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HOLLAND cup 2015
Waar: RAI-Amsterdam  Wanneer: 11 december 2015  Aantal rassen: 255  Grootste inschrijving: 47 Labrador Retrievers
Soort show: CAC-CACIB  Organisatie: Raad van Beheer en K.N.K. ‘Cynophilia’  Aantal honden: 2383

TEKST: ERNA UPMEIJER, RUUT TILSTRA EN JANNY OFFEREINS
FOTO’S: HANNIE WARENDORF

•  Als Best in Show koos Best in Show-  
keurmeester Rob Douma de win- 
naar van de door keurmeester  
Jan de Gids gekeurde rasgroep 1: 
Herdershonden en Veedrijvers, de 
Bearded Collie reu ‘Beardie Con-
nections Kenji’ van M.C.H.B. Otto.

•  Tweede in de rasgroep werd de 
Shetland Sheepdog reu ‘Irish 
Legend of Navarrem’ van  
E. Castillo.

•  Derde werd de Puli, anders dan 
wit, teef ‘Bubbleton Told You So’ 
van J. Ravn.

•  Reserve-Best in Show werd de win-
naar van de door keurmeester 
Angelika Kammerscheid-Lammers uit 
Duitsland gekeurde rasgroep 5: 
Spitsen en Oertypen, de Samojeed reu 
‘Cabaka’s Happy Go Lucky’ van  
G. Donato-Morell.
•  Tweede in de rasgroep werd de 

American Akita reu ‘Dynamic Force 
Platinum Edition with Ruthdales’ 
van M. Bostock.
•  Derde werd de Shiba reu  

‘Mara-Shimas Hasha Go’  
van W. van der Meer.

Best in Show

Reserve-Best in Show



in de ‘Rashondenstad’
De 2e Holland Cup en 126e Winner Show 2015 worden in de RAI door de Raad van Beheer 
en de Koninklijke Nederlandse Kennelclub ‘Cynophilia’ in Amsterdam georganiseerd.

Als vanouds is dit een bijzonder en 
groots gebeuren waarvan de harten 
van alle hondenliefhebbers sneller 
gaan kloppen. Dit jaar is het boven-
dien geen ‘gewone’ tentoonstelling, 
maar een ‘Lifestyle Beurs’.

HOLLAND CUP
Vrijdag 11 december is het begin 
van een nieuw en mooi evenement 
voor exposanten en duizenden 
honden uit heel de wereld.
Voor dit grootse kynologische feest 
kan een professionele aanpak niet 
ontbreken. De Raad van Beheer 
(R.v.B) en Koninklijke Nederlandse 
Kennelclub (KNK) ‘Cynophilia’ door 
wie dit evenement is georganiseerd, 
hebben een jaar hard gewerkt om 
twee perfecte shows neer te zetten. 
Hiervoor moeten letterlijk alle 
zeilen worden bijgezet en er kan 
geen radertje worden gemist. 
Bovendien, zo is besloten, zou de 
indeling van de hallen totaal anders 
moeten. Nu, aldus geschiedde en 
het resultaat laat bijna niets meer 
te wensen over. 

EEN EIGENTIJDSE SHOW
Dit jaar is de opstelling van de Raad 
van Beheer en de KNK Cynophilia 
dat de show innovatief moet zijn. 
Bovendien: honden zijn niet alleen 
om mee te showen of om een goede 
hobbyfokker de specifieke kwalitei-
ten van zijn hond te laten tonen, 
maar het zijn bovenal maatjes van 
de mens. Het showen van je hond 
doe je immers maar enkele dagen 
per jaar. Dit thema staat centraal op 

deze, min of meer, driedaagse show 
verdeeld over de Holland Cup en de 
Winner. Er zijn voor de Holland Cup 
2383 honden ingeschreven. Opnieuw 
meer dan vorig jaar.

BEVEILIGING
De vernieuwing en beveiliging 
bestaat onder andere uit een 
dubbele controle en bij argwaan 
wordt er in de tassen gekeken. Wel 
even een oponthoud, maar niemand 
moppert. Verder zijn slechts achter 
de schermen de nodige beveiligings-
maatregelen genomen. Hiervan heb-
ben exposanten niets gemerkt. 
Opnieuw kunnen alle bezoekers hun 
honden, tegen een geringe vergoe-
ding, meenemen. 
De modernisering zie je meteen als 
je de hallen binnenkomt. Een ruime 
opzet met veel demonstratieringen 
waar gedurende drie dagen van alles 
is te doen. Vooral de jeugd krijgt 
veel aandacht. 

