
De Raad van Beheer presenteerde tijdens de nieuwjaarsreceptie op 13 januari jl. het 
boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen, over de negen eigen hondenrassen die 
ons land rijk is. Het boek, 355 pagina’s dik, geeft een goed beeld van geschiedenis, 
ontwikkeling en huidige staat van de negen rassen. Auteurs Diana Striegel en Janny 
Offereins vertellen over het ontstaan van het boek.

Laat je verrassen door de 

Nederlandse  
 hondenrassen
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Tekst: Jan Dobbe

Janny Offereins en Diana Striegel.



In 2015 ontstond het plan een nieuw naslagwerk over de Nederlandse 
Hondenrassen te schrijven. Het laatste boek dateerde uit 2002 en was 
gedeeltelijk verouderd. Er was behoefte aan een grondige update. 
Bovendien wilde de Raad van Beheer de Nederlandse rassen promoten 
tijdens de World Dog Show van 2018 in Amsterdam, daarbij zou een 
representatief boek over deze rassen prima helpen. Auteurs Diana 
Striegel en Janny Offereins, grote liefhebbers en kenners van deze 
rassen, kregen de opdracht. Diana: ‘Ik vond zelf ook al langere tijd op 
dat er zo’n boek moest komen. En nu kreeg ik nota bene de opdracht 
om het te schrijven. Een hele eer. Ik vroeg Janny Offereins erbij en zo 
zijn we aan een lange, boeiende klus begonnen.’ 

Betrokkenheid
De auteurs werkten twee jaar onafgebroken aan het boek, pluisden alle 
mogelijke bibliotheken uit, lazen talloze naslagwerken, bladen en 
artikelen. Ook spraken ze veel mensen uit de betrokken rasverenigingen, 
die hen op hun beurt ook weer doorverwezen naar weer andere deskun-
digen. De auteurs zijn sowieso zeer te spreken over de betrokkenheid 
vanuit de hondenwereld. Janny: ‘Iedereen die we benaderden deed 
enthousiast mee en zo verzamelden we stukje bij beetje een schat aan 
nieuwe informatie. Je zag het boek onder je handen groeien.’ 
Heel enthousiast zijn ze ook over de hulp die ze kregen bij het verzame-
len van nieuw fotomateriaal. Janny: ‘We zochten niet alleen standfoto’s, 
maar ook foto’s van honden in actie of aan het werk. Dat is uitstekend 
gelukt!’ Diana vult aan: ‘We hoefden maar een oproepje op Facebook te 
plaatsen en onze mailboxen stroomden vol.’ In een enkel geval organi-
seerde iemand zelfs een speciale fotoshoot om de auteurs aan een 
specifieke foto te helpen. Diana: ‘Dat ging om een foto van een bruine 
Stabijhoun die nog niet ergens anders gepubliceerd mocht zijn. Die 
mensen hebben een fotograaf ingeschakeld en prachtige foto’s laten 
maken. En toen we lieten weten dat we een foto van een werkende 
Schapendoes zochten, werd er zelfs een internationaal netwerk aange-
sproken. Kwam er een foto uit Zweden. Die betrokkenheid van iedereen, 
dat was hartverwarmend!’ 

Fenomenale kennis
Het boek begint en eindigt met oud-directeur en -bestuurder van de 
Raad van Beheer, Martin van de Weijer (92). Diana: ‘Zie het als een 
eerbetoon aan deze nestor van de Nederlandse kynologie. Zijn inhou-
delijke kennis is ondanks zijn hoge leeftijd fenomenaal! Wij hebben 
hem geïnterviewd over het hoe en waarom van de drie verloren 
Nederlandse rassen (het Oudhollandse Steenbrakje, de Witte Keeshond 
en de Friese Windhond, red.). We hebben hem gevraagd een historisch 
overzicht te schrijven. Dat werd het laatste hoofdstuk: ‘Van wolf tot 
wereldkampioen’. Dat heeft Martin met verve gedaan!’

OVER DE AUTEURS
Janny Offereins fokte jarenlang Drent-
sche Patrijshonden, waaronder 32 kam-
pioenen. In 2005 publiceerde ze een 
standaardwerk over dit ras: ‘De Drent-
sche Patrijshond in verleden en heden’. 
Janny was redacteur van het magazine 
De Hondenwereld en schreef diverse 
informatieve boekwerkjes. Daarnaast 
vervulde ze diverse bestuursfuncties, 
onder andere bij Kynologenclub Noord-
West Veluwe, de Rasgroep Staande 
Jachthonden, Spaniels en Retrievers, en 
Vereniging De Drentsche Patrijshond. 
In 1998 ontving ze de Gouden Erespeld 

van de Raad van Beheer wegens haar 
verdiensten voor de kynologie. 
Diana Striegel is fokker/eigenaar van 
Stabijhouns en Drentsche Patrijs-
honden, kynologisch instructeur 
en keurmeester. Zij is actief binnen 
verschillende rasverenigingen voor 
Nederlandse hondenrassen in binnen- 
en buitenland. Sinds 2012 is ze actief 
betrokken bij het samenwerkings-
verband Nederlandse Hondenrassen, 
waarvan ze tot 2016 secretaris was. 
Tevens zat Diana in de organisatie van 
‘De Nationale’, kampioenskeuring voor 
Nederlandse Hondenrassen. Diana is 
FCI-keurmeester voor de Stabijhoun, 
Drentsche Patrijshond, het Kooiker-
hondje, de Wetterhoun, Smoushondje, 
Duitse Staande Langhaar, Grote Mün-
sterlander en de Heidewachtel. 

