
Drie nieuwe bestuursleden       
voor de Raad van Beheer 
In de Algemene Vergadering van juni jl. namen drie bestuursleden afscheid en 

werden drie nieuwe bestuursleden voor de Raad van Beheer benoemd: Carel Canta, 
Paul Mandigers en Jur Deckers. We vroegen hen alledrie naar hun motivatie.

Carel Canta: 

‘Het imago van de 
rashond in de goede 
richting ombuigen’
Carel Canta kreeg in 1970 zijn eerste rashond, een Grey-
hound. Naast het exposeren en werken met honden heeft 
ook het organisatorisch-bestuurlijke aspect van de kynolo-
gie hem steeds geboeid. Hij was onder meer betrokken bij 
de Nederlandse Labrador Vereniging, De Hollandsche 
Herder Club, Rasgroep 7-8 en de Selectiecommissie Saar-
looswolfhond. Carel is medeoprichter van de Spaniel Unie 
Nederland en de Field Spaniel Club Nederland. Zijn 
echtgenote fokt Field Spaniels sinds 1984. Momenteel is 
Carel nog voorzitter van de Field Spaniel Club Nederland, 
de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia en de 
Kynologenvereniging Waalwijk e.o. Hij is erelid van de 
Field Spaniel Club Nederland en heeft in 2011 de Gouden 
Erespeld van de Nederlandse Kynologie ontvangen. Carel 
maakte al eerder – als penningmeester – deel uit van het 
bestuur van de Raad van Beheer.  

Wat was jouw motivatie om bestuurslid van de Raad 
van Beheer te worden?
‘Om te proberen het imago van de rashond in de goede 
richting om te buigen, maar ook om de afstand tussen 

bestuur en leden te helpen verkleinen. Daarnaast vragen 
maatschappelijke veranderingen ons na te denken over 
andere verdienmodellen, waarbij de afhankelijkheid van de 
inkomsten van bijvoorbeeld stambomen afneemt.’

Welke portefeuille(s) heb je en wat is (zijn) daarin je 
grootste ambitie(s)?
‘Ik ben heel blij met de mij toebedeelde portefeuilles, te 
weten Tentoonstellingsbeleid, Keurmeesterszaken en Lokale 
kynologie. Deze laatste is een nieuwe portefeuille waarbij 
we inhoud kunnen geven aan het verlagen van de drempel 
tussen de georganiseerde kynologie en de mensen die voor 
het eerst kennis met de georganiseerde kynologie maken. 
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Paul Mandigers: 

‘Mensen willen geen 
patiënt maar een  
leuke hond’
Dierenarts/onderzoeker dr. Paul Mandigers werkt bij 
de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit 
Utrecht, onder meer bij het ExpertiseCentrum 
Genetica Gezelschapsdieren (ECGG). Hij houdt zich 
actief bezig met rasgebonden aandoeningen en 
probeert die in kaart te brengen en te bestrijden. 
Vanuit deze positie heeft hij sinds 2014 deelgenomen 
aan het Platform Fairfok. Paul is liefhebber van 
honden en heeft onder meer een Schotse herder, 
Italiaans Windhondje, Whippet en een Cairn Terrier 
gehad. Om wat meer feeling met de kynologie te 
krijgen heeft hij weleens een nestje gefokt en was hij 
enkele malen ringmeester op de Winner Show. Hij 
heeft als wetenschappelijk adviseur contacten met tal 
van rasverenigingen. Zo adviseerde hij onder meer 
voor de Leonberger, Belgische herder, Schipperke, 
Stabij- en Wetterhoun, Saarlooswolven, Markiesje en 
het Kooikerhondje.