BRIEFING
De pers wordt op een nieuwe 
manier gebriefd. Niet zoals vorige 
jaren vroeg in de morgen, maar op 
een reële tijd hoort de pers, die uit 
alle delen van de wereld aanwezig is, 
wat zij op de Holland Cup kunnen 
verwachten. Als de keurmeesters en 
ringmedewerkers hun aanwijzingen 
hebben ontvangen, is er ruimte voor 
de pers. Verteld wordt dat via ‘Live 
Streaming’ men over heel de wereld 
het programma dat in de erering 
wordt geboden op internet kan 
volgen. Vervolgens wordt verteld 

dat er streng zal worden gelet op het 
welzijn van de honden. Hiervoor is 
het Welzijn Team aanwezig. Zij zien 
toe op naleving van de eisen van de 
organisatie, en de exposanten zeker 
aanspreken op hun gedrag als het 
niet door de beugel kan. Alleen al 
het feit dat het team in de hallen 
rondloopt, werkt positief op het 
gedrag ten opzichte van de honden.
De voorzitter van de R.v.B., Gerard 
Jipping, hamert op het feit dat de 
jeugd de toekomst heeft en dat, in 
samenwerking met de Fédération 
Cynologique Internationale (FCI), 
hieraan tijdens deze driedaagse, 
veel aandacht wordt besteed. 

VERNIEUWD ‘HONDENDORP’ 
Nu, dit is een prima verbetering en 
het woord vernieuwing dubbel en 
dwars waard. Naast één van de 
demonstratieringen, vlak bij de 
grote hal, staan 23 stands voor de 
rasverenigingen klaar om alle bezoe-
kers te informeren over de plus- en 
minpunten van het desbetreffende 
ras. Er is tevens een wedstrijd aan 
verbonden voor de stand van een 
vereniging die het best tot zijn recht 
komt in uitstraling, informatie en 
creativiteit. 
Voordien was al aan de verenigingen 
gevraagd om een korte informatie 
over het ras te sturen. Hierdoor 
hingen in alle stands een foto van 
het ras met een korte beschrijving. 
Het ziet er allemaal keurig en goed 
verzorgd uit. Een team van drie 
juryleden, Sandra Jongen van 
het maandblad ONZE HOND, 
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Sabine van Tricht van het Groenhorst 
College en Joop Lamers van Pedigree, 
hebben op alle drie de dagen op de 
stands gelet. Bovengenoemde 
criteria zijn hun leidraad. Zij hebben 
er tevens op toegezien dat elke 
stand dagelijks is bemand en wel tot 
aan de sluitingstijd. Op dag drie zal 
de prijswinnaar bekend worden 
gemaakt. Aan het eind van dit 
verslag leest u de uitslag.

INTERVIEW DIANA STRIEGEL
Diana Striegel is secretaris van de 
‘KNK Cynophilia’ en heeft al vaker 
met dit bijltje gehakt. Behalve de 
Winner Show organiseert zij mede 
de tentoonstelling voor Nederland-
se rassen. Ook haar deelname in 
verschillende besturen en het feit 
dat zij keurmeester is, maakt haar 
tot vakvrouw op dit gebied.
Het Winnerteam bestaat uit twaalf 
mensen van Cynophilia en van de 
Raad van Beheer. De samenwerking 
tussen de beide partijen is goed. Er 
wordt stilaan gewerkt aan een plan 
om de Winner Tentoonstelling 
mogelijk in een Stichting onder te 
brengen, waar ook de Holland Cup 
een plekje krijgt. 
De hoofdsponsor van de show, 
Eukanuba, zorgt voor de feeërieke 
sfeer in de erering waar ook de 
Holland Cup van profiteert.
Volgens Diana is de Holland Cup 
een mooie warming-up voor de 
Winner Show. De extra waarde van 
de Holland Cup voor de bezoekers is 
dat je alle rassen op één dag te zien 
krijgt. Verder komen veel honden de 
volgende dagen weer terug, waar-
door je als exposant eventueel op 
één weekend drie kampioenschaps-
punten kunt behalen. 
Op onze vraag of dit jaar al verbete-
ring is geconstateerd in het voor-
brengen van honden aan te strakke 
lijntjes is het antwoord nog niet 
bevredigend. Het Honden Welzijn 

Team heeft hierin een belangrijke 
meerwaarde. Er wordt steeds op 
geattendeerd om respect voor je 
hond in acht te nemen en daar 
horen heel de dag op een tafel 
staan en te strakke lijnen niet bij! 
Nog een punt dat vorig jaar aan de 
orde is geweest, zijn de plaatsen 
waar de standhouders hun waren 
kunnen uitstallen. Dit jaar staan 
de meeste stands in één hal. De 
verkopen zijn beter, maar ook de 
economie trekt aan en dat scheelt. 
Gelet op de bepakte en beladen 
mensen die hun auto’s weer opzoe-
ken is er niets te klagen.
Ook een van de sponsoren, zegt 
Diana, is ‘ONZE HOND’. De stand 
van ons maandblad staat op een 
mooie plaats in de aankomsthal. De 
altijd vriendelijke Sandra Jongen 
meldt na afloop dat het vrijdag niet 
zo druk is geweest, maar zaterdag 
en zondag des te meer. 
Tot slot vragen we naar de ‘echte’ 
vernieuwingen. Welnu, er staan 
overal demoringen opgesteld en zijn 
er workshops en clinics te bezoeken 
waaraan van harte door bezoekers, 
waaronder ook veel kinderen, wordt 
deelgenomen. Er is een afspraak 
met scholen in en rond Amsterdam 
gemaakt, waarvan de leerlingen op 
vrijdag in groten getale aanwezig 
zijn. Kortom, het worden drie 
mooie dagen. Diana is al bezig met 
een wensenlijstje voor 2016. 
Het is spannend voor de secretaris, 
want thuis wacht haar Stabijhoun, 
die op het punt staat om nieuw 
hondenleven voort te brengen.

