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Op zaterdagmiddag 4 april ontvangt 
de Raad van Beheer op deze prachtige 
locatie alle kandidaten die dit jaar in 
aanmerking komen om de Gouden 
of Zilveren Erespeld in ontvangst te 
nemen. De meeste genodigden zijn 
blij verrast. Dit jaar zijn 19 kynologen 
voor hun uitzonderlijke verdiensten 
uitgenodigd om naar Beesd te komen. 
Zij hebben zich jarenlang beijverd 

om hun steentje bij te dragen aan de 
Nederlandse kynologie. Vaak voor 
wat betreft hun eigen ras of vereni-
ging, maar in de meeste gevallen 
hebben zij ook een bestuurs- of 
commissiefunctie vervuld. Het is 
een bont gezelschap van mensen 
uit álle geledingen van de kynologie. 
En ook de kynologische discipline 
‘jacht’ wordt dit jaar niet vergeten.

ONTVANGST MET GOUDEN 
EN ZILVEREN RANDJE
Zoals gewoonlijk ontvangt de Raad 
haar belangrijke gasten met alle 
egards. Aan alles kun je zien dat de 
Raad trots is op mensen die zich op 
een uitzonderlijke manier hebben 
ingezet voor de kynologie. 
Nadat alle gasten zijn verwend met 
een drankje en een hapje worden 

Goud en Zilver
Gouden en zilveren stralen omlijsten 4 april de hardwerkende kynologen in de feestelijk 
aangeklede zadelkamer van ‘De Heerlijkheid Mariënwaerdt’ te Beesd, waarvan Frans en 
Nathalie, Baron en Barones van Verschuer, de eigenaren zijn. Honden en paarden zijn al 
eeuwenlang met elkaar verbonden. Een goed besluit van de Raad van Beheer om deze 
bijzondere gebeurtenis in het leven van kynologen in deze gelegenheid te laten plaatsvinden.

De Erespelden voor verdienstelijke kynologen
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zij verwelkomd door raadslid Hugo 
Stempher. Hij neemt deze middag 
de honneurs waar, en verontschul-
digt de voorzitter en vice-voorzitter. 
Hugo vertelt dat reeds in 2000 de 
criteria om alleen keurmeesters de 
Erespeld toe te kennen zijn gewij-
zigd. Er kunnen door verenigingen, 
maar ook individueel, voordrach-
ten worden ingediend als men 
meent dat iemand zich uitzonder-
lijk heeft ingezet voor de kynolo-
gie. Aan alle eerbewijzen ligt een 
besluit van het bestuur van de 
Raad van Beheer ten grondslag. 
De meetlat waaraan zij volgens 
bepaalde criteria moeten voldoen 
wordt zo eerlijk mogelijk langs alle 
kandidaten gelegd. Dat er deson-
danks aan randvoorwaarden iets 
verbeterd of veranderd kan worden 
is inherent aan een steeds verande-
rende kynologische wereld. 
Eén voor één worden de kandida-
ten naar voren geroepen, en 
jammer is dat drie kandidaten door 
ziekte of anderszins afwezig zijn. 
Zij zullen op een ander tijdstip de 
Erespeld in ontvangst nemen. 
De Raad van Beheer heeft van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om 
zich van haar beste kant te laten 
zien en kynologen die zich bijzon-
der verdienstelijk hebben gemaakt 
te eren, zoals dat bij hun statuur 
en bij de Raad van Beheer past.  

Ben Kamphuis
U bent een ‘oude rot’ in het vak ‘kynologie’. 
Om ruim dertig jaar bestuurslid van de 
Kynologen Club Rijssen en Omstreken te 
zijn geweest, is zeker geen kleinigheid. Uw 
liefde voor honden richt zich bij u per-
soonlijk vooral op de Dashonden. Door 
het toenemen van het aantal honden 
kwam de vraag naar opvoedcursussen. 
Samen met de heer Ten Bolscher, bent u 
instructeur van het eerste uur geweest en 

dan spreek ik over begin 1970. U geeft nog steeds les in G. & G. op hoog 
niveau en bent nu hoofdinstructeur. U hebt door uw inzet al meer dan 
45 jaar lang de club mede op de been gehouden én groot gemaakt. 
De Raad is dan ook van mening dat u de Gouden Erespeld toekomt. 

