
    Keihard werken aan 
het imago van de rashond
Jakko Broersma is sinds eind 2020 bestuurssecretaris van de Raad van Beheer. 
Twee belangrijke aandachtspunten houden hem bezig: verbetering van de band 
met de aangesloten rasverenigingen, fokkers en kynologenclubs en het herstel van 
het onterecht slechte imago van de rashond. “Dat imago wordt helaas grotendeels 
bepaald door de broodfokkerij en de illegale handel. Daar moeten wij ons met 
onze verantwoord gefokte stamboomhonden veel sterker van onderscheiden!”

Bestuurssecretaris Jakko Broersma: 

Jakko met zijn Rafeiro do Alentejo, 
genaamd Branco, in het veld.
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Jakko Broersma (51) is gehuwd met 
Angelyc en woont in het Friese dorpje 
Raerd. In het dagelijks leven werkt hij als 
engineer in de commerciële buitendienst 
van Eriks, een grote industriële dienst-
verlener. Broersma groeide van jongs af 
aan op met honden. “Het begon met een 
Cocker Spaniel die ik al heel jong kreeg. 
Daarna kwam er weer een Cocker, die heb 
ik tot aan mijn studententijd gehad.”

Op slag verliefd
Na zijn studententijd leefde zijn liefde 
voor honden weer helemaal op. “Ik ging 
samenwonen met Angelyc, mijn huidige 
vrouw. Samen hebben we toen onze 
eerste rashonden gekocht: Labrador 
Retrievers. Prachtige, lieve honden, waar 
we in de jaren negentig ook mee naar 
hondenshows gingen.” 
Toen echter zo’n twintig jaar geleden een 
vriend van Broersma op bezoek kwam 
met een Franse Bulldog, was hij op slag 
verliefd. “Het karakter van de Franse 
Bulldog spreekt me geweldig aan: toege-
wijd, aanhankelijk, vrolijk. Ik zeg altijd: 
‘Het is een kleine hond met een groot 
karakter’!” Ze kochten een mooi teefje 
waarmee ze veelvuldig exposeerden en 
vaak in de prijzen vielen. Zo raakten Jakko 
en Angelyc ook in de fokkerij van Franse 
Bulldoggen verzeild: “Het fokken van dit 
mooie ras vond ik erg leuk, we hebben dat 
bijna vijftien jaar lang gedaan. Onze 
kennel Van Moezel’s Oever heeft diverse 
kampioenen in binnen- en buitenland 
voortgebracht. Daar zijn we heel trots op.”

Molossers
Al met al is Broersma een groot liefhebber 
van honden van het molosser-type. Jakko:  
“De Franse Bulldog is een kleine molosser. 
De grote molossers hebben echter ook 
mijn hart gestolen. Behalve ons oude 
Franse Bulldog-teefje Eva, hebben we een 
grote molosser van een in Nederland 
zeldzaam Portugees ras: de Rafeiro do 
Alentejo. Branco is een kolossale hond van 
80 kilo... Hem heb ik echt alleen maar als 
huishond, ik fok niet met dit ras.” 
Broersma is lyrisch over het karakter van 
deze honden: “De onvoorwaardelijke 
loyaliteit aan baas en gezin, en het prach-
tige karakter, die maken dat het voor mij 
een geweldige hond is.”

Sterker onderscheiden 
Jakko Broersma stelde zich eind 2020 beschikbaar voor 
het bestuur van de Raad van Beheer, met name omdat 
hij zich actief wilde inzetten voor een beter imago van 
de rashond. “Dat imago wordt helaas grotendeels 
bepaald door de broodfokkerij en de illegale handel  
– het grijze schemergebied. De honden die daar 
vandaan komen, met al hun gebreken en onderlig-
gende aandoeningen, maken het overgrote deel van 

de populatie in het straatbeeld uit. En bepalen zo het 
voornamelijk negatieve imago. De georganiseerde 
kynologie, met haar rasverenigingen en verantwoorde 
fokkers, moet zich daar veel sterker van onderschei-
den. We moeten meer uitgaan van de eigen kracht, 
onder het motto: ‘Gezonde en sociale rashonden, 
daarvoor moet je bij ons zijn.’” 

Jakko Broersma exposeert ook met Branco.  
Op de World Dog Show 2018 werd hij ‘Best Of Breed’. 
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“We moeten veel 
duidelijker vertellen 
dat we honden verantwoord, 
liefdevol en vol passie in de 
huiselijke sfeer fokken”



zorgen dat het hele pakket aan gezondheids-
maatregelen voor rashonden toegankelijk in 
beeld wordt gebracht, aldus Broersma. “Want 
we doen nogal wat binnen het beleidsgebied 
gezondheid, gedrag en welzijn: DNA-analyse, 
gezondheidsonderzoeken, inteelt en verwant-
schap bestrijden, erfelijke aandoeningen 
serieus aanpakken, verenigingsfokreglemen-
ten opstellen, evenals de Normenmatrix. Dit 
hele bouwwerk aan maatregelen moeten we 
intern en extern beter voor het voetlicht 
brengen. Hoe we dat precies gaan doen, is 
onderdeel van het beleidsplan waar we op dit 
moment aan werken en dat binnen een aantal 
maanden zal worden gepresenteerd.”