Wat was jouw motivatie om bestuurslid van de 
Raad van Beheer te worden?
‘Ik zeg al jaren dat het anders moet. Een stamboom 
moet meer zijn dan een papiertje met afstammings-
gegevens. Het moet een bewijs zijn van kwaliteit. 
Mensen willen geen patiënt maar een leuke hond. En 

‘De portefeuille Keurmeesterszaken moet nog vormge-
geven worden. De te vormen keurmeesterscommissie 
wordt geacht objectief en kritisch te werken aan 
kwaliteitsbehoud van het keurmeesterscorps. Dat 
vraagt om permanente educatie, die niet stopt na het 
behalen van het keurmeestersexamen. De invloed van 
de keurmeesters op de gezondheid van de (ras)honden-
populatie zal een prominentere rol moeten krijgen. Dit 
alles in goede samenspraak met de desbetreffende 
rasverenigingen.
‘Bij tentoonstellingszaken wordt de grote uitdaging een 
tentoonstellingsvorm te creëren, aangepast aan de 
wensen en regelgeving van de huidige tijd en daarmee 
met bestaansrecht voor de toekomst.’

Hoe vind je dat het in de Nederlandse kynologie 
gaat?  
‘Er gaat heel veel goed en ja, mede door de snel 
veranderende publieke opinie met betrekking tot de 
rashond, zijn er heel veel zaken die we moeten 
aanpakken. Wij allen, als hondenliefhebbers, zullen 
samen moeten werken om het negatieve imago van 
onze rashond te veranderen. Daar hoop ik een steentje 
aan bij te kunnen dragen!’

Waar staat de Nederlandse kynologie als het gaat 
om verantwoord fokken? 
‘De Nederlandse kynologie heeft haar toonaangeven-
de positie verloren, die zij tot de jaren ‘90 van de 
vorige eeuw had. Met een verantwoord fokbeleid 
kunnen we de bouwstenen gebruiken die ons worden 
aangereikt en zo weer toonaangevend worden ten 
opzichte van een groter deel van de ons omringende 
landen. Daar geloof ik stellig in.’

Wat is het mooiste of meest bijzondere dat je ooit 
met honden hebt meegemaakt?
‘De gave die honden hebben om mensen met een 
verstandelijke beperking zo aan te voelen dat ze 
ontspannen en ‘handelbaar’ worden. In het verlengde 
daarvan ligt de meerwaarde van de diverse soorten 
hulphonden.’ 

‘Houden van honden’ is het motto van de Raad 
van Beheer. Wat betekent dat voor jou?
‘Ik heb wat moeite met de term ‘houden van honden’. 
Betekent dat nu dat je honden in bezit hebt, dat je liefde 
voor de hond hebt of dat je honden liefhebt? Maar om 
op de vraag terug te komen: ik heb een hond lief op een 
hondwaardige manier, met een duidelijke rangorde tus-
sen baas en hond. Dat is voor mij de manier om te 
bereiken dat een hond zich maximaal voor je in wil 
zetten als je ermee werkt.’
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ik hoop dat ik daar vanuit deze functie aan kan werken. Maar 
ik ben en blijf primair dierenarts.’

Welke portefeuille heb je en wat is daarin je grootste 
ambitie?
‘Gezondheid, een hele logische keuze. Ik wil heel graag op een 
zo breed mogelijke manier werken aan een gezondere (ras)
hond. Eigenlijk doe ik dat al vanaf mijn studie, dus hopelijk 
kan ik er vanuit deze functie een steen aan bijdragen.’

Hoe vind je dat het in de Nederlandse kynologie gaat?
‘Ik snap heel goed dat mensen willen showen, maar dat is niet 
echt mijn ding. Voor mij is karakter en gezondheid het eerste 
waar we mee bezig moeten zijn. En hoewel iedereen zegt dat 
schoonheid niet het belangrijkste is, moet een hond nog steeds 
een ZG gehaald hebben voordat hij verder kan. Ik snap dat wel, 
maar eigenlijk moeten we niet kijken naar dat uiterlijk. Een 
lelijke hond met een topkarakter en supergoede gezondheid 
moet je niet uitsluiten op basis van zijn uiterlijk. Deze hond 
kan zomaar een ras ‘’redden’’. Maar er is meer dan alleen het 
showen. En die andere takken van sport vind ik geweldig!’ 