IN DE ERERING
De ontknoping van een dag showen 
met je hond in een sprookjesachtige 
erering die door Eukanuba luister-
rijk is aangekleed. Echt druk met 
bezoekers is het op vrijdag bij de 
Holland Show nog niet rondom de 
erering. Misschien heeft het te 

maken met het feit dat het voor veel 
bezoekers gewoon een werkdag is. 
Om half drie is de erering klaar voor 
de verkiezing van de ‘mooiste 
jongste pup’. Het speakers duo, 
Linda Voláriková en Jos de Cuyper, 
respectievelijk uit Slowakije en 
België, zijn er klaar voor en bespre-
ken kort en vlot de rassen die één 
voor één als rasgroep winnaars in de 
ring verschijnen. Alles is nauwkeu-
rig gestructureerd, rekening hou-
dend met de Live-Streaming die door 
mensen thuis bekeken kan worden. 
Het terras bij de stand van Euka-
nuba zit vol met keurmeesters, 
officials en andere genodigden. 
Het wordt een latertje. 

BEST IN SHOW KEURING
Even voor zeven uur wordt de 
erering klaargemaakt voor de tien 
beste honden. Best in Show (BIS) 
keurmeester Rob Douma vindt het 
een hele eer om de BIS te keuren. 
Het is de eerste keer dat hij een BIS 
keuring op een internationale show 
in Nederland doet. Zelfverzekerd 
begint Rob aan zijn keuring van de 
tien, door andere keurmeesters, 
uitgekozen honden. Hij kiest als de 
BIS van de Holland Cup 2015 de 
Nederlandse Bearded Collie Kamp 
‘Beardie Connections Kenji’ van 
M.C.H.B. Otto. Deze bijna vijfjarige 
Bearded Collie is voor Rob Douma 
zeer rastypisch van neus tot staart 
met een erg goed gangwerk. Reserve 
BIS, de zogenoemde Runner-Up, 
wordt de twintig maanden oude 
Samojeed ‘Cabaka’s Happy Go Lucky 
van G. Donato-Morell uit Italië.
Volgens Rob een rastypische verte-
genwoordiger, wel met iets teveel 
achterhand beweging, maar een 
‘eyecatcher’ in de ring. 
De lichten gaan uit en de standhou-
ders zijn al naar huis. Allen in 
afwachting van een nieuwe dag voor 
de grote Winner Show 2015...
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•  Als Winnaar van rasgroep 6: Lopende Honden en Zweethonden 
koos keurmeester Renee Sporre-Willis uit Zweden de Petit 
Basset Griffon Vendéen reu ‘Boom Chicago van Tum-Tum’s 
Vriendjes’ van G.M. Huikeshoven.
•  Tweede in de rasgroep werd de Dalmatische Hond teef 

‘Jezebel The Astonishing Sophtspot’ van J. Christie.
•  Derde werd de Grand Basset Griffon Vendéen reu 

‘Palomino du Greffier du Roi’ van J. Huisman.

•  Als Winnaar van rasgroep 4: Dashonden koos keurmeester 
André van de Broek de ruwhaar Dwergdashond reu 
‘KingLord Eager Boy’ van V. Barcella.

•  Tweede in de rasgroep werd de korthaar Kaninchen- 
dashond teef ‘Picollo Teckel Infanta’ van E. Pikul.

•  Derde werd de ruwhaar Dashond reu ‘Radicchio Della 
Val Vezzeno’ van M. Scarlato.

•  Als Winnaar van rasgroep 3: Terriers koos keurmeester  
Tino Pehar uit Kroatië de Schotse Terrier teef ‘Mcvan’s  
To Russia With Love’ van M. Khenkina.
•  Tweede in de rasgroep werd de Kerry Blue Terrier reu 

‘Torum’s Calico Jack at Irisblu’ van J. LeCourt.
•  Derde werd de West Highland White Terrier reu  

‘Gajusz Juliusz Cesar from Vixan’ van B. Przygodzka.

•  Als Winnaar van rasgroep 2: Pinschers, Schnauzers, Molossers 
en Sennenhonden koos keurmeester Fabrizio La Rocca uit 
Italië de langhaar Sint Bernard reu ‘Quantum vom 
Baronenschloss’ van R. Sanwick.

•  Tweede in de rasgroep werd de Duitse Dwergpinscher 
reu ‘Norwinstars Jedi Anakin Skywalker’ van  
V. Gogstad Thorsen.

•  Derde werd de Middenslag Schnauzer, peper en zout, 
reu ‘Tamerlano di Casa Giuffrida’ van G. Giuffrida.

Langhaar Sint Bernard

Schotse Terrier

Ruwhaar Dwergdashond

Petit Basset Griffon Vendéen
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•  Als Winnaar van rasgroep 10: Windhonden koos keurmeester 
Annette Bystrup uit Denemarken de Afghaanse Windhond 
teef ‘Shaira Bint Benasid Von Haussman’ van  
E. Heilmann.
•  Tweede in de rasgroep werd de Italiaanse Windhondje teef 

‘Fiefoerniek’s For Hire’ van S. van de Graaf.
•  Derde werd de Ierse Wolfshond reu ‘Bourbon Tullamore 

Good Stuff’ van O. Nalobin. 

