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De passie van...Erik van Zwam

“We hadden vroeger thuis wel een hond, maar verder had ik er vrij weinig 
mee”, vertelt Erik. Toen ik Francien in 1979 echter leerde kennen, kreeg ik 
haar Sint Bernhard erbij. In de twee decennia na zijn overlijden hebben we 
verscheidene Berner Sennens gehad en ik had met hen wel het idee om wat 
meer met hen te doen, maar het kwam er nooit van, omdat ze geen van allen 
aan de strenge rasvoorwaarden voldeden.”

EEN ANDERE KEUS
Toen de laatste Berner Sennen overleed, kwam de vraag op of ze niet na 
moesten denken over een ander ras. Erik: “Het ras was behoorlijk doorgefokt 
en kenmerkte zich steeds meer door gezondheidsproblemen. Ik ben me toen 
gaan verdiepen in andere rassen met dezelfde karaktereigenschappen en zo 
kwam ik uit op de Barbet, een klein ras met een beperkt aantal fokkers. Na 
diverse fokkers te hebben bezocht hebben we uiteindelijk een raszuivere reu 
toegewezen gekregen bij fokker Helmie Schefman (Barboucles sur Meuse) in 
Venlo: onze Didier.”

WERKEN MET EEN VOORBEELDHOND
Didier is volgens Erik écht een voorbeeldhond en een lieve kameraad. 
“Barbets zijn aanhankelijk, leergierig, slim en gevoelig en zoeken steeds 
nieuwe uitdagingen op. Het zijn wel honden die hun energie kwijt moeten 
en waarmee je iedere dag wel iets moet doen. Omdat Didier zo’n mooie 
rastypische Barbet was kwamen we op het idee om shows met hem te gaan 
lopen. Al snel kregen we goede eerste complimenten van keurmeesters, 
maar er was wel werk aan de winkel. Goed presteren op een show hangt 
immers voor een groot deel af van de samenwerking tussen baas en hond. 
Dat maakt het verschil tussen winnen en verliezen.”

EEN KAMERAAD ERBIJ
Toen Erik en Francien Didier zo’n twee jaar hadden besloten ze dat ze er 
nog een Barbet bij wilde hebben en zo trad Gautier, afkomstig van dezelfde 
fokker,  toe tot het gezin. Erik: “Didier is nu drie jaar en Gautier 11 maanden. 
Híj is nu “heerlijk” in de puberteit, maar met de shows gaat het al aardig 
goed. De eerste prijzen voor hem zijn al binnen en zo treed hij langzaam 
in de voetsporen van zijn grote voorbeeld Didier die inmiddels Nederlands, 
Belgisch en Internationaal Kampioen is.”

SHOWS ALS WEEKENDUITJE
Het lopen van shows is volgens Erik voor zowel hond als baas erg leuk om te 
doen. “Vanuit het competitieve element zet je samen iets moois neer. Dat is 
goed voor de band met je hond, maar levert tevens veel nieuwe contacten op. 
Voor Francien en mij zijn de shows steeds meer een weekenduitje geworden 
en we verblijven dan ook regelmatig in België, Luxemburg en Frankrijk. 

ZORGEN VOOR NAGESLACHT
Het succes van Didier heeft ertoe geleid dat er steeds meer aanvragen voor 
dekkingen binnenkomen. Erik: “Dat wordt steeds internationaler en de 
pups van Didier gaan tegenwoordig dan ook de hele wereld over. Daarnaast 
krijgen we voor Gautier ook al de eerste aanvragen binnen voor toekomstige 
dekkingen. Dat houdt wel in dat we jaarlijks allerlei testen met hen moeten 
doen, waarbij ze volledig worden doorgelicht om te kijken of ze aan de 
rasstandaard en gezondheid voldoen. Uit één van de laatste dekkingen van 
Didier met de Wereldkampioen 2015 uit Frankrijk krijgen we binnenkort een 
derde Barbetje, genaamd Noblesse. Daarnaast ben ik inmiddels secretaris 

en vicevoorzitter geworden van de Barbet-vereniging, die zich inzet voor het 
behoud van het ras. Erik besluit: “In onze privétijd gaan we eigenlijk nooit 
meer zonder hen de deur uit. Het zijn twee grote lieverds en gewoon hele 
leuke honden!”

