
De heer A.M. Hoffmann, Ton 

 

FCI Obedience, of zoals u veel liever nog zegt: G&G, is uw lust en uw leven. 7 maart van dit jaar was 

het alweer 20 jaar geleden dat uw keurmeesterschap voor deze mooie sport inging.  

U keurt in binnen- en buitenland. Vooral in Duitsland bent u een graag geziene keurmeester maar 

ook Oostenrijk, Portugal, Oekraine en vele andere landen hebben u al uitgenodigd.  

Niet alleen keurt u graag FCI Obedience, u bent ook geregeld deelnemer. Hoewel niet altijd even 

succesvol, beleeft u er momenteel met de Duitse Staande Hond Langhaar, Amy, veel plezier aan om 

samen op het veld te staan. Zoals u zelf zegt ‘als ze een góéde dag heeft…!’ 

Naast FCI Obedience bent u ook keurmeester Gehoorzame Hond.  

Sinds 2016 bent u de Nederlandse afgevaardigde naar de FCI Obedience commission, waarvoor u 

trouw de wereld over reist om aanwezig te zijn bij de overleggen om zo de Nederlandse stem te laten 

klinken.  

Om zowel de FCI Obedience als de GH van dienst te kunnen zijn, bent u sinds 2006 ook bestuurslid bij 

KNK Cynophilia. Sinds vorig jaar de sporten overgegaan zijn naar de Raad van Beheer, geeft u ook 

daar vrije tijd aan in de vorm van lid van de interimcommissie FCI Obedience.  

Maar u bent een breder kynoloog dan dat: sinds  1985 bent u een actief lid van KC Rotterdam, een 

vereniging waarmee u voor velen synoniem bent. Als Bestuurslid sinds 2000 bemoeit u zich niet 

alleen met de FCI Obedience en de GH maar ook met de Flyball, Agility en zelfs bij de grote 

internationale hondenshow in Ahoy speelt u een rol.  

Voor alles wat u doet, geldt: u geniet van het leven en alles wat het te bieden heeft. Vooral als het in 

een hoog, koud glas komt met een mooie schuimlaag bovenop, kunt u het erg waarderen.  

Voor uw brede inzet in de kynologie, wil de Raad van Beheer u graag onderscheiden met de Zilveren 

Erespeld.   



De heer M.A. van de Beek, Rien 

 

Uw inzet binnen de kynologie kenmerkt zich door hoe lang u zich inzet voor wat u binnen de 

kynologie aanspreekt. Ruim 30 jaar was u jachthondentrainer binnen het Gooi, een lange tijd waarin 

heel veel beginnende en gevorderde voorjagers van u hebben kunnen en mogen leren.  

Daarnaast bent u meer dan 10 jaar de Jachthondencommissaris geweest voor de toenmalige afdeling 

Het Gooi van de KNJV.  

Al bijna 20 jaar zet u zich in als keurmeester voor jachthondenproeven.  

Het mag duidelijk zijn, het oorspronkelijke gebruiksdoel van onze jachthonden is uw passie. Niet voor 

niets dat ORWEJA U voorgedragen heeft voor een Zilveren Erespeld.  

Maar uw interesse ligt niet alleen bij de oorspronkelijke taak van de honden. Binnen de rasvereniging 

voor de Duitse Staande Hond langhaar, Nederlandse Vereniging ‘Langhaar’, bent u al jaren lid van de 

tentoonstellingscommissie. Deze commissie is is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie 

van de clubmatch en fokkersdagen.  

Daarnaast bent u vaak ringmeester waarbij u zorgt dat de keuringen ordelijk en gezellig verlopen.  

Uw staat van dienst en inzet spreekt voor zich! De Raad van Beheer is dan ook blij om u een blijk van 

waardering te kunnen overhandigen in de vorm van de Zilveren Erespeld.  

  



De heer S.W. Wiersma – Sape 

 

Nog een echte jachthondenman met een bijzondere lijst aan taken in verleden en heden binnen de 

kynologie.  

U zet zich in voor anderen maar heeft ook zelf prachtige en noemenswaardige prestaties bereikt met 

uw eigen honden.  