•  Als Winnaar van rasgroep 9: Gezelschapshonden koos 
keurmeester Goran Gladic uit Servië de Coton de Tuléar 
reu ‘Semper Amigo Dewey’ van J. Pelola.

•  Tweede in de rasgroep werd de Pekingees reu ‘Blevwils 
Starlight Liaison’ van P. Lassero.

•  Derde werd de Maltezer reu ‘Benatone Rings of Gold’ 
van S. White.

•  Als Winnaar van rasgroep 8: Apporteer- en Waterhonden 
koos keurmeester Wil Hochstenbach de Amerikaanse 
Cocker Spaniel reu ‘Chicomy’s Top Gear’ van  
M. Weijmans.
•  Tweede in de rasgroep werd de Engelse Springer Spaniel 

reu ‘Trimere Total Mahem’ van J.W. Akerboom- 
van der Schaaf.
•  Derde werd de Flatcoated Retriever teef ‘One Shining 

Little-Star’ van C. Ranson uit België.

•  Als Winnaar van rasgroep 7: Staande Jachthonden koos 
keurmeester Henric Fryckstrand uit Zweden de draad-
haar Duitse Staande Hond reu ‘Bareve Bontebokskraal’ 
van S. Pinkerton.

•  Tweede in de rasgroep werd de Bracco Italiano teef  
‘Rus De’viaro Blanca’ van I. Tikhomirova.

•  Derde werd de Gordon Setter reu ‘Lochfain An Aus 
Approach To Glenmaurangi’ van A. Phillips.

Duitse Staande Draadhaar

Amerikaanse Cocker Spaniel

Coton de Tuléar

Afghaanse Windhond
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Het FEEST duurt voort...

Het is nog stil in de hallen als rond 
8 uur de eerste exposanten binnen-
druppelen. De doorstroom bij de 
hondeningang verloopt rustig en 
vlot, ondanks de veiligheidscontrole, 
zonder ellenlange wachtrijen en 
gedrang. Bij de bezoekersingang 
ontstaat wat verwarring doordat 
verschillende exposanten denken 
dat ze ook hier naar binnen kunnen 
met hun honden ondanks de goede 
bewijzering. Gelukkig zijn behulp-
zame mensen bereid om op een 
vriendelijke manier de juiste weg te 
wijzen en er voor zorgen dat ook 
hier de doorgang netjes verloopt, 
zonder al te veel gemopper. 

VROEGER EN NU
Aardig om te onderkennen is dat de 
verschillen tussen 1890, het jaar 
waarin Cynophilia is opgericht, en 
nu in 2015 behoorlijk groot zijn. 
Waren er vroeger geldprijzen ter 
beschikking gesteld, is dit nu 
ondenkbaar of toch niet helemaal? 
Nee, niet voor Eukanuba. Voor de 
drie beste van de besten van de 
Eukanuba World Challenge 2015 is 
een geldbedrag ter beschikking 
gesteld en ook voor de kennelclub 
van het land waar de winnaar 
vandaan komt. 
Ook het uiterlijk van hondenrassen 
is ruim een eeuw later veranderd. 
Oude foto’s tonen dit duidelijk aan.
Echter de geestdrift om deel te 
nemen aan de Winner Show, nee 
daaraan is niets veranderd. Hoe 
komt het toch dat het woord 
Winner eigenlijk iets magisch heeft? 

Je hart klopt sneller en je wilt er 
gewoon bij zijn, ongeacht de in-
schrijfkosten, de entree voor je 
familieleden en niet te vergeten de 
prijs om je auto veilig te parkeren. 
Kortom: Je gáát!

WETENSWAARDIGHEDEN
Zaterdag 12 december, de eerste dag 
van de 126e editie van de Winner. 
Verdeeld over twee dagen worden er 
ruim 4000 honden verwacht. Van de 
343 door de FCI erkende rassen zijn 
er 294 aanwezig op deze Winner. 
Een kleurrijk gezelschap van 
deelnemers, waarvan meer dan de 
helft uit het buitenland komt met 
maar liefst 48 verschillende natio-
naliteiten. Op zaterdag worden de 
volgende rasgroepen gekeurd. 
Rasgroep 2: Pinschers, Schnauzers, 
Molossers en Sennenhonden, 3: 
Terriers, 5: Spitsen en Oertypen, en 
rasgroep 9: Gezelschapshonden. Het 
belooft een drukke dag te worden 
met een inschrijving van 2190 
honden. Zo’n 70% van de honden is 
ondergebracht in de grote hal 8, 
waar in 24 ringen 1541 honden 
worden gekeurd. 

