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Wie is Hugo Stempher?
‘Ik ben 70 jaar en gehuwd, maar 
heb geen kinderen. Ik woon in 
Bennekom. In 2008 ging ik met 
vervroegd pensioen en daarvóór 
was ik ruim veertig jaar werkzaam 
bij Wageningen Universiteit en 
Research Centrum. Dat was aan-
vankelijk in het onderwijs en 
onderzoek op het gebied van de 
Zuiveltechnologie, later is dat 
uitgebreid naar de Geïntegreerde 
Levensmiddelentechnologie. De 
laatste zes jaar was ik administra-
teur (personeel en financiën) bij 
twee leerstoelgroepen.
‘Behalve mijn bestuurlijke werk 
voor de Raad van Beheer en 
andere kynologische clubs ben ik 
vrijwilliger op kasteel en park 
Rozendael, onder meer bekend 
vanwege de Bedriegertjes (een 
fonteinvloer, red.), even ten 
oosten van Arnhem.’

TEKST: JAN DOBBE
FOTO’S: RAAD VAN BEHEER EN  ERNST VON SCHEVEN

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 bestuurslid Hugo Stempher.

AANGENAAM!  
BESTUURSLID HUGO STEMPHER: 

‘ONVOORWAARDELIJKE VRIENDSCHAP 
EN GENEGENHEID’
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Junior Handling en 
Raad van Beheer Youth. 
Junior Handling is een 
doorlopende competitie 
voor de jeugd die op elke 
grote show plaatsvindt. De finale 
vindt plaats tijdens de Winner 
Show. Ik zorg voor afstemming met 
de werkgroep, en draag zorg voor 
de opleiding van keurmeesters. 
Bij Raad van Beheer Youth ben ik 
sinds eind 2014 betrokken. Youth 
is er voor kinderen, tieners, pubers, 
jong volwassenen en jong profes-
sionals. Op dit moment zijn er 
verschillende sporten vertegen-
woordigd binnen de werkgroep. 
We ontplooien activiteiten om alle 
facetten van de kynologie aan de 
jeugd te laten zien. Op de laatste 
Winner Show heeft de groep zich 
voor het eerst aan het grote publiek 
gepresenteerd, dat was erg leuk! 
En Youth was ook van de partij op 
het Animal Event in mei en later 
dit jaar komt er een Youth-zomer-
kamp. Daarnaast ontwikkelen we 
cursusmateriaal voor Kynologen-
clubs, zodat de jeugd aldaar op een 
goede manier kennis kan maken 
met de kynologie.’

Jij bent sinds 2007 bestuurslid. 
Welke onderwerpen vallen 
onder jouw portefeuille? 
‘Ik heb de portefeuilles Tentoonstel-
lingen en Jacht met honden. Voor de 
tentoonstellingen houd ik me bezig 
met alle regelingen rondom grote en 
kleinere exposities en zorg, meest in 
overleg met de directie, voor afstem-
ming met de tentoonstellingsgeven-
de verenigingen. Daarnaast ben ik 
verantwoordelijk voor Uitvoerings-
regelingen, de regelingen in het 
Kynologisch Reglement. Vanuit de 
portefeuille Jachthonden ben ik 
vice-voorzitter van de Commissie 
Jachthonden. Samen met de 
Jagersvereniging organiseert en 
reglementeert de Raad van Beheer 
het jachthondenwezen. We doen 
dat in de commissie ORWEJA 
(zie ook www.orweja.nl), waarin 
alle clubs, beleidscommissies en 
keurmeesters zijn ondergebracht, 
die betrokken zijn bij de organisatie 
van jachthondenproeven.’