Laten we beginnen met uw inzet voor anderen: 20 jaar al bent u keurmeester voor de 

jachthondenproeven. Al zo’n 15 jaar geeft u in het noorden van het mooie Friesland ook training 

voor combinaties die graag willen deelnemen aan de jachthondenproeven.  

U heeft uw bijdrage geleverd als bestuurder en jachthondencommissaris in het gewestelijk bestuur 

van de KNJV.  

Dat u het gebruik van jachthonden belangrijk vindt, blijkt ook uit het feit dat u PR-activiteiten 

organiseert, zoals demonstraties om het jachthondenwerk te laten zien aan iedereen die hierover 

meer wil weten. 

Onder de kennelnaam ‘van de Fûgelpits’ zijn meerdere nesten Duitse Staanders langhaar en 

draadhaar gefokt. Dat deze honden zeer geschikt zijn voor hun originele taak blijkt uit de goede 

prestaties die uw honden leverden bij Duitse proeven, veldwerkwedstrijden en jachthondenproeven.  

U trainde uw honden specifiek op het binnenhalen van het langs de kustlijn levende vogels die 

slachtoffer zijn van olie-lekkages. Nog altijd doet u dit bijzondere en waardevolle werk, met een 

Grote Munsterlander.  

Als dank voor uw inzet op al deze vlakken, is het de Raad van Beheer een genoegen om u de Zilveren 

Erespeld te kunnen uitreiken.  

  



De heer W. Dijkkamp – Wim 

 

Last but not least in het rijtje van 3 jachthonden-mannen, voorgedragen door ORWEJA, mogen we 

ook u, meneer Dijkkamp, in het zonnetje zetten vanwege uw inzet binnen de kynologie.  

Zoals al gezegd, de jachthonden hebben uw bijzondere interesse en dat blijkt uit de vele activiteiten 

die u binnen deze tak van sport hebt uitgevoerd.  

Als keurmeester voor jachthondenproeven beoordeeldt u al 20 jaar vele combinaties van voorjager 

en hond op hun gezamenlijke talent en inspanningen. Het daaraan voorafgaande traject heeft ook 

uw belangstelling, niet voor niets heeft u 15 jaar de cursus zelfafrichting jachthonden gegeven.  

U bent actief geweest in de organisatie van de Nimrod op kasteel Haarzuilens. Deze prestigieuze 

wedstrijd is het icoon van de jachthondenproeven. Aan het einde van het seizoen nemen tijdens de 

Nimrod de meest succesvolle honden en voorjagers het tegen elkaar op. Deze wedstrijd is ook een 

belangrijk evenement om alle belangstellenden te laten zien wat goed opgeleide jachthonden 

allemaal in hun mars hebben.  

Ook binnen ORWEJA heeft u een belangrijke taak uitgevoerd tijdens uw zitting in de Raad van 

jachthondencommissarissen.  

Dat uw hart bij de jachthond ligt, mag duidelijk zijn! Deze inzet en passie beloont de Raad van Beheer 

graag met het uitreiken van de Zilveren Erespeld.  

  



De heer A. Klarenbeek – André  

 

Een leven in het teken van de Shih Tzu, zo kunnen we uw leven wel omschrijven. Samen met uw 

vrouw Ria fokt en exposeert u deze gezelschapshondjes met bijzonder veel succes.  

Op jullie website valt te lezen dat de eerste hond van dit ras in 1982 zijn intrede in huize Klarenbeek 

deed, nadat Ria op een bruiloft van vrienden een fokster van dit mooie ras had ontmoet. Van dat 

eerste pupje naar een succesvolle kennel met vele kampioenen en overwinningen, het leest als een 

sprookje.  

Hoewel uw vrouw wel enige overredingskracht aan de dag moest leggen, verdween elke weerstand 

die er wellicht nog was als sneeuw voor de zon. Toen u de smaak te pakken had van het showen en 

fokken, groeide de roedel snel. U kocht mooie exemplaren aan bij vooraanstaande fokkers om een 

basis te leggen voor de eigen kennel. Jullie verhuisden zelfs om meer ruimte te hebben voor de 

honden.  