HET KAN NÓG BETER
Ondanks het enorme aantal expo-
santen en honden in één hal is er 
voldoende ruimte voor alle deelne-
mers om zonder al te veel proble-
men een goede plek te bemachtigen. 
Dit komt ook doordat er geen 
stands aanwezig zijn in deze hal. 
Een nadeel van die enorme concen-
tratie honden is wel dat de lucht in 

de hal vrij bedompt is en er een wat 
minder aangename geur hangt die 
zich door de dag heen vrijwel niet 
oplost. Betere ventilatie is een punt 
van aandacht voor volgend jaar. Ook 
de bewijzering is onduidelijk voor 
de bezoekers. Hal 8 ligt wat afgele-
gen en blijkt voor velen moeilijk te 
vinden. Een extra bord met aanwij-
zingen is dan geen overbodige luxe. 
Omdat het secretariaat wat verstopt 
staat, achter de trap, komt er vooral 
bij de stand van ONZE HOND in de 
aankomsthal veelvuldig de vraag: 
‘Waar vinden we dit of dat ras?’ 
De overige 650 honden zijn onder-
gebracht in de kleinere hal 9 ver-
deeld over elf ringen. Even verderop 
ligt het Hondendorp waar rasver-
enigingen onderdak hebben gekre-
gen op een rustige en ruime plek, 
ook voor de honden. Het Honden-
dorp krijgt de hele dag veel aanloop 
van mensen die meer willen weten 
over bepaalde rassen; ook de rassen 
die vandaag niet aanwezig zijn.

VERNIEUWING
De Winner 2015 staat in het teken 
van vernieuwing. Allereerst is er 
niet alleen gekozen voor een geheel 
andere indeling van de hallen, maar 
ook voor een andere ‘look’ voor wat 
betreft de stands. Die staan dit jaar 
bij elkaar in twee hallen; de unifor-
me bouw en het gelijkwaardige 
uiterlijk van de stands doet prettig 
aan en geeft een vleugje chic aan het 
geheel. In de aankomsthal staan de 
stand van de Raad van Beheer en de 
stand van ONZE HOND.

Na de Holland Cup volgt op 12 en 13 december de Winner tentoonstelling met dagen om te 
showen en te shoppen. Er heerst ‘s morgens vroeg nog serene rust, maar dat verandert snel.
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Winner 2015
Waar: RAI-Amsterdam  Wanneer: 12-13 december 2015  Aantal rassen: 294  Grootste inschrijving: 104 Labrador Retrievers
Soort show: CAC-CACIB  Organisatie: Raad van Beheer en K.N.K. ‘Cynophilia’  Aantal honden: 4138

TEKST: ERNA UPMEIJER, RUUT TILSTRA EN JANNY OFFEREINS
FOTO’S: HANNIE WARENDORF

•  Als Best in Show koos Best in Show-
keurmeester mevr. Renee Sporre-
Willis uit Zweden de winnaar van de 
door keurmeester Jos de Cuyper uit 
België gekeurde rasgroep 8: Appor-
teer- en Waterhonden, de Flatcoated 
Retriever reu ‘Castlerock Simply 
Magic’ van A. Dyrén.

•  Tweede in rasgroep 8 werd de 
Amerikaanse Cocker Spaniel reu 
‘Very Vigie I Don’t Know’ van  
M. Leonard-Nolle.

•  Derde werd de Lagotto Romag-
nolo reu ‘Rozebottel’s Playboy’ 
van K.H.J.G. van Gemert.

•  Reserve-Best in Show werd de winnaar 
van de door keurmeester Guido 
Schäfer uit Duitsland gekeurde 
rasgroep 5: Spitsen en Oertypen, de 
Samojeed reu ‘Cabaka’s Happy Go 
Lucky’ van G. Donato-Morell.
•  Tweede in de rasgroep werd de Akita 

reu ‘Taikou Go Shun’you Kensha’ 
van S. Exposito Casais.
•  Derde werd de Siberian Husky teef 

‘Suraliam Walking On Sunshine’ 
van R. Holmes.

Best in Show

Reserve-Best in Show
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Showen en shoppen
Vol spanning kijken we uit naar de vernieuwde Winner met voor de 2e keer de ‘Eukanuba 
World Challenge’, een adembenemend feest voor de beste van de besten uit heel de wereld.

Op de eerste morgen van de Winner 
zijn de meeste standhouders 
positief of in ieder geval gematigd 
positief over de nieuwe plek, maar 
toch missen ze de continuïteit en 
doorloop van mensen over de dag 
verdeeld. Of deze indeling succesvol 
is, zal moeten blijken aan het einde 
van dit driedaagse evenement. 

JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Nieuw dit jaar is het initiatief van de 
Raad van Beheer om in navolging van 
de internationale overkoepelende 
organisatie, de F.C.I., een aanpak te 
bedenken om de jeugd meer te 
betrekken bij de kynologie. Het is een 
project dat de Raad na aan het hart 
ligt. De kynologie vergrijst en het is 
belangrijk dat kinderen al op jeugdige 
leeftijd op een goede manier leren 
omgaan met honden. In tijden dat 
welzijn en gezondheid van de rashon-
den hoog in het vaandel staat, wil de 
Raad van Beheer ook hier onderstre-
pen dat de Winner niet alleen gaat 
over showen van honden, maar dat 
het zeker zo belangrijk is om op 
allerlei gebied te leren omgaan met 
honden. Onderdelen hiervan zijn 
verzorging, gehoorzaamheid, sport en 
spel. Hiervoor is er in het afgelopen 
jaar een Nederlandse Youth Werk-
groep opgericht, bestaande uit negen 
teamleden. Er komen activiteiten en 
vaardigheden aan bod als grooming, 
Junior Handling, obedience, maar 
ook jacht en agility. Dit weekend is 
de première en treedt de werkgroep 
voor het eerst naar buiten. Er zijn de 
hele dag demonstraties van alle 