‘Die betrokkenheid  
van  iedereen, 
 hartverwarmend!’
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De opbouw van het boek is duidelijk. Na het 
interview met Van de Weijer volgt een algemeen 
hoofdstuk over de ontwikkeling van de Nederland-
se kynologie. Daarna komen de negen rassen een 
voor een aan bod. Janny: ‘We starten steeds met de 
geschiedenis van het ras, en kijken hoe het ras zich 
in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Dan kom je 
vanzelf uit bij de desbetreffende rasverenigingen. 
Daar konden we altijd terecht voor de nieuwe, 
actuele informatie over het ras. Het gaat over de 
actuele rasstandaard, maar bijvoorbeeld ook over het 
oorspronkelijke gebruik van de rassen en in hoe-
verre ze daar nu nog aan voldoen. Voorwaarde voor 
erkenning was immers van oudsher dat kon worden 
aangegeven wat het gebruiksdoel van het ras was.’ 

Passie
Het boek moest interessant zijn voor een grote 
doelgroep. Diana: ‘Niet alleen voor kynologen, 
maar ook voor de doorsnee hondenliefhebber. 
Lastig, want voor ons als insiders was elk lijntje, 
elke anekdote interessant. Dan moesten we er vaak 
toch vanaf zien omdat het anders te diep zou gaan.’ 
Om te weten of ze op de goede weg was, liet ze 
hoofdstukken lezen aan een vriendin: ‘Die is leek 
op hondengebied, maar specialist in communicatie. 
Haar feedback, zoals “Oorbellen van een Kooiker-
hondje, wat is dat nou weer?”, gebruikte ik om de 
tekst wat begrijpelijker voor de leek te maken.’ 
Janny vult aan: ‘Het lijkt erop dat we erin geslaagd 
zijn een toegankelijk boek te schrijven. We krijgen 
veel complimenten dat het zo lekker leest, ook van 
niet-ingewijde hondenliefhebbers.’
De auteurs waren onder de indruk van het doorzet-
tingsvermogen en de passie van de mensen die met 
de Nederlandse rassen bezig zijn geweest. Janny: 
‘Denk aan de mensen die het Markiesje hebben 
laten herrijzen, en het Smoushondje. Kosten noch 
moeite zijn gespaard om hun doel te bereiken. En 
dan de Saarlooswolfhond, een zelf gecreëerd ras, als 
enige in Nederland. Indrukwekkend om te lezen 
over alle ups en downs die zij op hun weg vonden, 
en hoe het toch lukte hun doel te bereiken.’
Diana: ‘In vroeger tijden was men fanatiek bezig, 
maar nu ook nog. Dat we trots kunnen zijn op onze 
Nederlandse rassen, hebben we te danken aan die 
passie en betrokkenheid. Nu is het zaak ervoor te 
waken dat deze rassen ook blijven.’ 

Kooikerhondje
Met negen eigen rassen verdeeld over verschil-
lende rasgroepen doet de Nederland kynologie 
het heel aardig, aldus de auteurs. Janny: ‘We halen 
het niet bij de Engelsen, die voor iedere streek een 
eigen ras hebben. Hetzelfde geldt voor Frankrijk 

Drentsche Patrijshond. Meer info bij de twee rasverenigingen:
- Vereniging De Drentsche Patrijshond, www.drentschepatrijshond.org 
- Drentsche Patrijshonden Club Nederland, www.dphcn.nl 

Hollandse Herdershond. Meer informatie bij de twee rasverenigingen:
- Nederlandse Herdershonden Club, www.hollandseherder.nl
- Vereniging voor de Hollandse Herder, www.vereniginghollandseherder.nl

Hollandse Schapendoes. Meer informatie bij de twee rasverenigingen: 
- De Schapendoes Club, www.schapendoesclub.nl 
- Vereniging de Nederlandse Schapendoes, www.schapendoes.nl
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‘SHOW THE WORLD  
OUR TALENT’
Rony Doedijns, directeur Raad van Beheer, 
is opdrachtgever. Waarom koos hij voor 
deze auteurs? ‘Janny en Diana zijn echte 
ambassadeurs als het gaat om de Neder-
landse rassen. Ze hebben een uitstekend 
netwerk in deze wereld en hebben beiden 
ervaring met publiceren. Zie daar de be-
langrijkste redenen om hen als auteurs te 
vragen. Dat heeft gewerkt!’ 
Het laatste boek over de Nederlandse 
rassen verscheen alweer 16 jaar geleden, 
hoog tijd dus dat er een nieuw naslag-
werk kwam. Kijkend naar de titel, waar 
zit het verrassende in bij deze rassen? 
Rony: ‘De Nederlandse rassen hebben qua 
verschijning geen overdreven uiterlijke 
kenmerken, maar ze zijn heel verrassend 
in karakter, veelzijdigheid en uniek voor-
komen. Dat geldt voor alle rassen in het 
boek, sommige hebben een heel bijzondere 
ontstaansgeschiedenis dat is smullen voor 
de liefhebber.’

