
Wie is Gabri Kolster? 
‘Ik ben 54 en woon in het Westfriese dorp 
Warmenhuizen. Ik ben opgegroeid in Breezand, 
een dorpje in de Kop van Noord-Holland, waar 
mijn ouders een bloembollenkwekerij hadden. 
Inmiddels heb ik een eigen onderneming 
gespecialiseerd in het ziektevrij maken en 
vermeerderen van planten voor de sierteelt en 
AGF-sector (AGF = Aardappelen, Groente en 
Fruit, red.). Planten worden in een laboratorium 
vermeerderd via de weefselkweektechniek. 
Daarbij worden stukjes plantenweefsel op een 
voedingsbodem geënt en onder steriele omstan-
digheden bewaard en vermeerderd. De 
productie is arbeidsintensief en vindt plaats in 
Nederland, met dochterondernemingen en 
samenwerking in het buitenland. Dus reis ik 
regelmatig naar het buitenland.’

‘Goede communicatie 
is essentieel’
Bestuurslid Gabri Kolster stelt zich voor
In de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 30 juni jongstleden werd zij 
benoemd tot bestuurslid. Wie is Gabri Kolster en wat is zij van plan in haar nieuwe 
rol als bestuurder van de Raad van Beheer? 

Gabri met een pup, een 
kleinzoon van haar hond 
Dana. ‘Ik ben opgegroeid 
met honden’

Gabri geeft uitleg aan een bezoeker van haar 
bedrijfsvestiging in Ethiopië.
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Heb je nog andere bestuursfuncties vervuld? 
‘Voor mijn werk heb ik veel bestuursfuncties vervuld. Jarenlang 
was ik voorzitter van de CAO-onderhandelingscommissie voor 
de werkgevers, lid van de raad van bestuur van een regionale 
Rabobank, voorzitter van een Rotaryclub. Nog steeds ben ik 
bestuurslid van een belangenorganisatie voor de land- en 
tuinbouwsector en zit ik in diverse commissies.
Een heel andere bestuursfunctie is die van penningmeester van 
een goededoelenstichting die zich bezighoudt met scholingsprojec-
ten voor straatkinderen in Brazilië. Het project wordt gefinancierd 
door particuliere donateurs, eenmalige giftgevers en incidentele 
subsidies. Met het geld, de extra aandacht, opvoeding en scholing 
die de stichting biedt, krijgen de kinderen meer kansen in hun 
leven. Inmiddels zijn de kinderen van ‘toen’ volwassenen en 
enkelen zijn nu weer betrokken bij projecten van de kinderen van 
‘nu’. Dat maakt het wel heel bijzonder en dankbaar om te doen!’

Wat is je binding met de kynologie en honden 
in het algemeen?
‘Ik ben opgegroeid met honden. De eerste gezinshond bij ons 
thuis was een Boxer. Daarna kwam een ruwharige Hollandse 
Herder en toen deze jong overleed zijn er alleen nog Kortharige 
Hollandse Herders gekomen. Mijn vader begon in 1973 onder de 
kennelnaam v. Breezand’s Bravoure met fokken en we hebben 
samen jarenlang nestjes gefokt. In die periode heb ik cursussen 
AKK en E&B gevolgd als voorbereiding voor de fokkerij. Nadat 
mijn vader door ziekte niet meer kon, heb ik de fokkerij vanaf 2011 
alleen voortgezet. Met Dana (7) heb ik vier nestjes gefokt en nu 
mag zij heerlijk van haar pensioen genieten. Nakomelingen van 
haar zijn dit jaar actief geworden in de fokkerij en ik kan er enorm 
van genieten te zien hoe de volgende generaties zich ontwikkelen.

Waarom ben je bestuurslid van de Raad van 
Beheer geworden? 
‘Ik ben al lang bestuurlijk actief in de kynologie. Dit 
jaar ben ik 25 jaar voorzitter van de Vereniging Voor 
de Hollandse Herder (VVHH). Daarnaast heb ik 
bestuursfuncties bekleed in rasgroep 1 en recent 
binnen het Samenwerkingsverband Nederlandse 
Hondenrassen. Onder meer vanuit deze functies heb 
ik de kynologie vele jaren meegemaakt en kritisch 
gevolgd. Toen ik werd gevraagd om aan ‘die andere 
kant van de tafel’ te komen zitten, moest ik wel even 
nadenken. Ik heb toch ja gezegd en ga de uitdaging 
aan om een bijdrage te leveren van binnenuit.’

Wat is je grootste ambitie in deze 
bestuursfunctie?
‘De Nederlandse kynologie heeft het momenteel 
moeilijk op het gebied van hondenshows, maar ook op 
gebied van de fokkerij en welzijn van honden. Het is 
ongelooflijk belangrijk dat de Raad van Beheer de 
belangen van de hondenrassen op een juiste manier 
weet te behartigen en weet om te zetten in (toekomstig) 
beleid. Daarbij is goede communicatie mét leden, tussen 
leden onderling en met belanghebbenden essentieel. 
Juist als het gaat om transparante communicatie lijkt het 
me een uitdaging om als bestuurslid mijn steentje bij te 
dragen, door steeds te zoeken naar de verbindende 
waarden. De Raad van Beheer bestaat bij de gratie van 
de aangesloten verenigingen, alleen samen kunnen we 
de belangen van de rashond waarborgen.’