onderdelen en ook de F.C.I. delegatie 
komt een kijkje nemen. De Raad van 
Beheer Youth Werkgroep heeft een 
eigen stand waar allerhande infor-
matie is te verkrijgen. 
De demonstratiering trekt veel 
publiek, maar ondanks de drukte om 
de ring is het verrassend om te zien 
hoe gemakkelijk en geconcentreerd 
alle deelnemertjes zich in de ring 
bewegen. Hun volle aandacht is 
gericht op de hond om alle, soms 
moeilijke, opdrachten goed uitvoeren. 
Aan het einde van de dag zijn de leden 
van de werkgroep enthousiast en 
Patrick Tunders, teamleider van de 
agility groep, is er stellig van over-
tuigd: de RvB Youth Werkgroep is een 
groot succes en een blijver! 
Ook de andere demonstratieringen 
hebben geen gebrek aan belangstel-
ling. Er valt genoeg te zien: doggy 
dance wedstrijden in de erering, 
behendige reddingshonden in de 

Het Honden Welzijn Team voor de fraaie stand van de Raad van Beheer.

workshopring, flying frisbeedogs in 
de demoring, en nog veel meer. Ja, 
de hallen bruisen van activiteiten.

HONDEN WELZIJN TEAM
Sinds 2013 is het Honden Welzijn 
Team actief op alle nationale en 
internationale tentoonstellingen. 
Vandaag is het team met vijf man 
sterk aanwezig: drie teamleden en 
twee stagiaires, onder leiding van 
coördinator Marga Weseman. Het 
team werkt onder auspiciën van de 
Raad van Beheer en is ingebed in het 
Kynologisch Reglement. Vooral 
poederen en sprayen zonder ogen af 
te dekken wordt niet geduld. Ook 
tail-lifting, het optillen van de hond 
voor aan de borst en achter aan de 
staart, is niet toegestaan, en ook 
mogen honden niet te lang op de 
trimtafel staan. Een half uur is ruim 
voldoende. Aan het eind van elke 
dag volgt een incidentenverslag en 
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kan een onwelwillende exposant een 
berisping van de Raad van Beheer 
verwachten. In de afgelopen twee 
jaar heeft het team veel bereikt en 
opvallend is dat de Nederlandse 
exposanten zich tegenwoordig veel 
beter aan de regels houden. Ondanks 
deze goede resultaten denkt het 
team dat ook in de toekomst toe-
zicht noodzakelijk zal blijven. 

FINALE JUNIOR HANDLING
In de prachtige erering zijn vanaf 
drie uur ‘s middags de erekeuringen.
Als intermezzo daarbij, maar zeker 
niet onbelangrijk is de grote finale 
Junior Handling, een wedstrijd voor 
junioren van 10-17 jaar die honden 
op tentoonstellingen showen. 
Eerst wordt er een semi-finale voor 
alle achttien deelnemers gehouden. 
Hieruit worden zes Junior Handlers 
geselecteerd. Uit die zes overgeble-
ven deelnemers wordt dan tijdens 
de grote finale de winnaar gekozen. 
Deze keuring wordt verricht door 
keurmeester Sandra Dekker en het is 
heel spannend voor de jeugdige 
deelnemers. Uiteindelijk kiest zij als 
winnaar Demi Weijmans en als 
Runner-Up Luca van Mourik. Alle 

finalisten ontvangen een aandenken 
aan deze spannende finale, maar 
Demi mag naar de internationale 
finale tijdens de Crufts Dog Show 
2016 in Birmingham en tevens naar 
de World en Europan Dog Shows.

RASGROEPKEURINGEN
Nadat een voorselectie van alle besten 
van het ras heeft plaatsgevonden, 
wordt de erering vrijgemaakt voor de 
rasgroepkeuringen van de eerste 
Winner dag.  Om beurten verschijnen 
de rasgroepen 2, 3, 5 en 9 in de 
erering waar de rasgroep keurmees-
ters  hun keuze maken. Een Lhasa 
Apso, Engelse Toy Terrier, Samojeed 
en langhaar Sint Bernard wonnen 
hun rasgroep en worden uitgenodigd 
om de volgende dag terug te komen 
voor de keuring van de Best in Show. 

EUKANUBA FEEST
Na aanwijzing van de beste honden 
uit de vier rasgroepen is het tijd voor 
de grote prijs van de Eukanuba 
World Challenge 2015, een keuring 
waarbij Eukanuba voor de winnaars 
geldprijzen ter beschikking stelt. 
Elders in ONZE HOND leest u meer 
over dit adembenemende feest. 

De winnaar van de Eukanuba World 
Challenge 2015, de Amerikaanse Cocker 
Spaniel reu ‘Very Vigie I Don’t Know’.

De RAI wordt s’avonds laat nog door 
ijverige medewerkers klaar gemaakt 
voor de volgende dag. 