Binnen de fokkerij is de rasstandaard altijd jullie uitgangspunt: het type moet gekoesterd worden en 

de gezondheid van de honden gewaarborgd. Dat dit u ook lukt, is duidelijk als men de successen en 

titels bekijkt. Dit is alleen te bereiken door veel liefde, aandacht en toewijding.  

Dat motto draagt u niet alleen uit in uw eigen fokprogramma maar heeft u ook altijd uitgedragen 

binnen de Shih Tzu Club Nederland. Vanaf het allereerste begin bent u betrokken bij de 

rasvereniging, opgericht op 17 juni 1990. Vanaf 1993 tot en met 2015 als bestuurslid, maar ook bij 

het organiseren van clubdagen en kampioenschapsclubmatches speelde u een grote rol.  

Het enthousiasme waarmee u zulke evenementen organiseerde zorgde immer voor goed bezochte 

dagen waar een ieder veel plezier aan beleefde. Vele kilometers zijn gereden en vele uren vrije tijd 

geofferd om vergaderingen bij te wonen.  

 Zoveel inzet als u altijd heeft getoond voor uw geliefde ras, is niet vanzelfsprekend. De Raad van 

Beheer is er dan ook trots op u de Zilveren Erespeld te mogen overhandigen.   



Mevrouw M. ten Cate – Marion 

 

Velen denken, als zij uw naam horen, aan Shelties, het ras waarmee u opgegroeid bent. Maar er zijn 

maar weinig mensen die zo veelzijdig zijn binnen de kynologie als Marion ten Cate. Een duizendpoot, 

met interesses in praktisch alles wat maar met honden te maken heeft.  

Naast fokker bent u ook keurmeester, groepskeurmeester bent u voor – uiteraard – groep 1, de 

Herdershonden waar uw geliefde Sheltie toe behoort. Verder keurt u ook rassen uit groep 5, 9 en 10. 

Niet alleen in Nederland maar binnen Europa en zelfs ver erbuiten keurt u met passie en hoopt u 

altijd mooie rasvertegenwoordigers in uw ring te krijgen.  

Zelf exposeren doet u ook graag, de laatste tijd niet onverdienstelijk met een uit Zweden 

geïmporteerd reutje waarmee u uw echtgenoot heel spontaan verraste.  

Sport met honden ligt u ook na aan het hart en hoewel volgens eigen zeggen nooit genoeg, traint u 

graag Agility met uw honden om ook af en toe mee te doen met wedstrijden.  

Echter, waarvoor wij u vandaag op de voorgrond vragen, is vooral uw bestuurlijke inzet op diverse 

vlakken.  

In 1985 begint u als bestuurslid bij de Collie Club, tot 1988. U bent onderdeel geweest van de 

Commissie Werkhonden. Vanaf 2010 bent u voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub 

Cynophilia, een functie die u in 2012 neerlegt om als bestuurslid aan te treden bij de Raad van 

Beheer, tot 2014.  

Vanaf 1995 bent u al bestuurslid bij de Nederlandse Sheltie Vereniging, een functie die u nog steeds 

vervult. Een lange tijd, die niet veel bestuursleden volhouden. Vooral uw inzet en volharding om de 

gezondheid van het ras de hoogste prioriteit te laten zijn, hebben geresulteerd in een grootschalig 

gezondheidsonderzoek.   

Een indrukwekkende lijst van uw inzet voor de kynologie, vast nog niet compleet, die het aan u 

uitreiken van de Zilveren Erespeld een groot plezier maken.   



De heer C. Bottenheft – Cor 

 

Trouw, als een Heidewachtel, dat mag toch zeker wel gezegd worden van de heer Bottenheft.   

U bent bij elkaar 27 jaar bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers 

geweest. Op 18 maart jongstleden heeft u afscheid genomen van deze taak en ben u afgetreden als 

bestuurslid.  

In 1986 bent u in het bestuur gekomen, inmiddels dus 30 jaar geleden. De aanwezigen zullen denken, 

waarom dan die 27 jaar? Welnu, daar komt de trouw om de hoek kijken: in verband met een 

verhuizing naar Amerika voor het werk was u gedwongen uw bestuurstaak af te geven. Maar 

eenmaal terug in Nederland bent u direct weer onderdeel geworden van het bestuur.   

