
een tikje…
…’autoritair’…
… nee, ongenaakbaar. 
’Ria,’ roept Roel, ’je legt precies de 
vinger op de zere plek!’ 
Is dat ook zo? 
’Inderdaad, in bepaalde situaties wel. 
Zodra ik bemerk dat men persoonlijk 
voordeel wil behalen door slimmig-
heidjes, kan ik dat niet goed accepte-
ren. Het is dus zo dat mijn omgeving 
bepaalt of deze eigenschap zich 
manifesteert. Maar, laat ik dan even 
het volgende zeggen. Op de ALV 

ze moeten doen. ’t Is in feite een 
kwestie van voorlichting.’ 
Wat is je uit die ’Gossentijd’ als 
voorzitter het meeste bij gebleven?
’Óei, da’s een moeilijke vraag.’ 
Zachtjes: ’Er zijn natuurlijk ook 
troubles geweest, om de fokkerij. Een 
bestuurslid dacht dat de opgestelde 
fokregels voor haar niet golden. 
Maar, regels zijn regels. Ze kunnen 
altijd worden gewijzigd, alleen ná 
overleg in een bestuursvergadering, 
dus een algemeen bestuursbesluit 
met notulen. En… als er algemene 
besluiten zijn genomen, dienen die te 
worden uitgevoerd en ik verwacht 
dat afspraken worden nagekomen. 
Zo is mijn insteek altijd geweest.’

’The iron lady’
Roel’s stem schiet een octaaf omhoog 
als ze haar standpunten wil bena-
drukken, maar kan er tegelijkertijd 
om lachen als ze eens te horen krijgt: 
’Mevrouw de voorzitter, u zit daar 

•  Roel geniet van haar collectie oude 
boeken, waarin de Collies en de 
Barsoi’s goed vertegenwoordigd zijn. 

•  ’Aan het bewaken van de types van de rassen houd ik onvoorwaardelijk vast. Dat 
vind ik een héél belangrijk punt.’
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Nu moeten ze wel, en kiezen mis-
schien de veilige weg van ja… ja, ik 
weet het niet helemaal, dus laat ik 
maar ja stemmen.’
Je praat over ’verstrekkende gevol-
gen’. Wat zouden die kunnen zijn? 
Er ligt een klacht van de NMa, dus er 
moest wat gebeuren…
’D’r gaat natuurlijk heel veel gebeu-
ren. Vooral bij de fokkerij, gezond-
heidsproblemen, uitwisseling van 
gegevens. Gezondheidsgegevens 
waar de rasverenigingen jaren aan 
gewerkt hebben, geld en uren hebben 
ingestoken…’ 
Roel kijkt er treurig bij en herinnert 
eraan dat er in januari 2009 door de 
voorzitter van de Raad van Beheer al 
is gerefereerd aan de klacht van de 
NMa. Ze vervolgt: ’Maar er was nog 
geen vereniging die daarover officieel 
iets had gehoord. Zo’n twee maanden 
later wordt er een berichtje rondge-
stuurd en dan moeten al die (ras)
verenigingen snel snel een besluit 

liggen. Maar ja, de Ledenraad had 
natuurlijk ook zelf meer initiatieven 
kunnen tonen.’

Overlegpap
Inmiddels heeft de Raad weer een 
nieuw overleg opgestart, het CORG, 
en Roel kan het in de eerste bijeen-
komst niet laten om voorzitter 
Jipping indringend te vragen wat de 
bedoeling van dit nieuwe overleg nu 
wel is. Er is toch al een Ledenraad? 
Een beetje een lastige vraag, die geen 
helder antwoord oplevert. Het komt 
erop neer dat de Raad van Beheer, 
die de voorzitter van het CORG 
levert en dus de agenda bepaalt, nu 
een grotere vinger in de overlegpap 
heeft dan bij de Ledenraad het geval 
was. Roel: ’Het CORG-overleg lijkt 
meer een compacte uitvoering van de 
vroegere contactvergadering.’

