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Honden Welzijn Team treedt coachend op:

LUIS IN DE PELS OP HONDENSHOWS

Het Honden Welzijn Team (HWT) van de Raad van Beheer is geen politie. Integendeel, het
zijn kynologen onder kynologen. Mensen met een groot hart voor rashonden, maar ook met
veel kennis, ervaring en expertise omtrent de juiste omgang met diezelfde honden.
Sinds een jaar zijn de mensen van het
Honden Welzijn Team niet meer
weg te denken van hondenshows en
-evenementen, waar zij zo nodig

HONDEN WELZIJN TEAM
Het Honden Welzijn Team
(HWT) bestaat uit ervaren
mensen uit de kynologie, die hun
werk onbezoldigd doen: Aad van
’t Hof (coördinator), Aschwin v.d.
Horst, Marga Weseman (coördinator), Mario Lehtonen, Ilona
Lodders en Maikel Koot. Om in
het HWT te kunnen worden
benoemd, moet je in elk geval
meerderjarig en van onbesproken gedrag zijn, kennis hebben
van honden(rassen) en van
hondengedrag (certificaat
Kynologische Kennis 1 of aantoonbare relevante ervaring),
beschikken over voldoende
sociale en contactuele vaardigheden en voldoende mondelinge
en schriftelijke vaardigheden.
Kandidaat-leden lopen een
proefstage van vijf shows,
voordat wordt besloten of zij
kunnen aanblijven. Het team
opereert minimaal in duo’s.

coachend en corrigerend optreden.
Ze opereren vriendelijk, maar
duidelijk, en werken zo aan meer
bewustzijn bij exposanten van do’s
en dont’s in de wereld van hondenshows en -tentoonstellingen.

HONDVRIENDELIJK
Hondenshows worden in Nederland
doorgaans georganiseerd door lokale
kynologenclubs. Zij hebben hiervoor
toestemming nodig van de Raad van
Beheer. Aan die toestemming zijn
voorwaarden verbonden met betrekking tot gezondheid en welzijn van
de dieren. Zo moet er altijd een
dierenarts aanwezig zijn, moeten de
exposanten aan kunnen tonen dat
hun honden de reguliere inentingen
hebben gehad, moeten de honden
gechipt zijn en tijdens de tentoonstelling op hondvriendelijke wijze
worden behandeld. Met name op dit
laatste punt letten de mensen van
het Honden Welzijn Team, geleid
door oud-politieman Aad van ’t Hof
en Marga Weseman, gepokt en
gemazeld door haar werk als sociaal
dienstverlener. Met hen en kynologisch directeur van de Raad van
Beheer Rony Doedijns praten we
over het wie, wat, waar en waarom
van het HWT.

SPIEGEL
In 99 procent van de gevallen gaat
het qua gezondheid en welzijn
prima tijdens shows, aldus de website van de Raad van Beheer. Of dat
werkelijk zo is vragen wij Marga
Weseman van het HWT. Marga:
‘Jazeker! Als je op een show met
2.100 inschrijvingen minder dan
21 overtredingen constateert, dan
klopt dat als een bus. Het gaat dus
prima, maar als Raad van Beheer
willen we dat het 100 procent goed
gaat.’ Ze wordt daarin bijgevallen
door Rony Doedijns: ‘In principe
gaan hondenliefhebbers zorgvuldig
en liefdevol met hun dieren om.
Natuurlijk! Maar er zijn ook blinde
vlekken, dingen die vroeger misschien gemeengoed waren, maar
door voortschrijdend inzicht nu
anders worden beoordeeld en beter
kunnen. Daar willen we de mensen
bewust van maken. Bovendien
liggen we als kynologie de laatste
jaren onder een vergrootglas.
Media zitten op het vinkentouw
om ongeregeldheden vast te leggen
die ze vervolgens uitvergroten. Dat
willen we natuurlijk ook niet.
Maar soms hebben ze een punt,
en gaan mensen niet jofel met een
hond om – gewoon omdat ze er
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DUBBELHANDLING

Het Honden Welzijn Team: Staand vlnr: Aschwin van der Horst, Gerard Jipping
(voorzitter bestuur Raad van Beheer), Mario Lehtonen, Aad van ‘t Hof. Zittend:
Anita te Grotenhuis (stage), Mardi Houwer (stage) en Emma de Fremery (stage).

niet bij stilstaan of uit onwetendheid. Het Honden Welzijn Team
is er om deze mensen een spiegel
voor te houden.’