Binnen het bestuur bent u bestuurslid evenementen, bestuurslid fokkerijzaken en daarna vele 

voorzitter geweest.  

U heeft aan de wieg gestaan van de Kleine Munsterlander International, de internationale vereniging 

die is opgericht als samenwerkingsverband tussen de rasverenigingen voor Kleine Munsterlanders. 

Vanaf de oprichting in 2006 bent u vice-voorzitter geweest. Heel wat uren en heel veel energie heeft 

u in dit prestigieuze en voor het ras zeer waardevolle initiatief gestoken. En niet zonder resultaat: 

inmiddels telt het KML-I 12 deelnemende landen.  

Ook buiten de Heidewachtels bent u bestuurlijk actief geweest. Toen de Rasgroep-overleggen in het 

leven werden geroepen, was u van de partij voor Rasgroep 7/8, waar u de laatste jaren als 

penningmeester heeft gefungeerd.  

Daarnaast was u onderdeel van de Ledenraad, zolang als dit heeft bestaan.  

Zowel nationaal als internationaal en zowel op het vlak van uw eigen ras als daarbuiten, wordt u 

bijzonder gewaardeerd. De Raad van Beheer reikt u dan ook met veel plezier de Zilveren Erespeld uit.  

  



De heer G.J. van der Valk – Jan 

 

Ook u heeft afgelopen maart na vele jaren uw bestuursfunctie bij de Nederlandse Vereniging van 

Heidewachtel Liefhebbers neergelegd na vele jaren onuitputbare inzet.  

Volgens de website van uw mooie vereniging bent u lid geworden in 1982, een aantal jaar erna bent 

u bestuurslid geworden.  

De jacht met honden loopt als rode draad door uw kynologische leven.  

Uw portefeuille is altijd de wedstrijden geweest, het oorspronkelijke werk van de Heidewachtel 

behouden en laten zien. Om de bewoording van uw voorheen-mede-bestuursleden te gebruiken: 

onnoemelijk veel jachthondenproeven en veldwedstrijden heeft u georganiseerd voor de vereniging.  

Dat de jacht ook buiten uw eigen ras een belangrijke rol speelt, blijkt ook uit het feit dat u jarenlang 

vertegenwoordiger bent geweest in de Jachthonden Wedstrijd Raad van ORWEJA.  

Verder bent u vertegenwoordiger geweest in de Commissie Jachthonden.  

U bent secretaris van de Continentale Staande Honden Vereeniging. Deze in 1896 opgerichte 

vereniging heeft als belangrijkste doelen het behoud van de specifieke jachteigenschappen van de 

verschillende continentale staande hondenrassen en de bevordering van het contact tussen jagers, 

fokkers en andere liefhebbers van deze rassen. 

Na de ALV van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtel Liefhebbers is er een gezellige receptie 

geweest om uw afscheid als bestuurslid niet stilletjes voorbij te laten gaan. Uw inzet wordt vandaag 

nogmaals benoemd en beloond met een Zilveren Erespeld.  

  



Meneer van Loon – Willem 

  

Op 7 mei 1987 bent u samen met uw vrouw, Marij, de kennel gestart en heeft u meteen een 

kennelnaam aangevraagd onder de mooie naam’ Het Hof van Bloemendaal’.  

U bent gestart met een Chow Chow, maar al gauw hebt u dat pad verlaten en bent u zich gaan 

toeleggen op de Japanse Akita. Alle drie de keurslagen heeft u in uw kennel.  

Uw weg naar de top heeft in een vloeiende lijn plaatsgevonden. U begon al meteen goed met uw 

eerste aankoop van een Akita, die u Okami hebt genoemd. U showde haar in ‘no time’ tot kampioen. 

Ja, dat smaakte naar meer en die kampioenen zijn er ook gekomen.  

Uit het eerste nest hebt u een teef aangehouden die u Chiky heeft genoemd. Zij was bijzonder 

succesvol en behaalde 12 titels. Via een import uit Portugal in 1995 werd de reu Lo Tak Lei Fukai aan 

uw kennel toegevoegd. Dit was eveneens geen miskoop. Hij heeft voor veel prachtige en gezonde 

nakomelingen gezorgd.  