WINNER ZONDAG
De keurmeesters en ringpersoneel 
zijn op hun post en na de opening – 
waarbij we het ‘Wilhelmus’ node 
hebben gemist – en de exposanten 
hun ring hebben opgezocht, begint 
‘het te lopen’. Het schijnt trouwens 
dat in een bepaalde hal ons volkslied 
wel is gehoord. Een puntje van 
aandacht voor de Koninklijke Neder- 
landse Kennelclub ‘Cynophilia’! 
Ook vandaag is er een briefing voor 
de pers, nu met een feestelijk tintje. 
De winnaar van de Eukanuba World 
Challenge 2015, de Amerikaanse 
Cocker Spaniel reu ‘Very Vigie I Don’t 
Know’ van M. Leonard-Nolle uit 
Frankrijk is aanwezig. Aan de heer 
Nolle wordt gevraagd naar de sham-
poo die hij gebruikt en het voer dat hij 
geeft. Producten van sponsor Jean 
Peau, natuurlijk, en hij eet Eukanuba, 
natuurlijk!
Vervolgens legt Gerard Jipping 
nogmaals de nadruk op de jeugd die 
onze toekomst is. Waarvan akte!

RONDJE LANGS DE RINGEN
Wat ons de dagen ervoor al opviel is 
dat de hallen aanmerkelijk schoner 
zijn dan eerdere jaren. Er lopen veel 
mensen met een veger, blik of dweil 
in de hand. Gewone zaken, maar wel 
heel belangrijk op een hondenshow.
Er staan veel mensen om de ringen 
en applaus klatert steeds weer op 
als ergens een winnaar wordt 
aangewezen. Er heerst een plezie-
rige stemming en je ziet overal 
lachende gezichten. Is er dan niets 
te wensen? Zeker wel, maar het zijn 
slechts kleinigheden.

PUBLIC RELATIONS
Er is veel reclame gemaakt voor de 
show. Via radio, aanplakbiljetten 
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Bearded Collie

•  Als Winnaar van rasgroep 2: Pinschers, Schnauzers, Molossers 
en Sennenhonden koos keurmeester John Wauben de 
Pyreneese Berghond reu ‘Aran Patou von Traumberg’ van  
J. Kriegerbeckova.
•  Tweede in de rasgroep werd de Kaukasische Ovcharka reu 

‘Damir Dar Pamiru’ van D. Tomkiel-Balcar.
•  Derde werd de Engelse Bulldog reu ‘Nobozz King Kong’ 

van P. Sas.

Pyreneese Berghond

Engelse Toy Terrier

Ruwhaar Dashond

•  Als Winnaar van rasgroep 1: Herdershonden en Veedrijvers koos 
keurmeester Gerard Jipping de Bearded Collie reu ‘Beardie 
Connections Kenji’ van M.C.H.B. Otto.

•  Tweede in de rasgroep werd de Puli teef ‘Bubbleton Told You 
So’ van J. Ravn.

•  Derde werd de Laekense Herdershond teef ‘Flames of 
Passion da Casa Mont’Alves’ van R. Alves Monteiro.

•  Als Winnaar van rasgroep 3: Terriers koos keurmeester Rony 
Doedijns de Engelse Toy Terrier teef ‘Argoel Poricias Stoli 
Boli’ van L. Croft-Elliot.

•  Tweede in de rasgroep werd de Jack Russell Terrier teef 
‘Lovely-Orange Yukiko Sakura Flower’ van M. Khenkina.

•  Derde werd de Airedale Terrier reu ‘Expression Factor-X 
of Malton’ van M. Bouma.

•  Als Winnaar van rasgroep 4: Dashonden koos keurmeester 
Mariano di Chicco uit Italië de ruwhaar Dashond teef  
‘Treis Pinheiros Italian Summer’ van S. Berkhout-Falkner.
•  Tweede in de rasgroep werd de korthaar Dwergdashond 

teef ‘Swissking Galexy’ van P. Meier.
•  Derde werd de korthaar Kaninchendashond teef  

‘Zimmerbude Yantarnaya Kapelka’ van P. Meier.
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en in winkels wordt de Winner Show 
onder het motto ‘Een stamboomhond 
komt uit een goed nest’ gepromoot. 
Er staan overal standaardjes met 
reclame voor de stamboomhond. 
In brochures worden op een eerlijke 
manier voor- en nadelen genoemd 
om een hond te kopen. Er wordt 
echter met klem gewaarschuwd 
tegen honden uit Oost-Europa. Zo’n 
60.000 tot 80.000 honden worden 
er jaarlijks geïmporteerd. De pups 
uit die landen worden alleen voor de 
handel gefokt en komen vaak al ziek 
naar Nederland. Niet kopen dus! 
Kies een pup met stamboom uit een 
met zorg gefokt én opgefokt nest.

DE MOOISTE STAND 
Om kwart over twaalf ‘s middags is 
de uitslag bekend van de mooiste 
en meest informatieve stand van 
het Hondendorp. De Drentsche 
Patrijshonden Club Nederland 
verdient de oorkonde die volgend 
jaar in de stand van deze jonge 
vereniging mag hangen. Bovendien 
is dan ook de deelname voor deze 
vereniging gratis! Enkele minuten 
later is het nieuws al via social 

media overal te lezen. En waar het 
allemaal om ging, een nieuwe 
opzet, is gelukt. Er is veel bezoek 
in het Hondendorp, waarmee alle 
rassen ruime aandacht krijgen. De 
organisatie hoopt dan ook volgend 
jaar op een nog grotere belangstel-
ling van de verenigingen. 

