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RAADAR XL

VICE-VOORZITTER JOHN WAUBEN:

‘IK BLIJF STRIJDEN
		VOOR MEER EENHEID’
Het bestuur van de Raad van Beheer bestaat uit zeven deskundige
vrijwilligers, ieder met een eigen portefeuille en aandachtsgebied.
Er hangt soms een grijze waas van saaiheid om bestuurders, mede
doordat zij hun werk onzichtbaar achter de schermen doen. Als je
ze beter leert kennen, blijken bestuurders vaak helemaal geen
grijze muizen. Als bewijs daarvan deze serie artikelen, waarin de
bestuurders van de Raad van Beheer zichzelf aan u voorstellen.
Deze keer vice-voorzitter John Wauben.
Wie is John Wauben?
‘Ik woon in Aalbeek, gemeente
Nuth, vlakbij Valkenburg en Maastricht. Ik heb vijf honden, te weten
twee Newfies en drie Petit Bassets
Griffon Vendéen, twee katten, een
paard en twee pony’s. Ik ben 58 jaar
jong en sinds 1 oktober 1979 met
veel plezier werkzaam bij de gemeente Valkenburg aan de Geul – de
mooiste en meest bruisende gemeente van het land. Daar ben ik als
“kleine jongen” begonnen met het
tellen van de klokkaarten van mijn
collega’s en het verlenen van
subsidies aan peuterspeelzalen en
sociaal-culturele verenigingen. Ik
ben nu verantwoordelijk voor
citymarketing en grote evenemen-
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ten. Zo organiseerde ik al tweemaal
een wereldkampioenschap wielrennen, tweemaal een aankomst van de
Tour de France, grote muziekevenementen enzovoort.’

Welke onderwerpen vallen
onder je bestuursportefeuille?
‘Om te beginnen Fokkerij en
Gezondheid, een van de belangrijkste onderwerpen. Niet alleen omdat

‘Op dit moment heb ik twee Newfoundlanders en drie Petits Bassets Griffon Vendéens’.
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we te maken hebben met het welzijn
en de ontwikkeling van onze
allerbeste vriend, de hond, maar
ook omdat de maatschappij en de
potentiële pupkopers heel kritisch
naar ons kijken. En terecht, we
moeten zorgen voor puppy’s waar
we achter kunnen staan en waarvan
we kunnen zeggen dat we er alles
aan gedaan hebben het risico op
problemen zo klein mogelijk te
houden. En dat doen we: met het
Fairfok-beleid, de Rasspecifieke
Instructies waar op gekeurd moet
worden, de Verenigingsfokreglementen, de Normenmatrix, de
verwantschapsberekeningen,
outcross, de convenanten met
betrekking tot niet-erkende kleuren
en met betrekking tot de fokkerij
van onder andere de Engelse
Bulldog en de Cavalier King Charles
Spaniel. Al deze onderwerpen
behoren tot dit taakveld. Ter
voorbereiding van nagenoeg alle
gezondheids- en fokkerijaspecten
heb ik een speciale werkgroep

Overhandiging van het Fairfok-plan aan staatssecretaris Dijksma.

Instructeur. Met betrekking tot de
kynologische opleidingen streef ik
naar herstructurering van het totale
aanbod. Ik wil meer met modules
dan met hele cursussen werken,
waardoor deelname laagdrempeliger
wordt. Mijn “droom” is het om in
deze modules ook aparte modules
te ontwikkelen voor fokkers.

‘Houden van honden is...
er zijn voor de vriend die
je altijd om je heen hebt’.
opgericht. Afgevaardigden van alle
rasgroepen discussiëren daarin met
ons over de ontwikkelingen, beleidsvoorstellen en waar mogelijk aanpassingen. Het zijn vaak lange vergaderingen, maar altijd ga ik weer met
een heel goed gevoel naar huis. Sinds
een jaar heb ik Opleidingen in mijn
portefeuille. Denk aan de opleidingen KK I, KK II, E&B en Raskeurmeester, maar ook aan Kynologisch