Bewogen jaar
Het jaar 2009 is een bewogen jaar 
voor de nationale kynologie. Na ruim 
107 jaar lijkt het erop dat er meer dan 
één rasvereniging per ras, en meer 
dan één kynologenclub per regio 
door de Raad van Beheer erkend kan 
gaan worden. Eind oktober gaat de 
landelijke kynologie over de voorge-
stelde wijziging in het KR stemmen. 
Jij hebt dat ongetwijfeld gevolgd?
’Ja, natuurlijk heb ik dat gevolgd!’
En?
’Ik denk dat de gevolgen hiervan 
verstrekkender zullen zijn dan 
degenen die op de ALV gaan stem-
men, beseffen. Hoeveel bestuursle-
den van absoluut goede wil en met 
100% inzet, zijn in feite niet voorbe-
reid op dit soort ’calamiteiten’. Het is 
ook onéérlijk om een liefhebbers-
club, want dat zijn de rasverenigingen 
eigenlijk, met zaken als de NMa-
kwestie en juridische zaken op te 
zadelen. Dáár hebben die mensen 
zich niet beschikbaar voor gesteld! 
Daar zijn ze niet voor geëquipeerd. 

’Ik vind dat je bij rasexamens altijd, 
op z’n allerminst, één echte rasspeci-
alist moet hebben. Héél belangrijk! 
Een rasspecialist is de énige die de 
rasspecifieke punten kan beoordelen.’
Roel geeft nog een voorbeeld aan de 
hand van de Gos d’Atura: ’Er is bij de 
aanwezige honden genoeg keus, maar 
dan wordt een Gos met een beharing 
op z’n hoofd als een Briard beste van 
het ras. Dan worden de raspunten 
gewoon niet goed geïnterpreteerd.’ 

Ledenraad
Roel’s betrokkenheid bij de landelijke 
kynologie is groot. Ze is een trouwe 
bezoekster van evenementen, 
tentoonstellingen en vergaderingen. 
Uit hoofde van haar functie in 
rasgroep 1 wordt ze ook lid van de 
door de Raad van Beheer in het leven 
geroepen Ledenraad. De Ledenraad 
bestaat uit gekozen vertegenwoordi-
gers, en elke rasgroep en elk rayon 
levert twee afgevaardigden. 
Die Ledenraad is nu bezig een 
langzame dood te sterven en als ik 
Roel vraag waar dat nu weer aan ligt, 
volgt eerst een diep nadenken en een 
veelbetekende blik. 
’Ja… omdat men maar passief op z’n 
stoel blijft zitten. Uitgangspunt van 
de Ledenraad was dat het destijds 
geheel nieuwe bestuur van de Raad 
een klankbord wilde hebben voor de 
problemen die op hen af kwamen. De 
taak van de Ledenraad was het geven 
van gevraagd en ongevraagd advies. 
Aanvankelijk ging dat goed, maar 
naarmate de bestuursleden van de 
Raad meer ervaring kregen,’ – ze 
formuleert nu heel voorzichtig – 
’dachten ze misschien onze adviezen 
minder nodig te hebben. Met als 
gevolg dat de Ledenraad geen 
voeding meer kreeg, dat vergaderin-
gen werden uitgesteld en dat op de 
laatste vergadering niemand van het 
bestuur van de Raad van Beheer 
aanwezig was. Zo is dat stil komen te 

•  ’Internet verruimt je gezichtsveld 
natuurlijk enorm!’
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Mensenheugenis
We hebben in de afgelopen maanden 
niet kunnen klagen over te weinig 
discussie in de kynologie. Hoewel 
Roel zelf geen fokker is (geweest), 
heeft ze ongetwijfeld een mening 
over het al dan niet invoeren van een 
keurmerk voor de rashondenfokkerij 
en de rashondenfokkers. 
Tweemaal besluit de ALV van de 
Raad van Beheer om een Raad van 
Beheer keurmerk in te voeren en wel 
begin 2010.  
Op het moment van ons interview is 
er al maanden een soort radiostilte 
geweest over dit onderwerp. Onge-
twijfeld zal men daar een reden voor 
hebben, maar, vraag ik: 