Het boek wordt een belangrijk item tijdens 
de World Dog Show 2018 die de Raad van 
Beheer in augustus organiseert. Rony: 
‘Show the world your talent is de rode 
draad voor het evenement. Dat geldt voor 
de exposanten en de sporters, maar ook 
voor de fokkers van de Nederlandse rassen 
en iedereen die daarbij betrokken is. In 
augustus komt de hele kynologische wereld 
bij ons over de vloer, die kunnen we met 
deze publicatie echt iets heel bijzonders 
voorschotelen! Show the world our talent, 
zeg maar.’ Rony Doedijns zou het mooi 
vinden als het boek ook internationaal de 
belangstelling voor de Nederlandse rassen 
verder wordt aangewakkerd. Vooralsnog 
lijkt het boek hier in een grote behoefte te 
voorzien: ‘Al tijdens de voorinschrijving zijn 
er veel besteld en bij de presentatie tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie van de Raad van 
Beheer kochten meer dan honderd mensen 
spontaan een gesigneerd exemplaar. Er zijn 
nu al honderden exemplaren in omloop.’ 
Rony Doedijns is trots op het boek: ‘Laat je 
verrassen door dit prachtige boek, ik weet 
zeker dat het je als kynoloog, maar ook als 
doorsnee hondenliefhebber heel veel lees-
plezier èn nieuwe inzichten zal opleveren!’ 

Hollandse Smoushond 
Meer informatie bij 
de Hollandse 
Smoushondenclub, 
www.smoushond.nl. 

Kooikerhondje. Meer informatie bij de Vereniging Het Nederlandse 
Kooikerhondje, www.kooikerhondje.nl

Markiesje. Meer informatie bij de twee rasverenigingen: 
- Nederlandse Markiesjes Vereniging, www.markiesjesvereniging.nl
- Eerste Gezelschapshondenclub Nederland, www.eerstegezelschapshondenclub.nl
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en Italië. Maar als klein land doen we het prima 
met negen rassen, daar mogen we trots op zijn.’ 
Onlangs werd het Nederlandse Kooikerhondje 
officieel erkend in Amerika. Diana was betrokken 
bij de opleiding van keurmeesters voor het ras in 
Amerika. ‘Ik heb er een goed gevoel over. Toen ik 
daar was heb ik ze ingepeperd dat het een Kooi-
kerhondje moet blijven – dus niet het Amerikaanse 
effect van alles groter en sterker. En daar hamert 
de Amerikaanse rasvereniging ook op: ze hebben 
de rasstandaard een op een vertaald, dus dat zit 
wel goed. Zo houden we ook in Amerika dezelfde 
hond.’ Alle Nederlandse rassen doen het prima in 
het buitenland, aldus Diana. Alleen de Wetter-
houn, het Markiesje en de Smoushond kom je wat 
minder vaak tegen. De laatste twee rassen zijn nog 
in opbouw, en willen nog niet hun vleugels 
uitslaan naar het buitenland. 

Vereerd
De auteurs werden bij de presentatie van het boek 
op de nieuwjaarsreceptie van de Raad van Beheer 
in het zonnetje gezet. Zij kregen ieder de bronzen 
Raad van Beheer-Beeltenis, een beeldje dat slechts 
zeer zelden wordt uitgereikt. Janny: ‘We zijn zeer 
vereerd. Het is een prachtig beeldje, waar we heel 
trots op zijn.’ Aansluitend signeerden de dames 
boeken die ter plekke werden gekocht. Diana: ‘We 
hebben meer dan honderd boeken gesigneerd, dat 
was nog hard werken. Maar wel erg leuk!’

Het boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen 
(Nederlands of Engels) kost € 29,95 (excl. verzendkosten). 
U kunt het boek bestellen via 
www.houdenvanhonden.nl/boek-nederlandse-rassen. 
Het boek is ook verkrijgbaar in de Raad van Beheer/
WDS2018-stand, die dit jaar op diverse hondenshows 
aanwezig zal zijn. Voor bestelling in de boekhandel 
gebruikt u ISBN 97890 711 01052. ■

Dat we trots 
kunnen zijn op onze 
Nederlandse 
rassen, hebben 
we te danken aan 
die passie en 
betrokkenheid

Saarlooswolfhond. Meer informatie bij de twee rasverenigingen:
- Algemene Vereniging van Liefhebbers van Saarlooswolfhonden, www.avls.nl 
- Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden, www.saarlooswolfhonden.nl

Stabijhoun. Meer informatie bij de twee rasverenigingen: 
- Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, www.nvsw.nl.
- Vereniging Onze Stabijhoun, www. onzestabijhoun.nl

Wetterhoun. Meer informatie bij de twee rasverenigingen: 
- Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen www.nvsw.nl.
- De Wetterhoun Vereniging Nederland, www.dwvn.nl
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