Waar staat de Nederlandse kynologie als het gaat om 
verantwoord fokken?
‘Het staat op de politieke agenda en dat is goed. Alleen als we 
bereid zijn echt kritisch naar ons eigen handelen te kijken, 
kunnen we iets veranderen. Het uiterlijk van een hond mag 
niet leiden tot aantasting van zijn intrinsieke waarde en zijn 
welzijn. We zijn de hond steeds meer gaan aanpassen omdat 
we het konden en omdat we het leuk vonden. Het moest steeds 
gekker: denk aan een extreem gerimpelde hond, een hond met 
extreem platte neus of zonder vacht. Dat zijn mutaties die het 
welzijn fors aantasten. Pas als we welzijn voorop plaatsen, 
mag je spreken van verantwoord fokken. Godzijdank zijn er 
heel veel fokkers en rasverenigingen die dit hun credo hebben 
gemaakt!’

Wat is het mooiste of meest bijzondere dat je ooit met 
honden hebt meegemaakt?
‘De onvoorwaardelijke liefde die ze geven. Ik ging vroeger wel 
eens kamperen met de tent open. Als je hond dan de hele nacht 
trouw bij je blijft liggen, is dat wel heel bijzonder. Maar ik heb 
ook een Mechelaar-teef gehad die daar heel anders over dacht. 
De leukste hond ooit, maar als ik te lang weg bleef en ze kreeg 
honger, dan ging ze gewoon naar de koelkast, koos een mooi 
stuk kaas en als ik terugkwam keek ze zo enorm lief ...’

‘Houden van honden’ is het motto van de Raad van 
Beheer. Wat betekent dat voor jou?
‘Het moet wederzijds zijn. Dan is het houden van. Dus die 
hond geeft mij vreugde en liefde, maar ik moet er dan voor die 
hond zijn. Ik zorg voor hem/haar en moet er alles aan doen dat 
er kwaliteit van leven is.’

Jur Deckers: 

‘Er gaat veel goed 
in de Nederlandse 
kynologie’
Jur Deckers (1956) is in het dagelijks leven 
werkzaam als advocaat, senior bedrijfsju-
rist en mediator. Hij groeide op met (ras)
honden en al snel nadat hij ging samen-
wonen met Yvonne kwam de eerste 
Weimaraner in zijn leven. Exposeren is 
niet echt zijn ding, dat deed Yvonne veel 
beter, maar het jagen en werken met zijn 
jachthonden beschouwt hij als een 
verrijking van zijn leven. In 2020 ver-
schijnt de derde druk van zijn boek “De 
Weimaraner”. 

Wat was jouw motivatie om bestuurslid 
van de Raad van Beheer te worden?
‘Qua samenstelling heeft het bestuur van 
de Raad al (te) lang geen bestuursleden 
gehad met een achtergrond in de jacht-
hondenwereld. Dat is merkbaar als het 
gaat om de ingenomen standpunten 
bijvoorbeeld ten aanzien van het coupeer-
verbod voor buitenlandse (jacht)honden, 
waarbij couperen in bepaalde landen niet 
zonder reden is toegestaan voor in de 
praktijk gebruikte honden. Niet als 
schoonheidsideaal, maar juist om ernstig 
hondenleed te voorkomen. Om niet tot de 
spreekwoordelijke stuurlui die aan de wal 
staan te worden gerekend, vond ik dat ik 
ook de verantwoordelijkheid moest 
nemen zelf actief iets te doen.’