Keurmeesterszaken behoren ook
tot mijn portefeuille. Samen met
de Nederlandse Vereniging van Keurmeesters op Kynologisch Gebied
(VKK) en de rasverenigingen heb ik
jarenlang keihard gewerkt aan de
ontwikkeling van nieuw beleid voor
de opleiding, toetsing en examinering van aspirant-keurmeesters.
Dit beleid is met groot draagvlak
tot stand gekomen en wordt

dit jaar geëvalueerd en aangepast.
Verder ben ik vertegenwoordiger
binnen rasgroep 4, 6, 7, 8 en rayon
zuid. Als portefeuillehouder ben ik
bijna altijd aanwezig tijdens een
rasgroepvergadering of rayonbijeenkomst. Niet als “spion”, maar om uit
de eerste hand te horen hoe verenigingsbesturen over de kynologie en
onze voorstellen denken. Vragen
probeer ik direct te beantwoorden
of neem ik als actiepunten mee om
ze zo snel mogelijk alsnog te
beantwoorden. Daar waar beleidsstukken voor Algemene Vergaderingen aan de orde komen, gebeurt het
niet zelden dat mijn collega’s of ik
teruggaan naar het bestuur om
voorstellen aan te passen c.q. aan te
vullen. Ik vind dit een bijzonder
prettige manier van werken. Draagvlak creëren is immers de enige
kans op succes!
Tot slot ben ik voorzitter van de
internationale FCI Keurmeesterscommissie. Deze commissie houdt
zich bezig met de basis van keurmeestersopleidingen en regelgeving
met betrekking tot onder andere
het keuren volgens de standaards
en fit for function, de handelwijze
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eenheid. Laten we hard en kritisch,
maar altijd met respect voor de
ander discussiëren. Een meerderheidsbesluit nemen en dat dan
gezamenlijk uitdragen. Alleen dan
kunnen we een professionele en
goed georganiseerde kynologische
wereld uitstralen.’

van een keurmeester op en buiten
de show, en ga zo maar door. Ik ben
er trots op dat Nederland een
vooraanstaande rol vervult. Niet
alleen binnen deze commissie, maar
zeker ook bij de ontwikkeling van
internationale regelgeving. In
80 procent van de gevallen staat
de Nederlandse regelgeving
model voor de internationale.’
Waarom ben je bestuurslid
geworden?
‘Omdat ik, net als veel andere
kynologen, vond dat het niet goed
ging met de kynologie. Er werd te
veel vanuit een ivoren toren
geregeerd, de verenigingen werden
zonder overleg voor voldongen
feiten gesteld. Toen een gerespecteerd kynoloog mij vroeg voor
een geheel nieuw bestuur, heb ik
meteen ja gezegd. Voorwaarde
was dat inspraak van de leden het
belangrijkste is en dat we als
bestuur “met de poten in de klei”
blijven staan. Alleen door constant met leden in gesprek te
zijn, weet je wat er onder hen
leeft en kun je beleid met draag-
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vlak ontwikkelen. Er blijven altijd
mensen met een andere mening,
dat is duidelijk. Ik weet dan echter
wel dat ik er alles aan gedaan heb
om iedereen te horen. In een
democratie beslist de meerderheid. Ik zou heel graag zien dat
we dan ook allemaal achter zo’n
besluit gaan staan en ons niet
laten verleiden er steeds maar
weer aan te tornen.’
Wat is je grootste ambitie in
deze bestuursfunctie?
‘Ik zou zo graag willen dat we meer
een eenheid vormen. Niet alleen
intern, maar vooral ook naar
buiten. Niet alleen intern discussiëren we regelmatig fel, maar ook
daarbuiten. Voor onze criticasters
is dat om te smullen… De groei van
het aantal verenigingen per ras
werkt de eenheid niet in de hand.
Twee, drie of zelfs vier verenigingen voor één ras ontstaan vaak niet
om de belangen van een ras te
behartigen, maar wegens problemen met personen. De ontwikkeling van het ras kan daar de dupe
van zijn. Ik blijf strijden voor