GEEN HONDEN TRAINEN, MAAR MENSEN
Erik van Zwam vertelde al dat het winnen op een show voor een groot 
deel ligt aan de baas van de hond en daarmee is kinologisch instructeur, 
oftewel hondentrainer Miranda Grim het zeker eens. Zij is trainer bij Honden 
trainingscentrum Zuid Oost Nederland (ZON) in Balgoy. Zij vertelt aan Maas 
en Waal4all XL dat je feitelijk geen honden traint, maar mensen.

“Honden zijn écht mijn passie”, vertelt Miranda. “Mijn vader jaagde en ik ben 
opgegroeid met jachthonden. Het stond daardoor al vroeg vast dat ik iets 
met honden zou gaan doen. Mensen gaan met hun hond trainen omdat  
de samenleving gehoorzame en sociale dieren eist. Trainen kun je zowel 
individueel als in groepen. Dat eerste gebeurt vooral als honden anders zijn 
en gedragsbegeleiding nodig is. Een hond trainen is dus lang niet altijd een 
kwestie van passie of hobby, maar is meestal puur een kwestie van opvoeden.”
Sommige rassen zie je volgens Miranda meer dan anderen. “Je ziet 
momenteel veel Staffordshire Terriërs en Labradors. Met name de eersten 
moet je heel consequent opvoeden. Zijn honden sociaal van karakter, dan 
kunnen ze in de groep, zijn er problemen, dan moet er een gedragstherapeut 
bij komen. Ik motiveer de mensen altijd om resultaat te boeken, want dat 
maakt trainen juist zo leuk. Het versterkt de band tussen hond en baasje. De 
basis van training is het appèl, waarbij je traint op gehoorzaamheid. Als je dat 
goed doet kun je alle kanten op met een hond. Het belangrijkste is echter dat 
je consequent bent. Ik zeg dan ook altijd dat we geen honden trainen, maar 
hun baasjes.”

Miranda’s dochter Mirthe traint zelf met haar Lhasa Apso. “Ik vind het leuk om 
met mijn hond bezig te zijn, maar het is ook belangrijk dat hij gehoorzaamt 
en sociaal is. Ik heb immers ook nog een andere hond en het mag thuis 
geen puinhoop worden omdat ze niet gehoorzamen. Je kunt trouwens goed 
merken dat een hond steeds weer bijleert en dat maakt het trainen extra 
leuk.” Miranda vertelt dat je van alles kunt doen met honden die het appèl 
beheersen: “Van behendigheidstraining tot flyball en van reddingswerk tot 
shows en jacht.”

Theorie is volgens Miranda ook belangrijk als het gaat om de hondentraining. 
“We houden vier keer per jaar een theorieavond, waarbij we de baasjes zo 
veel mogelijk vertellen over hun eigen hond, maar hen ook leren kijken naar 
de karakters van andere rassen. Het is immers goed om te weten met welke 
honden jouw hond samen kan zijn en met welke beter niet. Wat dat betreft 
is training voor elke hond nuttig, groot of klein.” Ze besluit lachend: “Het zijn 
vaak de kleintjes die het meest eigenzinnig zijn!”
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Nooit meer de deur uit zonder de

honden
Nog steeds is de hond een van de meest populaire huisdieren van Nederland en voor de meeste mensen is hij er 

dan ook voor de gezelligheid. Zo ook voor Erik van Zwam (57) uit Beneden-Leeuwen; hij heeft, samen met zijn 

partner Francien,  het hondenbezit ontwikkeld tot een ware passie. Met zijn twee Barbets, Didier en Gautier, reist 

hij half  Europa door om shows met hen te lopen en te zorgen voor nageslacht. Maas en Waal ging in gesprek met 

Erik en vroeg hem naar het hoe en waarom.
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