Band met achterban
Stabiliteit in het bestuur en een betere band 
met de achterban – de rasverenigingen, 
fokkers en kynologenclubs – is een ander 
belangrijk aandachtspunt voor Broersma. 
“De kloof tussen de Raad en zijn achterban is 
te groot. Wij willen de band en het vertrou-
wen herstellen, door meer aandacht aan de 
leden te besteden en beter naar hen te 
luisteren. Dat laatste is heel belangrijk, want 
velen voelen zich al lange tijd niet gehoord.”
Ook wil hij de regeldruk voor fokkers 
verminderen: “Er is zo veel dat moet en zo 
veel dat niet mag, dat voor velen de lol eraf 
dreigt te gaan. En ook voor aspirant-fokkers 
moet het aantrekkelijk blijven te gaan fokken, 
al is het maar één nestje. Daarom moeten we 
het positieve van de rashondenfokkerij meer 
benadrukken en niet steeds met het opgehe-
ven vingertje staan zwaaien. Uiteraard 
blijven gezondheid en welzijn op nummer 1, 
maar dat kan prima samengaan.”

Ervaren bestuurder
Jakko Broersma heeft al veel bestuurserva-
ring opgedaan binnen de kynologie. Zo is hij 
op dit moment voorzitter van de Hollandse 
Bulldoggen Club (HBC), waar hij al zeventien 
jaar aan verbonden is en waar hij ook andere 
bestuursfuncties bekleedde. Eerder was hij 
enkele jaren secretaris van de Bullmastiff 
Club Nederland en in diezelfde tijd ook 

Het is een grote uitdaging om die propositie goed voor 
het voetlicht te brengen, aldus Broersma. “We moeten 
veel duidelijker vertellen dat we honden verantwoord, 
liefdevol en vol passie in de huiselijke sfeer fokken.  
Dat we gezondheid en goed gedrag centraal stellen en 
dat we een sluitend Identificatie & Registratie-systeem 
hebben, waardoor je precies weet waar de pup van-
daan komt.”
Volgens Broersma is het de taak van de Raad van 
Beheer om bij de consument, de aspirant-puppykoper, 
tussen de oren te krijgen dat hij altijd naar deze zaken 
moet vragen bij een aanbieder van puppy’s. 

Bouwwerk aan maatregelen
De kwestie rondom het overheidsingrijpen in de 
fokkerij van kortsnuitige hondenrassen was een directe 
aanleiding voor Broersma om zich voor het bestuur 
aan te melden. Het was echter niet dé reden, maar een 
symptoom van iets dat dieper zit, zegt hij. “De onder-
liggende oorzaak van de kortsnuitenproblematiek is 
mijns inziens de al decennia durende hetze in de 
media tegen de rashondenfokkerij. Daar worden niet 
alleen de kortsnuitige rassen slachtoffer van, maar op 
termijn nog veel meer rassen. Dat mag niet gebeuren, 
daarom wil ik mij met alles wat ik heb inzetten om dat 
onterecht slechte imago van de rashond om te zetten in 
een meer dan verdiend goed imago.”
Om het ‘echte verhaal’ over de stamboomhond goed te 
kunnen vertellen, moet de Raad van Beheer wel eerst 

Jakko Broersma tijdens een videopresentatie over de invoering van de 
SNP-chip voor DNA-analyse.
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“Er is zo veel dat moet en zo veel dat niet mag,
dat voor veel fokkers de lol eraf dreigt te gaan”



Onvoorwaardelijke vriendschap
Heeft Jakko Broersma met een drukke baan en een veeleisende 
hobby als kynoloog nog andere bezigheden? “Haha, jawel. Als er 
nog een beetje tijd over is, mag ik graag motorrijden en reizen, 
liefst in combinatie met elkaar. Als het even kan, vind je me op 
de motor ergens in Europa en soms ook in de Verenigde Staten. 
Een vriend van mij heeft twee Harley-Davidsons. Daarop 
trekken we dan door de Verenigde Staten, geweldig! Route 66 
langs Palm Springs en Los Angeles. Een heel fijne hobby!”

Maar de honden blijven toch zijn belangrijkste passie, dus 
spreekt het Raad van Beheer-motto ‘Houden van Honden’ hem 
zeker aan. “Je hond is een vriend met wie je lief en leed kunt 
delen, samen dingen onderneemt en samen anderen ontmoet. 
Dat is het wel in de kern: de onvoorwaardelijke vriendschap 
tussen hond en baas.” 

bestuurslid van de Bordeauxdog Club Neder-
land – van de grote molossers. 
Gevraagd naar zijn ambities als secretaris van 
de Raad van Beheer geeft hij aan dat besturen 
vooral teamwork is. “Als secretaris kun je wel 
ambitie hebben, maar je doet het als collectief.  
In je eentje krijg je niets voor elkaar. Het huidige 
bestuur van de Raad van Beheer functioneert als 
een goed en prettig samenwerkend team.”

Poten in de klei
Broersma vindt communicatie uiterst belangrijk, 
zowel intern met bureau, directie en staf, als 
extern met de leden. “Ik streef ernaar dat de 
leden zich goed gehoord voelen. Hebben ze een 
vraag of klacht, dan moet daar binnen redelijke 
termijn op worden gereageerd. We moeten 
nadrukkelijk luisteren naar de leden. Dat doen 
we dan dus ook. Zo is bijna de hele agenda van 
onze eerstvolgende Algemene Vergadering 
ingebracht door de leden.”
Ook wil Broersma veel meer het land in als 
bestuur: verenigingen bezoeken, wedstrijden en 
evenementen bijwonen, interesse tonen en – 
nogmaals – goed luisteren. “Met de poten in de 
klei noemen we dat. Weten wat er leeft en 
daarnaar handelen.”

Jakko mag graag op de motor reizen door Europa en de VS.
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“We moeten nadrukkelijk 
luisteren naar de leden en 
meer het land in als bestuur. 
Weten wat er leeft”