LIK OP STUK
Op shows is het team uitsluitend
actief buiten de ring. Binnen de ring
zien de ringmeester en keurmeester
toe op het welzijn van de honden.
Buiten de ring spreekt het team
exposanten aan als hun honden te
lang zonder water en begeleiding in
een bench worden achtergelaten, als
honden te lang of onbewaakt op een
trimtafel staan of prikbanden dragen.
Exposanten die honden ruw behandelen krijgen natuurlijk ook met de
leden van het team te maken. Rony
Doedijns: ‘Het is soms een glijdende
schaal, en om te voorkomen dat het
verergert, is er het HWT. We denken
erover om met een soort ‘gele kaart’
te gaan werken. Mensen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen dan een
officiële waarschuwing. Gebeurt er

toch nog iets dat niet door de beugel
kan, kunnen ze een schorsing tegemoet zien.’ Exposanten die zich ten
aanzien van hun hond echt niet
gedragen kunnen sinds kort met een
lik-op-stuk beleid te maken krijgen en
direct worden geschorst. Rony: ‘Bij
zo’n schorsing word je binnen 14
dagen gehoord door de onderzoekscommissie, waarop wordt besloten of
de schorsing wordt aangehouden of
opgeheven. Heb je het echt te bont
gemaakt, dan kunnen zelfs reeds
behaalde titels worden ingetrokken
en moeten prijzen worden teruggegeven. Zover komt het gelukkig zelden.’

BELANGRIJK: COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
Coachen en corrigeren is één ding,
maar het is niet iedereen gegeven
om dat op een tactvolle, effectieve
manier te doen. Dat communicatieve vaardigheden een belangrijke
factor binnen het team vormen, was
een van de belangrijkste leerpunten

‘Het is verboden op een expositie
honden die zich in de ring bevinden,
van buiten de ring te roepen, te
fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.’
Aldus het Kynologisch Reglement.
Aad van ’t Hof: ‘Het verbod is
ingevoerd om de rust in en rond
de ring te waarborgen, maar ook
om honden en exposanten een
eerlijke kans te geven. In principe
is dubbelhandling geen taak voor
ons maar voor de ringmeester.
Soms is het voor een ringmeester
echter praktisch onmogelijk om
het aan te pakken. In die gevallen
worden wij ingeschakeld. Met het
lik-op-stukbeleid kan een exposant bij dubbelhandling zelfs
geschorst worden.’

uit de pilot die de Raad van Beheer
van 2011 tot 2013 met het HWT
hield en die voorafging aan het
besluit om het team voorgoed een
plek op Nederlandse hondenshows
te geven. Marga: ‘In ons werk gaat
het er natuurlijk om wat je zegt,
maar nog meer hoe je het zegt. Het
is natuurlijk altijd lastig om gecorrigeerd te worden, en dan moet de
boodschap weloverwogen en op de
juiste toon worden gebracht. Dat
moet je liggen, dus daar worden
leden van het team ook op geselecteerd.’ Volgens haar is het het HWT
goed gelukt om zich een plek te
verwerven in de wereld van de
hondenshows en -tentoonstellingen: ‘Er wordt heel positief op ons
gereageerd. Als we mensen op een
overtreding aanspreken, blijkt vaak
dat ze er nog niet zo over hadden
nagedacht. Maar als je ze dan een
nadere uitleg geeft, snapt iedereen
nut en noodzaak van het team. En
dat is een goede ontwikkeling.’
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SPRAYEN EN POEDEREN
‘Het is verboden om een hond met
een stof te bewerken die de structuur, de kleur, vorm van de vacht,
huid of neus zal veranderen. Alleen
trimmen, knippen, kammen en
borstelen is toegestaan’.
Zo luidt de FCI-regel. Coördinator Aad van ’t Hof: ‘Het Honden
Welzijn Team treedt wel op tegen
het gebruik van beide middelen,
maar vooralsnog alleen voorlichtend en waarschuwend. Waar het
gebruik van poeder en spray het
welzijn van een hond aantast,
kunnen ook maatregelen volgen.’