’dissidente clubs’ vormen zijn weg- 
gegaan bij de erkende rasvereniging, 
omdat ze zich op de een of andere 
manier niet konden conformeren 
aan de regels…’
Is het dan niet logischer je gelijk te 
zoeken of je ideeën te toetsen via de 
ALV? Weglopen is wel erg makkelijk.
’Ja, natuurlijk is dat makkelijk, maar 
die mensen heb je altijd. Men zegt 
dat fokkers eigenwijs zijn en afge-
scheiden fokkers zijn dan natuurlijk 
ook eigenwijs. Ze formeren een 
groepje om zich heen en de volgende 
club is geboren. Ik kan maar niet 
begrijpen waarom mensen die van 
hetzelfde ras houden, niet samen de 
belangen willen behartigen.’ 

nemen. Er was nauwelijks tijd om in 
hun besturen te overleggen, laat staan 
dat ze overleg met hun leden konden 
hebben. En dan die extra ALV in 
juni… ik vrees dat de meeste bestu-
ren van rasverenigingen daar hun 
stem hebben uitgebracht zonder dat 
die stem was gebaseerd op een 
uitspraak van hun ALV. Waarom is er 
niet veel eerder al een briefing 
uitgegaan, zodat de leden-verenigin-
gen een speciaal daaraan gewijde 
ALV hadden kunnen houden?’
Is Nederland groot genoeg voor, bij 
voorbeeld, vier Collie clubs?
’In mijn ogen niet. Daar schiet je niks 
mee op en ’t gevolg is versnippering. 
Maar, mensen die nu de zogenaamde 

•  En zo keurt Roel ook graag: in de openlucht met waxjas 
en laarzen. 

•  ’De Gos is een natuurras, een hond die in Spanje nog voor 
het werk wordt gebruikt.’ (Foto: Gosdatura.be). 

• Denker of doener? 
’Doener.’

• Wat is je mooiste kynologische boek in je kast?  
’Show Collies van Clark Stabless, een dierbaar 
geschenk.’

• Je ergert je regelmatig aan…  
’… mensen die hun afspraken niet nakomen.’

• Landhuis of wereldreis? 
’Landhuis, want dan heb ik veel meer ruimte en dan 
kan ik lekker veel honden nemen.’

• Wat red je meteen, behalve je man en je hond, uit je 
brandende huis? 
’M’n handtas.’

• Bach of de Beatles? 
’Van allebei wel een beetje, afhankelijk van de 
stemming.’

• Favoriet vakantieland? 
’Italië.’

• Waar verheug je je nu al op? 
’Dat ik misschien wel sláág voor het examen voor het 
Italiaanse Windhondje, in november. Want dan heb ik 
de groep!’

• Is het glas halfvol of halfleeg? 
’Halfvol’.

• Hoe zou je willen dat mensen zich jou herinneren? 
’Als iemand die voor haar mening uit kwam en die 
zich aan haar woord hield.’
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land leven zijn maar enkele generaties 
van de werkhond verwijderd. Dat 
betekent dat deze hond behoefte 
heeft aan activiteiten. Daar moet je 
dus terdege rekening mee houden.’
Bedachtzaam: ’En verder zou ik graag 
willen dat keurmeesters die Gossen 
gaan keuren toch vooral niet alleen 
goed op type, maar ook op beharing 
letten. De Gos is een hond zonder 
overvloedige vacht, mag ook geen 
wollige vacht hebben en er mag zeker 
geen beharing op het hoofd zitten die 
voor de ogen hangt. Ze hebben een 
kuif en snorbaarden, maar je moet  
de ogen te allen tijde kunnen zien. 
Héél belangrijk dat keurmeesters 
daar op letten.’
Tot slot Roel, welke typische rol 
spelen vrouwen in de kynologie?
’In het hele leven reageren mannen en 
vrouwen anders en dat geldt ook 
binnen de kynologie. Misschien zijn 
vrouwen wat pietluttiger, maar ze zijn 
ook vaak fel en vasthoudend. Als ze iets 
willen bereiken, dan gáán ze ervoor...’  
En samen denken we dat er dáárom 
zoveel vrouwen letterlijk en figuurlijk 
achter de winnende honden staan. ❮

