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Wat is je grootste ambitie in 
deze bestuursfunctie?
‘In de samenwerking met de Raad 
van Beheer vanuit de rasvereniging 
merkte ik dat de Raad veel meer 
doet dan veel mensen zich realise-
ren. Dat besef verbreden, door een 
betere en snellere communicatie, 
vind ik erg belangrijk. En ik neem 
mijn ervaring in de strijd voor de 
reputatie van de American Stafford-
shire Terrier mee in de strijd voor 
de reputatie van de stamboom-
hond.’ 

Kun je dat concreet maken?
‘Ten eerste wil ik helpen een eerlijk 
beeld van de stamboomhond te 
promoten. Hem uit de negatieve 
spotlight halen waar hij in terecht 
is gekomen. Ten tweede wil ik 
bijdragen aan goede, rechtvaardige 
en effectieve maatregelen die 
kunnen helpen bijtincidenten te 
voorkomen, maar die ook het 
dierenwelzijn ten goede komen. 
Voor mij zijn deze twee zaken 
onlosmakelijk verbonden, want ik 
zie dat onverschillige, onwetende 
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In de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op 24 juni jongstleden werd hij 
gekozen als bestuurslid van de Raad van Beheer, met de portefeuilles Juridische Zaken 
en Gedrag: Roelof Nuberg. Wie is hij en wat is hij van plan in deze nieuwe rol als 
bestuurder van de Raad van Beheer? We vroegen het hem op de man af.

‘GENIETEN VAN DE BAND TUSSEN
          HOND EN BAAS’
Bestuurslid Roelof Nuberg stelt zich voor

Wie is Roelof Nuberg?
‘Ik ben 53 en woon in Almere. Mijn 
vrouw is Italiaanse en wij hebben 
een dochter, die al enkele jaren in 
Italië woont, en een studerende 
zoon. Ik ben ICT-projectmanager in 
de financiële sector. Nogal interna-
tionaal gericht, met twee uitstapjes 
naar Italië, projecten in Finland en 
Polen en werken in een internatio-
nale setting.
Italië is wel een belangrijk element 
in ons leven, en uit zich in onze 
levensstijl, het eten, de liefde voor 
wijn. Van daaruit hebben wij ook de 
interesse voor sommige aspecten 
van het landleven: kruiden, het zelf 
inmaken van groenten en fruit, 
enzovoort. Maar ook onze bijzon-
dere interesse voor een goede en 
natuurlijke verzorging van onze 
honden ontlenen we aan de Itali-
aanse cultuur.’

Waarom ben je bestuurslid van 
de Raad van Beheer geworden? 
Wat zijn je drijfveren?
‘Ik heb mij jaren verzet tegen 
zogenaamde rasspecifieke wetge-

ving, een onderwerp dat weer erg 
actueel is. Daarbij probeerde ik de 
rashond ook meer algemeen te 
promoten, maar ook verantwoord 
houderschap. Ik had nooit nage-
dacht over een functie bij de Raad 
van Beheer, maar nu de kans zich 
voordeed om mij enerzijds op een 
hoger niveau, en anderzijds voor 
alle honden in te zetten, kon ik die 
niet laten lopen.’

Roelof Nuberg met zijn hond 
Simba.
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mensen of mensen met verkeerde 
bedoelingen in beide gevallen vaak 
een belangrijke rol spelen. Tot slot 
wil ik helpen om de perceptie van 
de leden en het publiek met 
betrekking tot de Raad van Beheer 
te verbeteren. Dit is in mijn werk 

een van de zaken waar ik graag 
aandacht aan besteed en ik wil die 
ervaring graag inbrengen. Kwali-
teit leveren is niet genoeg, je moet 
ook de perceptie van de kwaliteit 
managen. De sleutel daarin is 
communicatie, en in de huidige 

maatschappij moet die goed, maar 
ook snel en zichtbaar zijn.’

Jij bent nu secretaris, met de 
portefeuilles Juridische Zaken 
en Gedrag. Kun je daar iets meer 
over vertellen? 
‘De portefeuille Juridische Zaken 
sluit aan bij mijn studie Nederlands 
recht. En hoewel ik heb gekozen 
voor een carrière in de ICT, heb ik in 
mijn werk wel profijt van mijn 
rechtenstudie gehad. Ik denk dat 
het soms ook een voordeel is om 
een andere en bredere kijk te 
hebben. De portefeuille Gedrag past 
goed bij mijn inspanningen en 
ervaringen binnen de American 
Staffordshire Terrier Club Holland, 
en de contacten die ik al heb met 
politiek en maatschappelijke 
organisaties.’

Heb je nog andere bestuurs-
functies vervuld?
‘Al vrij jong kwam ik in het bestuur 
van een grote watersportvereniging. 

Genieten van de laatst geboren pup (2016).

Sporten met de hond, hier in ‘Funny O’.
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als bestuurslid en hopelijk als keur- 
meester voor de American Stafford-
shire Terrier, waar ik mij voorbereid 
op het rasexamen. Ik geniet van het 
contact met honden en probeer hun 
affectie te belonen met mijn inzet 
voor hun welzijn. De komende 
maanden wil ik dan ook extra tijd 
stoppen in het leren kennen van zo 
veel mogelijk gebieden binnen de 
kynologie. Dus als er opeens ergens 
een vreemde man opduikt bij 
bijvoorbeeld Waterwerk, dan zou ik 
dat zomaar kunnen zijn...’

Hoe vind je het gaan in de 
Nederlandse kynologie?
‘Nederland is een hondenminnend 
land. De hond is meestal een 
gezinslid, goed verzorgd en geres-
pecteerd, iets dat in andere landen 
nog niet zo vanzelfsprekend is. De 

In verenigingen, op scholen, altijd 
deed ik wel iets. Voor de American 
Staffordshire Terrier Club Holland 
(ASTCH) ben ik al ruim zeven jaar 
actief – eerst als webmaster en voor-
zitter van de geschillencommissie, 
en sinds vijf jaar als bestuurslid 
belast met reputatie.’