Heb je nog andere bestuursfuncties vervuld?
‘Sinds mijn veertiende ben ik bezig
met vrijwilligerswerk. Ik begon als
jeugdvoetballeider en scheidsrechter met mijn B-elftal. Dat gaf ik
eraan toen ik verkering kreeg met
een meisje dat niks om voetballen
gaf, maar veel meer om honden.
Sinds 1982 ben ik aan de Maastrichtse Honden Sport Vereniging
verbonden. Verder was ik voorzitter van de Old English Sheepdog
Club Nederland, penningmeester
en bestuurslid van de Nederlandse
Newfoundlander Club, de Club du
Griffon Vendéen des Pays Bas en
bestuurslid van de Ierdie waar ik
samen met onder anderen Tob
Swelheim de Internationale Ierse
Wolfshonden Federatie heb opgericht. Dit jaar organiseer ik met
een geweldig leuk team voor het
34e jaar een internationale hondenshow in Maastricht.’
Wat is je binding met de kynologie en honden in het algemeen?
‘In de laatste klas van de basisschool kwam mijn vader met mijn
droomcadeau: het hondje Fido, een
geweldig bastaardhondje. Hoewel
mijn vader in feite een “hondenhater” was, leerde zelfs hij van
Fido te houden! Fido, en later mijn
Bobtail Nobi, hebben mij van de
hondensport leren houden. Liefde
die nooit meer is overgegaan.
Met de georganiseerde hondensport kwam ik in aanraking toen
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we met Nobi op cursus moesten
bij de Maastrichtse Honden Sport
Vereniging. Als ambtenaar was ik
toen al snel de sigaar, want ik
werd gevraagd als secretaris. Een
hele eer, en het gaf mijn hele leven
een heel andere wending. In plaats
van dagelijks op het voetbalveld,
stond ik nu haast dagelijks op en
rond het hondenveld.’
Wat vind jij goed gaan in de
kynologie?
‘De democratie binnen onze vereniging blijft de basis van ons succes.
Praten met onze leden en zoeken
naar de grootste gemene deler, naar
draagvlak. Ik denk dat 98 procent
van onze leden maar één ding wil:
gezonde, sociale en mooie honden
fokken en heel gepassioneerd met
honden bezig zijn.
Op shows en andere activiteiten zie
ik vaak lachende gezichten, sociaal
“geklets” over honden. Vaak gaan
mensen met vele nieuwe verhalen
en inzichten naar huis. Dat vind ik
geweldig aan mijn hobby: dezelfde
passie en gevoelens voor de hond
delen, om welk ras of van welke
kwaliteit het dan ook gaat.
Ook vind ik het super dat we er
– ondanks de vele inzichten en
ideeën – toch altijd weer in slagen
met draagvlak besluiten te nemen.
Discussies worden heel vaak in
positieve zin gevoerd. Die interactie
tussen verenigingen onderling en
tussen verenigingen en bestuur
waardeer ik enorm.’
Wat zijn voor jou verbeterpunten voor de Raad van Beheer en
de kynologie?
‘Ik zou graag zien dat alles wat sneller
uitgevoerd kon worden. Beleid maken
is één, uitvoeren is een ander. Zeker
als externe factoren zoals ICT een
vertragende rol gaan spelen.’

Heb je zelf honden?
‘Ik ben begonnen met mijn eigen
stamboomloze hond Fido. Op 1 juli
1979 kwam daar Old English Sheepdog Nobi bij, later gevolgd door
Newfoundlander Belle. Geen mooie
honden volgens de standaard, maar
hartstikke lief. Zij gaven mij de passie
voor de hondensport. Een jaar of tien
hebben we ook Duitse Draadharen
gehad. Een prachtig ras, maar vier
stuks, samen met wat Newfies en
Petits, dat was te veel van goede. In de
“glorietijd” hadden we elf honden!
Op dit moment heb ik twee Newfoundlanders en drie Petits Bassets
Griffon Vendeens. Met de Newfoundlanders doen we al jaren
waterwerk en met de Petits heb ik
wel eens jachtproeven gelopen.
Haha, mijn door de struiken
gehavend en bebloed gezicht
deden de keurmeesters besluiten
om mij en niet de honden een
jachtbrevet te geven! Ik ben en
blijf voorstander van
het werken met
honden. Waterwerk bij
mijn Nederlandse
Newfoundlander Club
vind ik dan ook
geweldig om te doen.’
Wat is het mooiste of
meest bijzondere dat
je ooit met honden
hebt meegemaakt?
‘Ons eerste nestje
Bobtails, maar ook het
overlijden van mijn
zwarte Newfie-maatje
Shardik. Ik heb toen een
halve dag gejankt. Maar
ook kan ik steeds weer
genieten van mijn
bruine Newfie-beer die,
ondanks haar problemen, zich als een kei in
het water gedraagt.’

Heb je nog andere bijzondere
hobby’s waar je het over wilt
hebben?
‘De hondensport en mijn werk
vergen al meer uren dan ik per dag
beschikbaar heb. Mijn allergrootste
hobby, eredivisieclub Roda JC,
kreeg een abrupt einde toen mijn
maatje Jo Hoffmann in 2009 aan
longkanker overleed. Toen hij
wegviel, kon ik het niet meer
opbrengen om alleen of met wie dan
ook naar het stadion te gaan.’
Houden van honden is het
motto van de Raad van Beheer.
Wat betekent voor jou “houden
van honden”?
‘Houden van honden is er zijn voor de
vriend die je altijd om je heen hebt,
die je schijnt te begrijpen als je
verdrietig, vrolijk, optimistisch of
depressief bent en waar je stil of luid
je problemen bij kwijt kunt. Samen en
onvoorwaardelijk voor elkaar gaan!’

Een nog jonge John met zijn hond Fido.
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