
Introductie keurmeester Bas Bosch                    
 
 
Mijn eerste ervaring met rashonden begon toen ik zestien jaar oud was. Ik werd kennelhulp in een 
van de meest gevestigde en bekende Mastiff kennels in Nederland (Sanguis Nobilis) van Bert van der 
Vorst. Hij was een uitstekende leraar. Zowel hij als zijn goede vriend Louis van der Meeren, een 
internationaal gerespecteerde Bloedhondenfokker, waren zeer invloedrijk in het ontwikkelen van 
mijn oog voor een hond en het leren van mij over het houden van honden. Ze hebben ook mijn 
beslissing beïnvloed om met Bloedhonden te gaan fokken, later gevolgd door Mastiffs. Onder de 
kennelnaam “Bardolynns” heb ik ook andere rassen gefokt zoals Basset Hounds, Bullmastiffs, Dandie 
Dinmont Terriers, Franse Bulldoggen en Mopshonden. In al deze rassen, behalve één, heb ik 
kampioenen gehad en gefokt. 
 
In Bloedhonden, Mastiffs en Mopshonden fokte en bezat ik ook Clubwinners. In de loop der jaren 
ben ik als commissielid/voorzitter actief geweest in diverse Nederlandse rasverenigingen. De laatste 
functie had ik in de clubs voor Bloedhonden, Engelse Bulldoggen, Deerhounds, Bordeaux doggen, 
Mastiffs en Mopshonden. 
 
Professioneel hebben honden ook een belangrijke rol gespeeld in mijn leven, maar dan als  
auteur/ redacteur/uitgever. Ruim 10 jaar was ik hoofdredacteur van het toen toonaangevende 
maandblad “De Hondenwereld”. Mijn uitgeverij BBPress staat internationaal bekend om zijn 
hoogwaardige hondenboeken. 
 
Basset Hounds: 
Rest de vraag wat de keurmeester in kwestie met de Basset Hound heeft. In die eerste jaren van 
kynologische inwijding ging het als van zelf, het van nabij leren kennen van de Basset, zo dicht bij de 
Bloedhond, directe familie zelfs.  
In mijn huishouden in de jaren 80-90 heb ik kunnen ervaren hoe relaxed en sociaal de Basset is. Er 
werd toen ook een enkel nestje gefokt, maar niet veel meer dan dat. Daarvoor in de plaats kwamen 
Basset keuringen. Met veel genoegen, in Nederland, België (inclusief twee keer de 
kampioenschapsclubmatch van de nationale rasvereniging), Duitsland (inclusief de jubileum CAC van 
de nationale rasvereniging - 25 jaar), Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Finland, Estonia, Polen, 
Rusland, (inclusief twee keer de national specialty), Ukraine, Australia (inclusief de national 
specialty), Verenigde Staten en Groot Brittannië (drie Open Shows en een CC Show - Midland 
Counties). En dan dit jaar de jubileum show van de veertig jarige NBHC, een bijzonder cadeau in het 
jaar van mijn veertig jarig keurmeesterschap.  
 


