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BESTUURDER JOHN LIJFFIJT:

‘WERKEN MET JE HOND
				 DAT IS GEWELDIG’
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 John Lijffijt, bestuurslid.

Wie is John Lijffijt?
‘Ik ben 59, getrouwd en heb geen
kinderen. In het dagelijks leven ben
ik werkzaam in de olie- en gasindustrie, waar ik verantwoordelijk ben
voor de zogeheten QHSE, dat staat
voor Quality, Health, Safety en
Environment. We wonen tijdelijk in
Alphen aan den Rijn, in afwachting
van de bouw van ons nieuwe huis in
Duitsland, waarheen wij te zijner
tijd gaan emigeren.’
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Welke onderwerpen vallen
onder jouw portefeuille? Kun je
per onderwerp iets meer vertellen over jouw inspanningen?
‘Mijn portefeuille is ‘Werken met
honden’. Dat doe ik niet alleen,
maar samen met een zeer deskundige Commissie Werkhonden en een
afgevaardigde voor de Raad van
Beheer, die tevens voorzitter is van
de gebruikshondencommissie van
de FCI. We houden ons gezamenlijk
bezig met alle facetten van werken
en sporten met honden in diverse
disciplines. Denk aan africhting,
reddingshonden, het hoeden en
drijven van vee en ook waterwerk.
De werkzaamheden zijn dus ook

zeer divers en hebben onder andere
betrekking op het reglementeren,
faciliteren en coördineren van opleidingen, examens en wedstrijden.
Als het gaat om reglementering
voor de diverse disciplines, zijn wij
er ook om juiste naleving van de
regels te helpen bewaken. Het is
met name ook dankzij de Commissie Werkhonden dat al deze disciplines in één portefeuille konden
worden ondergebracht. Echter met
de terugkeer van voormalige
disciplines, zoals het hoeden en
drijven van vee en waterwerk, zal
bekeken moeten worden of dat
langzamerhand niet een beetje te
veel wordt. Waarbij dan het zoeken
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de Raad van Beheer en zijn bestuur
ongelooflijk veel en belangrijk werk
verzetten. De bestuursleden doen
dat belangeloos en met enorm veel
inzet – meer dan 100 procent, daar
sta ik persoonlijk voor in! Bij
bestuurswerk hoort helaas ook dat
je het nooit iedereen volledig naar
de zin kunt maken. Dat is wel het
streven, maar natuurlijk lukt dat
niet altijd. Mijn ambitie is om daar
meer begrip voor te kweken, want
dat ontbreekt wel eens...’

John Lijffijt (links) aan het werk met sonderen tijdens een lawinehondencursus.

naar een goede oplossing weer een
belangrijk agendapunt voor mij en
het bestuur zal zijn.’
Waarom ben je bestuurslid
geworden?
‘Ik nam destijds zitting in het
bestuur, omdat het toenmalige
bestuurslid Erik Gijlstra de functie
om gezondheidsredenen niet meer
kon uitoefenen. Het bestuur was
naarstig op zoek naar een vervanger
en kende mij al als lid van de
werkgroep Fokkerij en Gezondheid
van de Raad van Beheer. Toen men
mij vroeg heb ik ja gezegd en ben
vervolgens voorgedragen en benoemd. En ik doe het met veel
plezier: na het verlopen van mijn
termijn heb ik mij graag voor een
volgende termijn beschikbaar
gesteld en ben door de Algemene
Vergadering herbenoemd.’

kaart zetten en verder promoten
van het werken met honden,
inclusief het belang van gezondheid en welzijn daarbij. Een meer
op het bestuurswerk zelf gerichte
ambitie is om aan de Nederlandse
kynologie duidelijk te maken dat

Heb je nog andere bestuursfuncties vervuld? Zo ja, waar
was dat?
‘Jazeker, ik heb ook nog als commissaris kynologie een bestuursfunctie
gehad bij de Vereniging van fokkers
en liefhebbers van Duitse Herdershonden, de VDH. Toen ik overstapte
naar de Raad van Beheer heb ik die
functie neergelegd. Daardoor kon ik
mij meer gaan inzetten voor het
algemeen belang binnen de kynologie in plaats van het meer beperkte
belang van een specifieke rasvereniging zoals de VDH.’