keurmerk, maar we zijn het er over 
eens dat de kynologie nog nooit zo 
eensgezind was over plannen van de 
Raad van Beheer als bij het keur-
merk. Het zal lastig zijn om de 
kynologie wéér te mobiliseren voor 
zo’n grootschalige operatie, voor 
weer een ánder plan... 

Opvoeding
Een onderwerp dat Roel na het hart 
ligt en terugkeert in het gesprek, is de 
opvoeding van honden en hoe 
ondeskundig mensen met honden 
kunnen omgaan. Ze heeft het levende 
voorbeeld in huis. ’Ik ben zijn vierde 
baas,’ zegt ze, terwijl ze op haar Collie 
Zyno wijst. ’Mensen hebben honden 
maar weten vaak niet hoe ze met de 
hond moeten omgaan. Of hoe ze een 
kind met een hond moeten laten 
omgaan.’ Het gesprek freewheelt nu 
een beetje en komt bij het onder-
werp internet. ’Oooh,’ roept Roel, 
’dat verruimt je gezichtsveld natuur-
lijk enorm! Eén druk op de knop en 
je ziet hoe de honden in een ander 
werelddeel er uit zien. Ik vind ook 
het onmiddellijke contact plezierig; 
wat ik ’s nachts om één uur verstuur, 
lezen de mensen de andere morgen.’ 
Lachend: ’Dat betekent niet dat ik 
een crack ben in het computeren!’ 

Natuurras
Omdat de insteek voor dit interview 
Roel’s betrokkenheid bij de Gos 
d’Atura is, wil ze graag nog iets kwijt 
met betrekking tot het ras. ’Omdat de 
Gos nog een natuurras is, moet je, als 
je overweegt een Gos d’Atura aan te 
schaffen, je ervan bewust zijn dat je 
er veel tijd aan moet besteden. Net 
als aan een Border Collie. Een Gos is 
géén ras om drie keer per dag het 
kind mee naar de kleuterschool te 
brengen. Het is een heel actieve 
hond, een natuurhond, die in Spanje 
nog echt voor het werk gebruikt 
wordt. Veel Gossen die nu in Neder-

Hoe komt het toch dat vergevorderde 
plannen de neiging hebben om te 
vertragen of te veranderen als een 
bestuurslid van zijn stoel op staat? 
Er is een langdurige stilte op het 
opnameapparaat te beluisteren. 
’Moeilijk vraag,’ zegt Roel tenslotte. 
’Er is, ik zou bijna zeggen sinds 
mensenheugenis, geprobeerd om 
fokkers die het goed doen, die serieus 
bezig zijn met hun ras – niet alleen 
qua uiterlijk maar vooral ook gezond-
heid – te kunnen onderscheiden. 
Daar zijn allerlei maatregelen voor uit 
de kast getrokken, maar uiteindelijk 
kunnen mensen toch niet tot over-
eenstemming komen. Ik wéét niet 
waar dat aan ligt. Hoewel, hier was de 
overeenstemming héél dichtbij. 
Misschien,’ zegt ze voorzichtig, 
’hebben de andere bestuursleden het 
te druk met hun portefeuilles. En 
komen ze er niet aan toe datgene wat 
toch aardig op de rails stond uit te 
bouwen. Zou het dat misschien zijn?’ 
Overigens zet Roel vraagtekens bij de 
haalbaarheid en de werking van een 

•  ’Misschien zijn vrouwen pietluttiger, 
maar ook vaak fel en vasthoudend.’

•  De mooiste stukken van Roel’s 
verzameling staan in de vitrinekast. 
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