Uw grootste hobby is en blijft showen. U houdt er de beste herinneringen aan over.  U heeft beiden, 

mede hierdoor, het ras in Nederland grote bekendheid gegeven.  

Intussen heeft u een fijne band opgebouwd met fokkers uit heel Europa, waardoor, via uitwisseling 

en het kopen van elkaars honden, de genenpool gewaarborgd blijft. 

De Raad van Beheer heeft besloten om u voor al uw inspanningen voor dit mooie ras de Zilveren 

Erespeld aan te bieden. Het doet de Raad  plezier om u deze op te spelden. De Raad hoopt dat u deze 

bij alle kynologische evenementen met een trots gevoel zult dragen. 

 

  



Mevrouw I.M. de Haan – Levie – Irmgard 

 

Uw naam is voor velen binnen de kynologie synoniem met Ierse Wolfshonden en uw kennelnaam 

‘van de Ruempol’.  

Samen met uw, helaas overleden, echtgenoot, heeft u ervoor gezorgd dat ‘het van de Reumpol type’ 

een begrip werd binnen de Ierse Wolfshond wereld.  

In 1970 begint de liefde voor dit mooie ras, met de aankoop van een teef. Hoewel niet uitgezocht om 

mee te fokken, blijkt het een bijzondere hond met een bijzondere stamboom.  

In 1974 wordt het eerste nest geboren. Vele nesten zouden nog volgen. Hoewel uw motto ‘kwaliteit, 

geen kwantiteit’ is, heeft uw kennel veel mooie, gezonde Ieren voortgebracht.  

Gezondheid en lange levensduur zijn uw prioriteit, op de voet gevolgd door type en bouw. Fysieke en 

mentale soundness zijn kernwoorden: de Ier wordt niet voor niets ‘the Gentle Giant’ genoemd.  

Uw kennis en ervaring deelt u met anderen, onder andere door een mentor te zijn voor nieuwe 

fokkers.  

Uw kennel heeft vele kampioenen voortgebracht, wij willen er hier een paar opnoemen: 

- Masterpiece  

- Marcus Aurelius  

- Galahad Graham 

- Belle Betina 

- Blaise Ares 

- Benton Brogan 

van de Ruempol 

Naast uw fokkerij geniet u ook nationaal en internationaal aanzien als keurmeester van de Ierse 

Wolfshond en de Deerhound, sinds 1991. Voor zowel uw fokkerij als uw keurmeesterschap is het ons 

een eer om u de Gouden Erespeld te kunnen uitreiken.   



De heer J.R. Hoedemaker – Johan 

Binnen de winhondenrensport bent u al zeer lange tijd een bekend en gewaardeerd gezicht.  

U heeft in het verleden al zeer veel betekend voor de sport, en nog steeds draagt u niet 1 maar wel 

meerdere steentjes bij.  

Als Internationaal keurmeester voor de windhondenrensport keurt u vele wedstrijden, al meer dan 

30 jaar lang.  

Daarnaast bent u een actief bestuurder. Meerdere termijnen heeft u zitting gehad in de Commissie 

voor de Windhondenrensport. Momenteel  bent u zelfs voorzitter.  

Voorzitter bent u ook bij de Windhondenrenvereniging Midland. Maar u gaat verder dan besturen: 

ook in de praktijk steekt u de handen uit de mouwen. De vereniging beschikt over een mooie 

grasbaan met zanduitloop, waarop afstanden van 350 en 475 meter gelopen kunnen worden. Voor 

de kenners onder ons: om de haas voort te bewegen wordt er gebruik gemaakt van een 

handhaassysteem. U bent regelmatig renleider en haastechnieker op jullie mooie baan, waar naast 

windhonden tegenwoordig ook steeds meer andere rassen te zien zijn.  

In 2015 bent u zelfs genomineerd geweest voor de verkiezing clubhelden van de amateursport, een 

initiatief van het AD.  Hoewel u niet hebt gewonnen, bent u voor de kynologie en vooral binnen de 

rensport zeker een clubheld! Wij belonen dit dan ook graag met de Gouden Erespeld.  