Wat is je grootste ambitie in
deze bestuursfunctie?
‘Mijn grootste ambitie is het op de
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Wat is je binding met de kynologie en honden in het algemeen?
‘Ik ben dol op de Duitse Herdershond, dat moge duidelijk zijn! Naast
mijn werk als bestuurder heb ik
gelukkig nog genoeg tijd over om mij
als keurmeester en SV-Zuchtrichter
zeer intensief met het ras de Duitse
Herdershond bezig te houden, zowel
nationaal als internationaal. Ook ben
ik al jaren lid van de VDH Kringgroep
Gouda en Omstreken, waar we in een
bijzonder gezellig verenigingsverband
actief met onze honden bezig kunnen
zijn. Gouda is een kringgroep met
een fantastische accommodatie in de
Reewijksehout in het groene hart van
Zuid-Holland. Ik kan iedereen van
harte aanbevelen daar eens een kijkje
te komen nemen!’
Wat vind je goed gaan in de
kynologie in Nederland?
‘Wat ik met name goed vind aan de
kynologie in Nederland, is het feit
dat gelukkig bij de meerderheid van
de betrokkenen het algemeen
belang prevaleert boven het eigen
belang. Ze doen hun werk louter in
het belang van de honden, met als
speerpunten gezondheid en welzijn.
Dat doet me echt goed.’

John Lijffijt in actie als keurmeester.

68

Wat zijn voor jou verbeterpunten voor de Raad van Beheer en
de kynologie in het algemeen?
‘Een verbeterpunt binnen de Raad
van Beheer is de automatisering. Die
was hard aan modernisering toe. Dat
is uiteraard ook binnen de organisatie
onderkend, en daarom wordt er dan
ook heel hard aan gewerkt om de
zaken op orde te brengen. Daar heb ik
alle vertrouwen in. Een verbeterpunt
binnen de kynologie in het algemeen
zit al besloten in dat woord ‘algemeen’: in het belang van de honden,
met als speerpunten gezondheid en
welzijn, het algemeen belang laten
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prevaleren boven het eigen belang.
Een punt waar ik mij nog wel eens aan
erger is dat er nog steeds mensen zijn
die bij het werken en/of sporten met
de hond vooral voor hun eigen glorie
gaan, en niet die van de hond. Soms
nemen ze het daarbij niet zo nauw
met de regeltjes. Dat vind ik jammer,
want het is niet nodig en voor de
hond is het vaak juist belastend.’
Heb je zelf een of meer honden
en zo ja, van welk ras? Waarom
dit ras?
‘Zelf heb ik momenteel nog maar
één hond. Het zal je niet verbazen
dat dit een Duitse Herdershond is.
Wat me bij dit ras bijzonder aanspreekt, zijn het karakter en de
veelzijdigheid in werken en sporten
die deze honden aan de dag leggen.
Maar de Duitse Herdershond is ook
gewoon een geweldig huisgenoot.’
Wat is het mooiste of meest
bijzondere dat je ooit met
honden hebt meegemaakt?
‘Het meest bijzondere dat wij zelf
met onze honden hebben meegemaakt, is toch wel dat we mochten
deelnemen aan de cursussen
Lawinehond en Reddingshond in
zowel Oostenrijk als Tsjechië, onder
leiding van Ruud Haak en Resi
Gerritsen. Een week lang werken
met je hond en zien wat er dan
mogelijk is, dat is geweldig!’
Heb je nog andere bijzondere
hobby’s waar je het over wilt
hebben?
‘Jazeker! Ik mag graag reizen,
sportduiken en ’s winters snowboarden! En ook als audiofiel en motorrijder kan ik me heel goed vermaken... Mijn grootste hobby is en
blijft echter de Duitse Herdershond.
Mede door mijn internationale
keurmeesterschap, dat me over de

hele wereld brengt, kom ik ook met
mijn hobby’s reizen en sportduiken
voldoende aan mijn trekken!’
Houden van honden is het
motto van de Raad van Beheer.
Wat betekent voor jou ‘houden
van honden’?
‘In de privésfeer betekent voor mij
het houden van honden: de hond als

lid van ons gezin. Je moet de hond
niet vermenselijken, maar hem wel
aan zo veel mogelijk zaken laten
deelnemen, zoals sport, spel,
vakanties en dergelijke.
In algemene zin betekent het
houden van honden voor mij: het je
belangeloos inzetten voor alle
honden, met als speerpunt hun
welzijn en gezondheid!’

‘Mijn grootste ambitie is het
op de kaart zetten van het werken
met honden, inclusief het
		belang van gezondheid
en welzijn daarbij.’

Na een strandwandeling met zijn hond kan John even pauzeren.
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