Hugo Schut 
Wie over het windhondenrennen 
spreekt, denkt automatisch aan 
de heer Schut. U bent al 20 jaar 
keurmeester en hebt voor deze 
sport veel betekend. U bent ook 
jurylid en sinds 1994 actief als 
nationaal én internationaal keur- 
meester van de windhondenren-
sport. U doet echter nog meer. U 
bent renleider van Windhonden-
renvereniging ‘Midland’ en ook 
bestuurslid. Bij deze vereniging 
bent u de ‘draaier’, wat betekent 
dat u het kunsthaas ronddraait, 
zodat de honden er achteraan 
kunnen rennen. U hebt Italiaanse 
Windhondjes gehad en nu hebt u 

Whippets, waar 
u ook mee hebt 
gefokt. Voor al 
uw kynologi-
sche activiteiten 
speldt 
de Raad van 
Beheer u graag 
vandaag deze 
Zilveren Ere- 
speld op.

Sandra van de Graaf
Vanaf 1986 hebt u zich samen 
met uw man Lucien verdiept in 
het Italiaanse Windhondje. Sinds 
1989 hebt u Fiefoerniek’s als 
kennelnaam. U fokt tophonden 
die furore maken in binnen- en 
buitenland en ook showen zit u 
in het bloed. Een paar van de 
Winners zal ik noemen: Funny 
Face, Fidessa, Fabiola, Frederik 
en Faithless Woman, de enige 
Italiaan ter wereld met de titel 
‘Centenary Show Champion’. 
Intussen zijn er 18 Fiefoerniek’s 
Nederlands Kampioen. Het 
laatste bericht is dat u met één 
van uw Italiaantjes beste van het 
ras bent geworden op Crufts. 
Voor al uw inspanningen voor 
het ras wil de Raad u verblijden 
met de Zilveren Erespeld.
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Monique Jansen
Kennel ‘Vom Ulmer 
Haus’ is op 5 maart 
1973 al ingeschreven 
bij de Raad van Beheer. 
Tien jaar later is de 
fokkerij pas van start 
gegaan met de Mops-
honden, waar u nu al 
ruim 30 jaar de scepter 
zwaait. Aanvankelijk 
met uw collega die Duitse Doggen fokte, maar na enige tijd hebt u de 
kennel alleen voortgezet en zich jarenlang voor dit bijzondere ras inge-
zet. Uw eerste Mopshond was de beige teef ‘Juwel van Bave-Loo’, de 
stammoeder van uw kennel. Inmiddels telt uw kennel vele kampioenen, 
zoals zestien zwarte Mopsen die definitief Nederlands Kampioen wer-
den. Ook was u bestuurslid van Mopshondenvereniging Commedia en 
de Kynologen Club Dieren en Omstreken. Het is met dankbaarheid dat 
de Raad van Beheer u de Gouden Erespeld toekent.

Leny Grannetia Bührer-Tavanier
De oorsprong van uw kennel 
‘Derivato dei Sanchi’ waar u de 
Bracco Italiano al ruim 25 jaar 
fokt en tot grote hoogte heeft 
gebracht, ligt in Morciano di 
Romagna in Italië. Uw honden 
vormen de oorsprong van veel 
Bracco’s in Nederland en uw 
kennelnaam is wereldbekend. 
Ook werkt u met uw honden in 
Gedrag en Gehoorzaamheid en 
een jachtcursus of veldwerk. 
Eén van de hoogtepunten van uw 
kennel is Nederlands en Werk-
kampioen ‘Frederico Derivato dei 
Sanchi’. Ook was u één van de 
mensen die in 1996 de Bracco 
Italiano Club oprichtten. Het is de 
Raad een groot genoegen om u de 
Zilveren Erespeld toe te kennen.

Marion Maas
U bent op veel nationale en internationale tentoonstellingen met uw prachtige 
Bassets Artésien Normands gezien. U fokt al sinds 1973 onder de kennelnaam 
‘De Bérénice’ en u bent een echte kenner van het ras. U bent ooit begonnen met 
‘Inou du Toutounier’ en sindsdien hebt u een hele meute. Het bewijs voor uw 
succes zijn de tientallen kampioenschappen die u hebt behaald met minstens 
tien definitieve kampioenen. U hebt niet alleen mooi zijn op het oog, maar u 
vindt een goed karakter en ‘will to please’ net zo belangrijk. Bovendien werkt 
u met uw honden en hebt u een ‘brevet du chasse’ behaald. De Raad waardeert 
dit alles zeer en kent u, voor al uw werk voor het ras, de Gouden Erespeld toe. 
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Noud Horsten
Evenals mevrouw Maas bent u al 
dertig jaar fokker van de Basset 
Artésien Normand. Onder de 
kennelnaam ’Du Coup de Fouet’ 
hebt u vele kampioenen gefokt. 
De resultaten begonnen toen u 
samen met uw echtgenote en 
keurmeester, Nicole, uw eerste 
hond ‘Coco des Giboyeurs’ kocht. 
Uw vrouw heeft wel eens gezegd: 
‘Mijn man fokt ze en ik geniet 
van ze’. U bent medeoprichter 
geweest van de Basset Artésien 
Normand Club in Nederland en 
bovendien jarenlang bestuurslid.
Het is de Raad van Beheer een 
eer en een genoegen om u de 
Gouden Erespeld toe te kennen. 
En spreekt tevens de hoop uit 
dat u nog lang doorgaat met 
fokken van dit prachtige ras.