ACHTER DE SCHERMEN
Er zijn veel honden uit verre 
oorden aanwezig, zeker voor de 
Eukanuba World Challenge 2015. 
Nederland heeft strenge normen 
voor wat betreft de in- en uitvoer 
van dieren. De honden moeten 
volledig zijn ingeënt en voorzien 
van een hondenpaspoort. Er zijn 
echter landen waar nog strengere 
normen zijn. Om de honden mee 
terug naar huis te nemen, hebben 
de eigenaren van die honden aller-
lei documenten, voorzien van de 
vereiste stempels nodig. De Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit, 
de NVWA, is in de RAI aanwezig 
met de dierenartsen Koen van Dijk 
en Koen Santifort om te zorgen 
dat alle honden na de show weer 
veilig naar huis kunnen. 

GROOTSE SHOW
Als alle individuele keuringen 
klaar zijn kan het team de erering 
weer opbouwen voor de eindkeu-
ringen. Zij zijn de stille werkers 
die er voor zorgen dat alles 
vlekkeloos verloopt. De tribunes 

WAT CIJFERS
6521 ingeschreven honden. 
294 verschillende rassen.
41 keurmeesters uit Nederland.
40 keurmeesters uit buitenland.
48 verschillende nationaliteiten.
125-jarig bestaan KNK ‘Cynophilia’.
126e Winner Show.

De opvallende stand van ONZE HOND in de entreehal.

en het terras zijn goed bezet en 
de honden staan te wachten in 
de voorringen. Eerst worden er 
zes rasgroepen gekeurd en de 
beste van elke rasgroep komt 
later die middag terug voor de 
Best in Show keuring. Ook de 
vier rassen die de dag ervoor 
beste van hun rasgroep waren 
komen dan in de eindkeuring. 
Helaas staan er maar negen in 
plaats van tien honden in de 
eindkeuring, want de winnaar 
uit rasgroep 2 van de vorige dag 
is al naar huis gereden! 
Keurmeester Renee Sporre-Willes 
uit Zweden heeft de eer de beste 
hond van deze Winner aan te 
wijzen en dat wordt de Flatcoated 
Retriever Kamp. ‘Castlerock Simply 
Magic’ van A. Dyrén uit Zweden. 
Reserve-Best in Show wordt de 
Samojeed ‘Cabaka’s Happy Go 
Lucky’ van G. Donato, een jonge 
Samojeed reu, die tweemaal in 
één weekend reserve-Best in 
Show werd. Een mooie afsluiting 
van een weekend vol prachtige 
honden en een goed georgani-
seerde show. We kijken nu al 
weer uit naar het spektakel 
van de Winner 2016.  

TENTOONSTELLING



Ierse Wolfshond
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•  Als Winnaar van rasgroep 10: Windhonden koos keurmeester 
Hetty van der Lee-Grevelt de Ierse Wolfshond reu ‘Bourbon 
Tullamore Good Stuff’ van O. Nalobin.
•  Tweede in de rasgroep werd de Deerhound reu ‘Greyflax 

Jimmy Mack’ van M.A. de Raad.
•  Derde werd de Whippet teef ‘Absolute Mann Seaworld’ 

van F. Pavesi.  

Lhasa Apso
•  Als Winnaar van rasgroep 9: Gezelschapshonden koos 

keurmeester Annette Bystrup uit Denemarken de  
Lhasa Apso teef ‘Chix Choix Cleopatra Eurydice’ van  
P. Helistölä-Laurila.

•  Tweede in de rasgroep werd de zwarte Dwergpoedel teef  
‘Y Queen of the Ring Top Stiel’ van Y.D. Degtyareva.

•  Derde werd de Tibetaanse Terrier reu ‘Tripitaka Bite  
The Bullet’ van S. Lydon.

Ierse Setter
•  Als Winnaar van rasgroep 7: Staande Jachthonden koos 

keurmeester Cathy Delmar uit Ierland de Ierse Setter reu 
‘Chase Cinammon’s’ van A. Oei.
•  Tweede in de rasgroep werd de draadhaar Duitse Staande 

Hond reu ‘Bareve Bontebokskraal’ van S. Pinkerton.
•  Derde werd de korthaar Hongaarse Staande Hond, 

Vizsla, reu ‘Bitcon Card Tricks For Cooley’ van S. Taggart.

Grand Basset Griffon Vendéen
•  Als Winnaar van rasgroep 6: Lopende Honden en Zweet-

honden koos keurmeester Ricky Lochs-Romans de 
Grand Basset Griffon Vendéen reu ‘Palomino du 
Greffier du Roi’ van J. Huisman.

•  Tweede in de rasgroep werd de Beagle teef ‘Waka Waka 
v.d. Hoefstal’ van K. Versluis.

•  Derde werd de Bayrischer Gebirgsschweisshund reu 
‘Rain-Olka van ‘t Rutbekerveld’ van H. Käveker-Hoenink.
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