We komen je naam ook tegen 
bij andere onderwerpen.
‘Behalve de twee genoemde porte-
feuilles bemoei ik me ook met de 

Wat is je grootste ambitie in 
deze bestuursfunctie?
‘Ik zou het geweldig vinden als het 
ons lukt om samen met alle betrok-
kenen de grotere exposities naar een 
hoger plan te tillen. Dat het lukt om 
er nóg aantrekkelijker evenementen 
van te maken en dat duurzaam zo te 
houden. Ik heb er ook veel plezier in 
om de Raad van Beheer Youth een 
“smoel” te geven. Er een begrip van 
te maken en het belang van de 
betrokkenheid van de jeugd uit te 
dragen. Zij zijn immers de toekomst 
van de kynologie; wij zijn er om hun 
kennis en kunde te vergroten en hun 
ambities te ondersteunen. Daarnaast 
vind ik het belangrijk meer mensen 
in het land erbij te betrekken. 
Bij alle inspanningen als bestuurder 
staat voor mij één ding voorop: de 
enthousiaste vrijwilligers in de 
werkgroepen de noodzakelijke 
randvoorwaarden bieden, opdat zij 
ook enthousiast blijven. Zonder hen 
is immers bijna niets mogelijk!’



RAADAR  XL

40

twee jaar als voorzitter. Van 2000 
tot 2003 was ik lid van de geschil-
lencommissie van de Nederlandse 
Foxterrier Club. Van 2003 tot 2010 
was ik bestuurslid van de Neder-
landse Lakeland Terrier Club, 
waarvan zes jaar als voorzitter.’ 

Wat is je binding met de kynolo-
gie en honden in het algemeen?
‘In 1975 al ben ik begonnen met een 
Welsh Terrier, een geweldig leuke 
hond. Ik werd lid van de Nederland-
se Welsh Terrier Club, hielp al snel 
bij clubactiviteiten. Later werd ik 
bestuurder en groeide het verder. 
Van het een kwam het ander... 
Van 1990 tot en met 2015 had ik 
Lakeland Terriers en sinds oktober 
vorig jaar heb ik een ruwhaar 
Dwergteckel. Met de Lakeland 
Terrier hebben wij op bescheiden 
schaal gefokt. Op dit moment ben 
ik lid van Kynologenclub Arnhem, 
de Nederlands Welsh Terrier Club 
en de Nederlandse Teckel Club.’

Ooit geëxposeerd? 
‘Ja, van 1975 tot 1990 op beschei-
den schaal. Later met de Lakelands 
zeer frequent, in binnen- en buiten-
land. We hebben meerdere defini-
tieve kampioenschappen behaald, 
zowel in Nederland als in andere 
landen in Europa.’

Wat vind jij goed gaan in de 
Nederlandse kynologie?
‘De ontwikkelingen van de laatste 

de jaren tachtig secretaris van de 
Nederlandse Welsh Terrier Club, 
waar ik sinds 1995 voorzitter van 
ben – in mei 2016 stop ik daarmee. 
Van 1989 tot 2014 was ik bovendien 
bestuurslid van de Stichting Welzijn 
Welsh Terriers in Nederland. Van 
1980 tot 2007 was ik gedelegeerd 
lid van de rasgroep Terriers, de 
laatste zeven jaar als voorzitter. Van 
1987 tot 2000 was ik vice-president 
van de Nederlandse Terrier Unie, en 
van 2000 tot 2014 president. Van 
1995 tot 1999 zat ik in het bestuur 
van K.C. Neder-Veluwe, de laatste 

Waarom ben je destijds bestuurs-
lid geworden? En zijn je drijf-
veren nog dezelfde als toen 
je net startte?
‘Ik had al deelgenomen in de Leden-
raad van de Raad van Beheer, van 
2002 tot 2007. Mijn motivatie om in 
het bestuur te stappen, was en is om 
de noodzakelijke en gewenste 
veranderingen en ontwikkelingen in 
de kynologie een handje te helpen. 
Toen ik door het toenmalige bestuur 
werd gevraagd, waarschijnlijk gezien 
mijn jarenlange activiteiten in 
diverse verenigingen en overleggen, 
vond ik dat ik het moest doen. 
Alleen maar kritiek geven “vanuit de 
zaal” helpt niet echt. Dus als je 
gevraagd wordt om aan de andere 
kant van de tafel plaats te nemen, 
kun je moeilijk weigeren.’