Gabri met Dana. ‘Met Dana heb ik vier nestjes gefokt. 
Nu mag ze heerlijk van haar pensioen genieten’.

alleen samen kunnen we de  
belangen van de rashond 

waarborgen

Pups Dapper en Duco tijdens 
een dagje op het strand.

75

RAADAR XL



verloren door een aanrijding. Het was zomer en ze had een 
nestje puppen van net zes weken oud. Wij waren aan het 
werk op het erf en Cytha liep daar altijd los bij rond. Aan 
de overkant liep de buurhond over het land en wat ze nooit 
deed, deed ze nu wel, ze rende de weg over. Op dat 
moment reed er ook een auto en ze kwam frontaal in 
aanraking met de auto. Ik liep meteen naar de weg toe, 
maar voordat ik daar was kwam ‘mijn’ Cytha me al 
tegemoet lopen. Voor mijn voeten zakte ze in elkaar en 
overleed uiteindelijk in mijn armen. Ik was ontroostbaar en 
kon maar niet begrijpen dat ze nog zeker 50 meter, ogen-
schijnlijk niets mankerend, naar me toeliep en toch 
overleed. Gelukkig konden we uit het nestje van haar een 
teefje aanhouden waar ik weer de beste maatjes mee werd.’

Heb je nog andere bijzondere hobby’s waar je het 
over wilt hebben?
‘Ik ben een groot liefhebber van tuinieren en altijd op zoek 
naar nieuwe, aparte planten voor in de tuin. In de tuin heb 
ik ook een buitenvolière met een collectie tropische vogels. 
Naast honden hebben vogels mijn bijzondere interesse en 
ik hoop altijd nog een keer een vogelreis te maken naar één 
van de mooie vogelhotspots in Europa.’

Houden van honden is het motto van de Raad 
van Beheer. Wat betekent voor jou ‘houden van 
honden’?
‘Onvoorwaardelijke vriendschap en trouw. Wanneer je samen 
investeert in die vriendschap heb je een maatje voor het leven.’ ■

Jaarlijks organiseer ik in april een stranddag voor alle 
gefokte Breezand’s Bravoure honden. 
Elk jaar wordt de groep groter en het is fantastisch om al 
die honden met hun baasjes te ontmoeten!’

Kun je aangeven wat jij goed vindt gaan in de 
kynologie in Nederland?
‘De kynologie heeft een belangrijke stap gemaakt op het 
gebied van gezondheid en welzijn, en afstammingscon-
trole en –onderzoek door middel van DNA. Dit zijn 
belangrijke onderwerpen om het imago van de stamboom-
hond te verbeteren. De populatie honden in Nederland is 
zeer groot, maar het aandeel van de stamboomhonden is 
daarentegen klein, met nog geen 30 procent aandeel. Dat 
aandeel zie ik in de toekomst niet zomaar stijgen en dat 
maakt het moeilijk om volwaardig gesprekspartner te 
blijven van de overheid. Als Raad van Beheer kunnen we 
nog zo goed ons best doen op het gebied van gezondheid 
en welzijn, maar het zijn maatregelen die (voorlopig) alleen 
gelden voor de georganiseerde kynologie. Voor kynologie-
overschrijdend beleid hebben we de overheid hard nodig. 
Een andere positieve ontwikkeling is de mogelijkheid om 
outcross en variëteitkruisingen toe te passen bij de Neder-
landse hondenrassen. Deze hondenrassen hebben mijn 
bijzondere aandacht en helaas zit een aantal rassen in de 
gevarenzone. Voor de instandhouding van onze nationale 
hondenrassen is het noodzakelijk dat we proberen de 
genenpool te verbreden met outcross en variëteitkruisingen. 
Er is nog een lange weg te gaan, maar de eerste resultaten bij 
de Wetterhoun en Saarlooswolfhond zijn hoopgevend.’

En wat zijn voor jou verbeterpunten voor de 
kynologie? 
‘We zouden meer aandacht moeten hebben voor datgene 
wat ons bindt en minder voor datgene wat ons verdeelt. De 
Raad van Beheer zie ik als bindende factor voor de kynolo-
gie en het gekozen bestuur heeft in dat verbindende proces 
een belangrijke rol. Dat kan alleen wanneer je als bestuur 
openstaat voor de leden en een transparante communicatie 
met hen onderhoudt. Ik hoop dat ik als bestuurslid daar 
mijn steentje aan kan bijdragen.’

Wat is het mooiste of meest bijzondere dat je ooit 
met honden hebt meegemaakt?
‘Ik vergeet nooit het moment dat we in 1979 onze Cytha 

Jeugdfoto van Gabri met haar hond Cytha die helaas verongelukte.

Elk jaar organiseert 
Gabri een stranddag 
voor honden afkomstig 
uit haar kennel.
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