Roel Venema
U bent al vijftig jaar lid van de Nederlandse Boxer Club. Bovendien bent 
u reeds dertig jaar nationaal én internationaal keurmeester voor het ras. 
U bent zeer geliefd, omdat u de exposanten, deelnemers en ook de 
toeschouwers uitvoerig tekst en uitleg geeft over de door u gekeurde 
honden. Ook voor de proef Uithoudingsvermogen kan men bij u terecht. 
Met uw broer hebt u onder de kennelnaam ‘van Houdringe’ Boxers 
gefokt. Ook hebt u meerdere bestuursfuncties vervuld gedurende tal van 
jaren. De Nederlandse Boxer Club heeft u voor al uw activiteiten reeds 
benoemd tot erelid. Het is de Raad van Beheer dan ook een genoegen 
om een kynoloog van uw statuur te eren met de Gouden Erespeld. 

Willy Pronk-Kok
Als iemand zegt ‘Willy Pronk’ dan kan het niet anders of men denkt aan 
de Nederlandse Schapendoes. U bent als zeer jongedame lid geworden 
van de Vereniging: ‘De Nederlandse Schapendoes’. We schrijven dan het 
jaar 1964. Dit betekent dat u al meer dan 50 jaar lid bent. Dit alleen is al 
een unicum. Met het Schapendoesteefje ‘Nora’ fokte u in 1967 uw eerste 
‘van ’t Doezenhoes’ nest. Uit dit eerste nest werd het teefje ‘Irma’ ook 
de eerste Schapendoes die Nederlands Kampioen werd. In 1991 wist u 
ook ‘Anouk’ tot 
kampioen te 
showen. Voor 
de rasvereniging 
bent u eveneens 
van onschatbare 
waarde gebleken. 
De Raad van 
Beheer wil u 
graag als kroon 
op uw vele werk 
onderscheiden 
met de Zilveren 
Erespeld.
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Martine van Leeuwen-de Groot
Ook al zo’n enthousiaste Teckel fokster. U staat bij de Raad van Beheer 
met kennel ‘Van de Northgosertjes’ reeds vanaf 1983 ingeschreven. Dit 

betekent dat u al 32 jaar bezig bent om 
samen met uw vorig jaar overleden man 
prachtige, langharige Dashonden te fokken. 
Veel kampioenen, te veel om allemaal op te 
noemen, komen uit uw kennel. De kennel 
van ‘De Wijsterhoeve’ ligt ten grondslag aan 
uw succes. Met honden uit de lijnen van 
deze kennel heeft u veel toppers voortge-
bracht. Uw man showde de honden perfect 
en u hebt alles gedaan om deze lijnen voor 
ons land te bewaren. De Raad heeft hier 
veel waardering voor en kent u dan ook  
van harte de Gouden Erespeld toe.

Jaap Woltjer
U bent geen onbekende in de 
showring. Al veertig jaar heeft u 
zich toegelegd op de korthaar 
Dwergteckel. Ook toen die bij 
ons nog in de kinderschoenen 
stond. U hebt een heel belangrijk 
aandeel gehad in de Nederlandse 
fokkerij van Dwergdashonden 
korthaar onder de kennelnaam 
‘De Woldas’. U bent een fokker 
die jarenlang de top kon houden. 
U hebt vele kampioenen gefokt, 
maar bent geen ‘grote’ fokker 
geweest in aantallen. Om dan 
zoveel kampioenen te fokken is 
fokkerskunst van de bovenste 
plank. De Raad van Beheer is 
trots op zo’n fokker die nooit 
enige moeite te veel is. Zij wil u 
dan ook eren met het opspelden 
van de Gouden Erespeld.