Welke portefeuille(s) heb je en wat is 
(zijn) daarin je grootste ambitie(s)? 
‘Ik heb meerdere portefeuilles, waarvan 
één nieuwe: Governance. Op mijn 
verzoek toegevoegd, omdat het mij van 
belang lijkt dat wij als non-profitorgani-
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satie werken vanuit een code met gedragsregels. Het 
gaat daarbij om goed bestuur, integriteit, onafhankelijk-
heid, omgangsvormen enzovoort. Denk ook aan de 
samenstelling van het bestuur. Meer dan de helft van de 
vertegenwoordigers van de verenigingen in onze 
Algemene Vergadering behoort tot het vrouwelijk 
geslacht. Wij hebben echter maar één vrouw in het 
bestuur, en dat moet anders. Zo’n norm past heel goed 
in een code, net zoals bijvoorbeeld het (fatsoenlijk) 
gebruik van social media.
‘Natuurlijk ben heel blij met de portefeuille Jacht- en 
Werkhonden, omdat het werken met honden mij zeer na 
aan het hart ligt en ook daar de nodige ontwikkelingen 
verwacht worden.
‘Juridische Zaken lijkt me logisch gezien mijn beroep en 
de ervaring die ik op juridisch gebied binnen de kynolo-
gie heb opgedaan. Ik hoop dat wij met de leden kunnen 
werken aan een vernieuwd Kynologisch Reglement en 
dat wij ook met de stofkam door de statuten en overige 
reglementen zullen gaan. Moet het takenpakket van de 
Raad bijvoorbeeld veranderen? Moet de Raad méér of 
juist minder doen als belangenbehartiger van de aange-
sloten verenigingen? Denk aan geschillencommissies: 
heel veel verenigingen hebben zo’n commissie. Is dat 
wellicht een taak die beter en efficiënter collectief kan 
worden vervuld? Al eens eerder is voorgesteld  om met 
de Consumentenbond een model-koopovereenkomst te 

ontwikkelen en aan kopers van een pup of volwassen 
hond een laagdrempelige mogelijkheid te bieden om 
een eventueel geschil onafhankelijk te laten beslechten. 
Kortom, in een dialoog met de leden moeten daarover 
knopen worden doorgehakt. 
‘Tot slot de portefeuille Opleidingen, volgens mij de 
ruggengraad van de kynologie. Verantwoord houden, 
fokken en werken met honden begint immers met 
kennis en vaardigheden. Hier ligt ook een zware 
verantwoordelijkheid van de Raad.’

Hoe vind je dat het in de Nederlandse kynologie 
gaat? 
‘Er gaat veel goed. Als ik kijk naar de Raad van Beheer, 
dan valt mij op dat wij ons in onze communicatie 
vooral richten op onze achterban. Maar dat wordt al 
heel snel preken voor eigen parochie. Ik zou graag zien 
dat wij ons veel meer op de maatschappij richten om 
het beeld dat men – ook in de politiek – van onze 
rashonden heeft, positief te beïnvloeden. Daar moeten 
wij, samen met onze leden, onze lobby en publieksui-
tingen vooral op inzetten.’

Waar staat de Nederlandse kynologie als het gaat 
om verantwoord fokken? 
‘Ik heb het gevoel dat de prominente positie die Neder-
land tot voor kort internationaal had, toch wat tanende 
is. We zien dat bijvoorbeeld bij het veldwerk met onze 
staande honden. Daar zijn allerlei externe oorzaken voor 
aan te dragen, maar toch... Ook hier ligt een grote 
uitdaging om vanuit een brede fokbasis stap voor stap te 
zorgen dat de werkeigenschappen waarvoor veel van 
onze rashonden ooit ontwikkeld zijn, behouden blijven.’ 

Wat is het mooiste of meest bijzondere dat je ooit 
met honden hebt meegemaakt?
‘De emotionele intelligentie van honden, die de gemoeds-
toestand van mensen haarfijn lijken te begrijpen zonder 
dat er ook maar één woord wordt gezegd. Daar kan ik 
mij keer op keer over verbazen en geroerd door voelen.’

Houden van honden is het motto van de Raad van 
Beheer. Wat betekent dat voor jou?
‘.Of “houden van honden” een passende pay-off voor 
de Raad van Beheer is, laat ik graag in het midden. 
Voor mij betekent het kort en goed dat ik mij geen 
leven zonder honden kan voorstellen’ ■
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