  



Mevrouw S.H.M. van Tatenhove-van Roosenbroek – Sylvia 

 

U staat bekend als een bescheiden persoon, die wellicht liever op de achtergrond staat, maar 

vandaag halen we u toch graag naar voren om een aantal van uw kynologische prestaties en 

activiteiten te belichten.  

Natuurlijk beginnen we met de Lhasa Apso’s: al meer dan 30 jaar actief fokster. En met resultaat: 

nationaal en internationaal zijn uw honden een begrip. De nadruk heeft altijd op gezondheid gelegen 

maar dat neemt niet weg dat honden uit uw kennel ook geweldige resultaten behalen op de shows. 

109 kampioenen telt uw kennel momenteel, met letterlijk honderden titels.   

Ondanks dat we u naar voren halen vandaag, kunnen we uw man Frank niet onbenoemd laten. Hij 

speelt een grote rol binnen de kennel, onder andere door zijn achtergrond als geneticus, maar ook 

omdat hij dol is op de honden en de puppies.  

De Lhasa Apso Club Nederland heeft u benoemd tot Erelid.  

 

Naast het exposeren en fokken, bent u ook medeoprichtster van de Zeeuws Vlaamse Kynologen Club. 

Ook hier bent u onderscheiden met het Erelidmaatschap.  

Al meer dan 35 jaar, sinds de oprichting in 1980, geeft u hier ringtraining. Vele showers hebben de 

kneepjes van het vak van u geleerd.  

Bij onze zuiderburen bent u door Sint Hubertus onderscheiden met de Gouden eremedaille voor uw 

inzet in de hondensport.  

Vandaag ontvangt u de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer als blijk van onze waardering voor 

uw indrukwekkende staat van dienst.  

  



De heer W.F. Arxhoek – Wout 

 

Opbouwend, kritisch meedenkend, een zeer waardevolle inbreng. Met onder andere deze woorden 

wordt omschreven waarom u binnen de kynologie een gewaardeerd persoon bent.  

Binnen de Vereniging van Heidewachtel Liefhebbers bent u van bijzondere betekenis. Een paar van 

uw activiteiten binnen de vereniging zijn: 

- Keurmeester tijdens de jongehondendagen/nestevaluaties 

- Keurmeester tijdens de aanleg- en exterieurkeuring/fokgeschikheidskeuring, twee maal per 

jaar 

- Medewerking aan het opleidingstraject voor nieuwe keurmeesters 

- Informatie verstrekken door onder andere presentaties over functionele bouw, de 

rasstandaard van de Heidewachtel, artikelen voor het clubblad 

Natuurlijk is het niet alleen de Heidewachtel die van uw inzet en kennis profiteert. U bent al ruim 30 

jaar keurmeester voor diverse rassen in groep 7 en 8.  

U bent lange tijd, meer dan 15 jaar, voorzitter geweest van KC Kennemerland.  

Het lesgeven, of dit nu theorie is of praktijk, is u op het lijf geschreven. Zo geeft u al 20 jaar les van 

elementaire gehoorzaamheid tot FCI Obedience, maar ook als docent KK1, KK2 en E&B. U bent 

examinator voor KK2.  

De Raad van Beheer is trots om u de Gouden Erespeld te mogen uitreiken. Wij hopen dat de 

Nederlandse kynologie nog vele jaren van u kan leren én genieten.  

  



Mevrouw Y.C.S van de Bogert – Yvonne 

 

Voor u wil ik graag beginnen met de volgende zinnen, rechtstreeks uit de mail waarin u voorgedragen 

wordt voor deze erespeld: 

‘Zeggen dat zij de Cairn Terriër een warm hart toedraagt, is nauwelijks toereikend. De Cairn Terriër is 

haar lust en haar leven, haar fokkerij is haar levenswerk.’ Duidelijke woorden en ieder die u kent zal 

deze volmondig beamen.  

Deze grote liefde begon in 1973, met de eerste Cairn die zijn intrede deed, maar het is ook het jaar 

waarin u lid werd van de Nederlandse Cairn Terrier Club. Binnen de club werd u al snel een actief 

vrijwilliger, zo heeft u jarenlang de redactie van het clubblad ‘Cairn Nieuws’ verzorgd.  