Wat is je binding met de kynolo-
gie en honden in het algemeen?
‘Mijn eerste hond, een welbewust 
gekozen American Staffordshire 
Terrier, kwam pas twaalf jaar 
geleden en loopt nog steeds bij ons 
rond. Intussen hebben we drie 
nestjes van opvolgende generaties 
gefokt en van ieder nest hebben we 
één hond in huis. We hebben jaren 
intensief geshowd en zijn nu met 
zowel showen als fokken gestopt. 
Graag wil ik me blijven inzetten 

Roelof showde tot voor kort ook 
met zijn honden.

Dogsurvival bij de ASTCH.
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keerzijde is dat Nederland vol is, 
ook met honden. Soms gaan we er 
te veel van uit dat de samenleving 
zich net zo opstelt als wij. Maar er 
is veel onwetendheid, een belang-
rijke bron van problemen en 
dierenleed. Betere voorlichting van 
het grote publiek zou daar een 
belangrijk verschil in kunnen 
maken.
Over het algemeen zijn zaken in de 
Nederlandse kynologie best goed 
georganiseerd, al zijn wij ons daar 
niet altijd helemaal van bewust. 
Mijn ervaring met bestuursfunc-
ties is dat er vaak een wij/zij-
houding ontstaat tussen leden 
en bestuur. Dat is meteen de 
keerzijde: dat er veel onbegrip is 
en vaak een verkeerde perceptie 
van wat de Raad van Beheer en 
andere organisaties binnen de 
kynologie doen. Ik heb indertijd 
vanuit de ASTCH de samenwerking 
gezocht en ben daarna goed door 
de Raad gesteund. Tegelijkertijd 
zag ik op social media het com-
mentaar dat de Raad niets deed. 
Dat is zonde en, zoals ik bij mijn 
ambities al aangaf, een punt dat 
ik graag wil helpen verbeteren.’

Er kan dus nog wel wat 
verbeteren?
‘Als je veel tijd in het buitenland 
doorbrengt, merk je hoe verwend 
wij zijn. De unieke combinatie van 
kleine afstanden, grote bevolkings-
dichtheid, welvaart en een hoge 
organisatiegraad levert meer 
voordelen op dan we ons realiseren. 
Zo was er in Italië binnen een straal 
van 3 uur welgeteld één dierentuin 
– en niet de meest aantrekkelijke – 
terwijl we er hier binnen 1 uur 
rijden wel tien hebben, waarvan een 
aantal tot de wereldtop behoren. Zo 
kijk ik ook naar de kynologie. “Maar 
2 uur” hoeven rijden voor een 

activiteit is in veel landen een luxe, 
en volgens mij mogen we ook niet 
klagen over het aanbod en de 
kwaliteit van activiteiten en dien-
sten. Tegelijkertijd zie je de laatste 
jaren op veel gebieden teruglopende 
deelname. Of dit met een oplevende 
economie weer verandert, moeten 
we afwachten. We zullen echter ook 
moeten leren om creatiever te zijn 
en misschien soms het verleden en 
onze ambities los te laten en ons te 
conformeren aan de realiteit van 
vandaag. Uiteindelijk gaat het om 
het genieten van de band tussen 
hond en baas.’ 

Wat is het mooiste of meest 
bijzondere dat je ooit met 
honden hebt meegemaakt?
‘De nestjes die we hebben gefokt 
waren een genot, maar wat mij het 
meeste bij blijft zijn die momenten 
waarop de band met je hond echt 
duidelijk wordt. Onze honden zijn 
niet super getraind in gehoorzaam-

heid, maar het is zo ongelooflijk dat 
ze op de momenten dat het er echt 
op aankomt precies weten wat je 
van ze verwacht. Zo gingen we in 
Italië een keer achter een indringer 
aan. De honden mee, maar ze 
bleven keurig bij me. Eén beweging 
van mijn hand was genoeg om ze in 
de wachtstand te zetten, terwijl wij 
met die persoon spraken. 
Heel bijzonder was het moment dat 
mijn hond niet luisterde toen ik 
hem riep, tot ik in een impuls riep: 
“Dag Simba, ik ga!” en hij echt op de 
noodrem ging, achterom kijkend 
met een blik van “Echt?” en als een 
gek terugrende. Dan besef je pas 
hoeveel ze echt begrijpen en hoe 
belangrijk hun band met jou ook 
voor hen is.’

Heb je nog andere bijzondere 
hobby’s?
‘In Italië, bij familie, doe ik altijd 
graag dingen die ik normaal niet 
doe. Zo heb ik daar van kastanje-
hout een prachtige grote eettafel 
gemaakt, doe ik allerlei bouwwerk-
zaamheden en heb ik zelf een 
mooie bench gelast... Maar ook 
koken, de moestuin en likeur 
maken zijn dingen waar ik graag 
mee bezig ben.’

Houden van honden is het 
motto van de Raad van Beheer. 
Wat betekent voor jou ‘houden 
van honden’?
‘Vanaf het begin was duidelijk dat 
een hond een volwaardig gezinslid 
is. Onze honden zijn dan ook 
integraal deel van het gezin, gaan 
altijd mee op vakantie en liggen 
‘s avonds op de bank op schoot. 
Wij zijn verantwoordelijk voor hun 
welzijn, en zij geven ons plezier en 
heel veel liefde. Die band voel ik 
ook naar andere honden, een soort 
mooie vriendschap.’  

Werken aan een beter imago van de 
Amstaff...


