Profiel LEENEN THEO
Sinds mijn jeugdjaren heb ik altijd honden gehad, maar het was pas in de jaren 70 dat ik met
mijn eigen kennel startte. Ik fokte eerst Labrador Retrievers (afkomstig uit welbekende
Engelse bloedlijnen) en nadien Dwergteckels Langhaar. Mijn kennelnaam was KELBY’S. Ik
had zeer goede resultaten met mijn honden en enkele nieuwe kennels in België startten met
Labradors die ik gefokt had. Op dit ogenblik fok ik echter niet meer. En ik heb eveneens geen
honden meer.
Ik werd keurmeester benoemd voor de Labrador Retriever in 1986 en kreeg sindsdien mijn
benoeming voor in totaal +/- 300 rassen Bij aanvang voor al de rassen van de FCI-groepen 4
en 8 en nadien voor al de rassen van de FCI-groepen 2, 5, 6, 7 en 10.en verschillende rassen in
de FCI-groepen 1, 3 en 9. Ik doe nog steeds praktische examens voor de overblijvende rassen
van deze drie laatste groepen, met de bedoeling uiteindelijk allrounder te worden..
Op dit ogenblik keur ik +/- 25 maal per jaar, meestal samen met mijn partner, die ook
keurmeester is. Zij is allrounder. In Europa keurde ik meermaals in bijna elk land, maar
voornamelijk in de Scandinavische landen. Ik keurde, buiten Europa, ook reeds op
verschillende tentoonstellingen in Australië, China, India en Japan en eveneens in Israel,
Thailand en Argentinië.
Tot enkele jaren geleden, toen ik nog meer tijd had, had ik bestuursfuncties in verschillende
rasclubs en was ik eveneens verantwoordelijke voor het uitnodigen van de keurmeesters voor
de Internationale Tentoonstelling van K.V.Moldernete. Gedurende meer dan 10 jaar gaf ik
ook de cursussen Algemene Kynologische Kennis voor de kandidaat-keurmeesters.
Op dit ogenblik ben ik Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij St Hubertus en zetel ik in
de Kynologische Raad, de Keurmeesterbenoemingscommissie en de Vlaamse Fokcommissie..
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