Dientje Quartel-Scherling
Kennel ‘van ’t Roojan’, wie kent haar niet? Sinds 1984 is dat een begrip in 
Nederland, als je het over ruwhaar Dashonden hebt. De stammoeder 
van de kennel is ‘Hermien van de Snip’, niet zo maar een ruwhaar, maar 
een teefje uit jachtlijnen. Hiervoor is bewust gekozen, omdat u niet 
alleen mooie honden fokt, maar er ook succesvol als voorjaagster mee 
kunt werken op werkproeven. 
‘Dual purpose’ staat hoog in uw 
vaandel, dus ook op de shows 
hebt u vele kampioenen. 
Honden uit uw kennel zijn in 
het ‘Gebrauchs Teckel Stamm-
buch’ opgenomen en twee 
werden er ‘Gebrauchssieger’! 
De Raad wil uw inspanningen 
daarom graag honoreren met 
de Gouden Erespeld. 

Wilma Bosman-Wesselkamp 
Het houdt niet op met uitmuntende Teckelfokkers. Ruim veertig jaar fokt u de langhaar 
Dashonden in uw kennel ‘Van Wilabo’. U onderscheidt zich van anderen door black and 
tan langhaar Dashonden te fokken, ook in een tijd dat het lang niet zo eenvoudig was. 
U hebt zich onvermoeibaar ingezet voor het ras en het is een bijzondere prestatie, ook 
als je niet veel nesten fokt, toch zeven Nederlands Kampioenen te fokken. De Neder-
landse Teckelclub prijst zich gelukkig om fokkers zoals u in haar gelederen te hebben. 
Ook de Raad van Beheer heeft veel respect voor uw ijver door vanaf 1971 continu bezig 
te zijn met uw Dashondenfokkerij, en reikt u dan ook graag de Zilveren Erespeld uit.
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Jan van Haren
Uw eerste Pointer kwam al meer 
dan dertig jaar geleden in uw 
bezit en u hebt haar tot Neder-
lands en Europees Kampioen 
geshowd. U heeft er niet mee 
gefokt vanwege haar karakter en 
het gebrek aan passie. Deze 
instelling is voor u tot op de dag 
van vandaag heilig. In uw kennel 
‘Dansk Dynasty’ fokt u al ruim 
twintig jaar ‘dual purpose’ honden 
uit jachtlijnen en uw kennel bracht 
22 Nederlands en 16 Internatio-
naal Kampioenen voort. U wordt 
in Rusland de beste Pointerfokker 
van de wereld genoemd met de 
hoogste graad CAC-IT certificaten. 
U laat zien dat het mogelijk is 
om exterieur en jachtpraktijk te 
combineren.Voor uw werk speldt 
de Raad u de Zilveren Erespeld op. 

Jan Peter Spierenburg
U bent twintig jaar actief in het jachthondengebeuren. Met uw 
Heidewachtel ‘Robbie van de Paarseheide’ boekte u successen. 
‘Kwaliteit bewijst zich’ is op u en uw honden van toepassing, 
want u stond op de Nimrod, de grootste jachthondenwedstrijd 
van ons land. U bent breed georiënteerd met de jachthonden-
proeven, veldwedstrijden én zweetwerk. Ook als jager hebt u 
een ruime ervaring. U bent al lang coördinator in de provincie 
Utrecht van de jachthondenopleidingen, bestuurslid van de 
Raad van Jachthonden Commissarissen en adviseur bij de 
herstructurering OrWeJa, de Organisatie Wedstrijd Jachthonden. 
De Raad verleent u voor uw vele werk de Zilveren Erespeld.

Gerty Driesen
U heeft zich in het bijzonder 
ingezet voor de Kynologen 
Vereniging ‘Canida’, Venlo 
en Omstreken. Sinds 1982 
bent u instructrice Gedrag 
& Gehoorzaamheid. Dus al 
33 jaar lang in weer en wind 
op het veld staan om de 
eigenaars bij te brengen 
hoe je de hond gehoor-
zaam krijgt en houdt. 
Daarvoor is een zekere autoriteit nodig, maar ook veel empathie. Twee 
eigenschappen die u in hoge mate bezit. Sinds 2011 hebt u ook nog 
het penningmeesterschap en de administratie van de cursussen op u 
genomen. Kynologen Vereniging ‘Canida’ is daar heel blij mee en ook 
de Raad van Beheer weet kynologen zoals u naar waarde te schatten. 
De Raad is dan ook verheugd om u met de Gouden Erespeld te eren.