Dus je hebt nog de nodige andere 
bestuursfuncties vervuld? 
‘O ja, een heleboel. Zo was ik in 

    ‘Ik zou het geweldig vinden als
het ons lukt om samen met alle 
   betrokkenen de grotere exposities 
naar een hoger plan te tillen’
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Bekijk de kunstwerken van  
Hugo Stempher op de website:
www.bronsexpressions.nl

jaren, en niet alleen die in de maat- 
schappij, dwingen de rashondenwe-
reld om ten aanzien van de fokkerij 
maatregelen te nemen, bij voorbeeld 
ten aanzien van inteelt. Helaas is 
daarvoor regelgeving noodzakelijk. 
De samenwerking met de andere 
spelers in het maatschappelijk 
krachtenveld, zoals de overheid, 
de kennisinstituten en dierenbe-
schermers, werpt haar vruchten af. 
Gelukkig is er begrip binnen de clubs 
voor de moeilijke beslissingen die 
genomen moeten worden. Dat kost 
wel veel uit- en overleg en daarmee 
veel tijd, maar dat moeten we er 
met z’n allen voor over hebben.’

Wat zijn voor jou verbeterpun-
ten voor de Raad van Beheer en 
de kynologie in zijn algemeen?
‘Ik hoop eigenlijk dat we met zijn 
allen iets kunnen bedenken waar-
door we zaken sneller kunnen 

regelen c.q. afspreken. Maar we 
moeten voor elke verbetering die 
we willen een democratisch proces 
doorlopen. Dat maakt het allemaal 
wel erg traag. 
Iets anders is dat wederzijds begrip 
nog al eens te wensen overlaat: er 
zijn “korte lontjes”, en je ziet nogal 
eens dat mensen alleen het eigen-
belang voor ogen hebben. Dat kost 
veel negatieve energie…’

Heb je zelf een of meer honden 
en welk ras en waarom dit ras?
‘Sinds oktober 2015 hebben we een 
ruwhaar Dwergteckel. Het is een 
kleiner en handzamer formaat 
hond met een aanhankelijker 
karakter dan de honden die we 
voorheen hadden.’ 

Wat is het mooiste of meest 
bijzondere dat je ooit met 
honden hebt meegemaakt?
‘Zoals gezegd hebben we in de jaren 
negentig geshowd met Lakeland 
Terriers. We hebben toen diverse 
definitieve kampioenschaptitels 
behaald. Dat was mooi om mee te 
maken. Maar ook de geboorte van 
puppy’s is mooi om mee te maken, 
of het plezier dat je aan je honden 
afziet als ze lekker in de bergen 
kunnen sjouwen.’

Heb je nog andere bijzondere 
hobby’s waar je het over wilt 
hebben?
‘Sinds ruim zes jaar maak ik bron-
zen sculpturen van dieren, voorna-
melijk honden. Maar ook abstract 
werk doe ik. Dat is begonnen met 
het in brons vervaardigen van het 
beeldmerk van de Raad van Beheer, 
het bekende rennende hondje. Het 
bestuur zocht een geschenk voor 
diverse gelegenheden, maar kon 
niemand vinden die dat voor hen 
kon maken. Bij mij waren ze aan 

het goede adres. Inmiddels is het 
beeldje aan diverse buitenlandse 
kennelclubs uitgereikt bij gelegen-
heid van hun jubileum. En in ons 
land krijgen alle 100-jarige vereni-
gingen het beeldje als officieel 
geschenk. De beelden voor de Best 
in Show op de Winner Show en de 
Benelux Winner heb ik in opdracht 
vervaardigd, en vinden jaarlijks hun 
weg naar de prijswinnaars.’ 

Houden van honden is het 
motto van de Raad van Beheer. 
Wat betekent voor jou ‘houden 
van honden’?
‘Onvoorwaardelijke vriendschap en 
genegenheid.’  Foto: Ernst von Scheven