FRUSTRATIE
Een valkuil voor veel exposanten is
de spanning die met zo’n wedstrijd
gepaard gaat. Marga: ‘Als het
tegenzit met de resultaten, iemand
verliest bijvoorbeeld net aan, dan is
de neiging er soms om frustratie en
onvrede af te reageren op de hond.
Dan zijn wij er als de kippen bij om
ontsporing te voorkomen.’
Echte gevallen van dierenmishandeling komen niet of nauwelijks
voor op tentoonstellingen.
Is dat wel het geval, dan wordt

zonder meer de politie ingeschakeld. Marga: ‘Je ziet geen regelrechte dierenmishandeling, maar
dommigheid wel. Zoals mensen die
nog steeds niet schijnen te begrijpen dat je een hond in de zomer
niet moet achterlaten in de auto.
Helaas komt dat ook bij hondenliefhebbers nog steeds voor. Ook
daar controleren we dus op.’

GELEIDELIJKHEID
Wat zijn zo door de bank genomen
ongewenste praktijken onder exposanten? ‘Ongeoorloofde cosmetische
ingrepen, zoals het gebruik van een
soort schoensmeer om de neus van de
hond wat mooier zwart te krijgen, het
gebruik van poeder om de vacht
mooier te maken of het gebruik van
haarlak. Waar we het meest tegenaan
lopen is het sprayen met haarlak
zonder de ogen af te dekken. Dat is
natuurlijk heel pijnlijk voor de hond.’
Een exposant die zo’n truc toepast
wordt niet meteen geschorst. Rony:
‘Tot op zekere hoogte gedogen we
zulke praktijken. Denk aan iemand
met een witte hond die net uit een
regenbui komt en onder de bagger zit.
Dan moet het kunnen dat de ergste
ongeregeldheden met wat poeder

EEN TE STRAKKE LIJN
Aad van ‘t Hof: ‘Het is moeilijk te
beoordelen wanneer een lijn te
strak gespannen staat. Maar je
kunt ervan uitgaan dat hij te
strak staat als de voorbenen van
de hond de grond niet of nauwelijks raken. En wanneer je hoort
of ziet dat de hond moeite heeft
met ademen of slikbewegingen
maakt. Een te strakke lijn kan
gezien worden als een dwangmiddel en dwangmiddelen zijn
niet toegestaan. Een ring- of
keurmeester kan dan ingrijpen.
Hij kan dat doen door een lagere
kwalificatie te geven – ‘zeer goed’
in plaats van ‘uitmuntend’ –
maar hij kan een exposant ook
schorsen en van verdere deelneming aan de show uitsluiten. Het
Honden Welzijn Team is ook
bevoegd in te grijpen, maar doet
dat alleen buiten de ring.’

worden weggewerkt. Maar als het
standaard wordt gebruikt om de
kleur van de hond te verdoezelen,
gaat het weer te ver. Het HWT volgt
de weg der geleidelijkheid, we geloven
niet zo in een radicale aanpak.’

LID WORDEN VAN HET
HONDEN WELZIJN TEAM?
Beschikt u over een ruime
kynologische ervaring en
expertise, uitstekende communicatieve vaardigheden,
affiniteit met hondenshows
en heeft u tijd over?
Geef u dan op voor het
Honden Welzijn Team, want
we kunnen zeker nog goede
krachten gebruiken.
Stuur uw reactie naar hwt@
raadvanbeheer.nl, dan nemen
wij snel contact met u op!
Vlnr: coördinator Aad van ‘t Hof, stagiaire Mardi Houwer en een exposante.