Nadat de eerste Cairn, Oliver, het ras stevig in uw hart had verankerd, volgde er andere Cairns en zo 

begon ook de fokkerij. Niet voordat u in 1981 uw AKK gehaald had, want zoals u zelf zegt ‘je bent 

nooit uitgeleerd’.  

Hoewel het eerste nest u direct uw eerste zelfgefokte hond opleverde, Ol’Kyarnrowen’s Glegly 

Gwenhwyvar, was het nog niet helemaal wat u zocht. De zoektocht begon, in Zweden vond u wat u 

zocht. Deze Sarimont Surprise zou de echte basis van uw kennel gaan vormen.  

Importen uit Denemarken, Schotland, Duitsland en Noorwegen volgden, altijd bent u op zoek naar de 

kleine dingen die uw fokprogramma nog verder kan verbeteren. Dat uw fokkerij succesvol is, mag 

gezegd worden: 55 kampioenen in diverse landen.  

Sinds 2000 deelt u uw fokkerij met uw goede vriendin mevrouw Gerrie Bathoorn. Een gedeelde 

passie.  

Naast fokker bent u sinds 1988 ook keurmeester.  

U houdt uw kennis niet voor zichzelf: u bent docent E&B geweest, heeft presentaties verzorgd over 

anatomie en beweging en meegeholpen aan het huidige lesmateriaal voor de opleiding tot 

keurmeester voor de Cairn Terriër.  Wij bekronen al het genoemde graag met de Gouden Erespeld.   



Mevrouw E.A.M. van Veghel – Egitte 

 

Uw naam, en die van uw kennel ‘van de Egmato’ is voor velen binnen de kynologie verbonden met 

de Shikoku.  

Echter, als we verder terug gaan zien we dat u begonnen bent, in 1983, met Lhasa Apso’s. De 

vachtverzorging die de Lhasa’s nodig hebben, werd te zwaar. In 1996 was het liefde op het eerste 

gezicht met een Shokoku op een schilderij – de vonk die oversloeg was zo heftig dat u alles op alles 

heeft gezet om een hond van dit bijzondere Japanse ras in uw bezit te krijgen.  

Na 6 jaar was het eindelijk zo ver en werd de eerste Shikoku, een reu, geïmporteerd. Niet al te lang 

erna kwam er bericht dat er een teefje was. Na een half jaar kwam de exportpedigree met daarop in 

het Engels de afstamming – iets wat tegenwoordig gelukkig anders is maar toen volkomen normaal.  

Deze reu en teef waren te verwant om samen voor nakomelingen te kunnen zorgen, maar de 

toewijding en passie voor het ras was inmiddels in Japan ook duidelijk. Een van de belangrijkste 

fokkers nodigde u uit bij hem thuis te komen. U ging, zo’n uitnodiging niet aannemen was 

ondenkbaar, en u keerde terug naar Nederland met 6 nieuwe honden uit 2 verschillende kennels.  

De basis was hiermee gelegd. Voor uw kennel, maar uw fok vormt ook weer de basis voor bijna alle 

andere kennels. U fokte de eerste nesten Shikoku’s buiten Japan en vanaf dat eerste nest heeft u uw 

fokproducten gedeeld met andere geïnteresseerden. Internationaal samenwerking is van belang in 

een ras met zo’n kleine populatie, iets dat u goed weet en ook ter harte neemt.  

Uw kennel kent veel kampioenen maar ook vele bijzondere overwinningen waar u, terecht, heel trots 

op bent. Yuu-Saiki van de Egmato was de eerste Shikoku om een Best In Show te winnen op een 

internationale tentoonstelling. Dat deed hij niet eenmaal, maar tweemaal en hij werd uitgeroepen 

tot Hond van het Jaar 2014.  

Ondanks dat we u hierbij huldigen met een Gouden Erespeld, willen we uw man Willem van Loon en 

uw dochter Gianne Hesselmans ook noemen voor hun bijdrage in uw succes. Ongetwijfeld zullen we 

ook in de toekomst nog lang kunnen genieten van de door u gefokte Shikoku’s.  


