Dossier werkproef: Interview met Dr. Barbara Zanieri
door Katja Chtuka

Geboren in Lucca (Italië), in een familie van
hondenliefhebbers en fokkers van de Boxer,
startte Barbara Zanieri op leeftijd van 20
jaar met het fokken van Dobermanns,
onder de kennelnaam “Di Poggopiano”. Ze
fokte door de jaren heen meerdere
Italiaans en Internationaal Kampioenen.
Als keurmeester voor de Dobermann sinds
1992 keurde ze de belangrijkste
competities en tentoonstellingen op zowel
ieder continent. Op dit moment is ze
bevoegd voor het keuren van de Schnauzer,
Cane Corso, Bulldog en de complete
rasgroep 4.
Ze vertegenwoordigde Italië meerdere
keren op de Algemene Vergadering van de
FCI en in de Mediterraanse en Europese
sectie, is Vice Voorzitter van de Mediterraanse sectie, lid van de FCI show commissie,
voorzitter van de regionale kennelclub van Pisa en sinds 2016 bijzondere commissaris
van de SACC (Società Amatori Cane Corso - de Italiaanse rasvereniging)
Dr. Barbara Zanieri is advocaat en lid van de Italiaanse vereniging van strafpleiters. Ze
woont en werkt in Pisa.

1) Dr. Zanieri, als FCI keurmeester en bijzondere commissaris van de SACC
bent u nauw betrokken bij ons ras. Door welke eigenschappen van de Cane
Corso, zowel in uiterlijk als in karakter, wordt u het sterkst aangetrokken?
Het is een geweldig ras, een mix van trots, moed en zachtheid. Krachtig en gespierd,
maar hoe dan ook met het vermogen om in een flat te wonen indien zijn eigenaar hem
voldoende beweging geeft. Ik denk dat deze kwaliteiten de sleutel zijn tot het
ontegensprekelijke succes van dit ras wereldwijd.
En dit zeg ik met grote trots, vanuit de rol die ik speel binnen dit ras, maar vooral als
Italiaans hondenliefhebber!
2) Wat is uw visie op de Cane Corso als werkhond?
Ik fok sinds heel wat jaren Dobermanns en uiteraard heb ik met mijn honden gewerkt.
Ik moet bekennen dat, toen ik de Cane Corso wat beter leerde kennen, ik mijn twijfels
had bij de attitude van de honden. In feite, na het zien van alle CAL 2 testen die we vorig
jaar organiseerden, merkte ik dat de Cane Corso geweldige natuurlijke capaciteiten
heeft. Het probleem is eerder dat de eigenaren, vooral in Italië, het plezier van te
werken met hun honden nog niet echt appreciëren. Het gebeurt redelijk vaak dat ik
onvoorbereide honden zie en eigenaren die meer uit verplichting dan voor het plezier op
de werktest aanwezig lijken te zijn.

Hoe dan ook, ik heb veel waardering voor de Cane Corso met uitmuntende kwaliteiten,
die goed voorbereid zijn. Zij doen absoluut niet onder voor de honden van andere rassen
die onderworpen zijn aan een werktest. In maart organiseerden we een aangename
werktest nabij Milaan met 25 Cane Corso’s die deelnamen in verschillende disciplines en
uitmuntende resultaten behaalden, ik denk dat de tijd gekomen is om met de SACC een
eerste kampioenschap voor werk te organiseren, waarschijnlijk dit jaar in november in
Centraal-Italië.
3) In 2016 werd ons ras door de FCI erkend en geclassificeerd als “ras
onderworpen aan een werkproef”. Kan u ons iets meer vertellen over de reden
daarvan?
Voor de redenen die ik eerder opnoemde. Wij Italianen zijn zeer trots op dit Italiaanse
ras dat de natuurlijke capaciteiten heeft om onderworpen te zijn aan een werktest. De
karakteriële eigenschappen en de attitude van de Cane Corso worden enorm
gewaardeerd, vooral in het buitenland, en zoals ik eerder al opmerkte is dat ongetwijfeld
één van de redenen van zijn succes wereldwijd.
4) Werken met de hond, en dan vooral het defensieve onderdeel, wordt door
de doorsnee eigenaar vaak als negatief beschouwd. Hoe kunnen we dit
vooroordeel de wereld uit helpen?
Ik ben het het met je eens, het is een
bewering die ik helaas ook vaak te
horen krijg.
In een aantal landen wordt de Cane
Corso reeds jarenlang beschouwd als
een werkhond, en wordt hij ook om die
reden gefokt en aangekocht. In andere
landen, waaronder Italië, denk ik dat
het probleem hoofdzakelijk het gebrek
aan trainers is. Helaas beschikken deze
landen niet over de nodige faciliteiten,
zoals die er zijn voor andere werkrassen,
waar eigenaren met hun hond kunnen
werken en waar hen wordt aangeleerd
hoe de natuurlijke capaciteiten van hun
puppy in de juiste richting te sturen. Dit is een fundamenteel onderdeel dat ingevoerd
moet worden.
5) Op dit moment bestaat er geen werkproef in het bijzonder voor de Cane
Corso. Hoe ziet u de toekomst van ons ras in relatie tot IPO, en kan u ons
vertellen of er in de (nabije) toekomst een werkproef voor de Cane Corso
gecreëerd zal worden?
Zoals ik eerder al zei, beschikken vele honden van dit ras over uitstekende natuurlijke
capaciteiten. Om te slagen voor de IPO proef is er enkel standvastigheid en
doorzettingsvermogen nodig gedurende de voorbereiding. Desondanks ben ik er van

overtuigd dat het invoeren van de IPO proef als een minimum vereiste om Italiaans
Kampioen te worden op dit moment voorbarig is, vanwege het gebrek aan faciliteiten
waar honden op een correcte manier getraind kunnen worden.
Met de steun van de Italiaanse kennelclub ENCI organiseren we op dit moment stages in
verschillende delen van Italië om de wereld van het werken met honden toegankelijker
te maken voor alle eigenaren die dat willen.
Persoonlijk hoop ik, gezien de karakteriële mogelijkheden van het ras, dat in een niet al
te verre toekomst de IPO proef zal worden geïntroduceerd als een vereiste voor de Cane
Corso, en dit ook in de andere landen van de FCI. Maar, we moeten realistisch zijn en in
gedachten houden dat we eigenaren in de eerste plaats de mogelijkheid moeten bieden
toegang te hebben tot geschikte faciliteiten met gekwalificeerde trainers.
6) Gezien de ‘inhoud’ van ons ras en gebaseerd op uw persoonlijke kennis van
werkhonden, denkt u dat de Cane Corso een bijzondere training nodig heeft
voor een test als CAL 2, of zou naar uw mening zijn natuurlijke attitude en
instinct genoeg moeten zijn om te slagen voor deze test, met andere woorden,
bent u van mening dat CAL 2 slechts de deur is naar een “echte werkproef”?
De CAL 2 is een goede test en is een kans om de natuurlijke capaciteiten van de hond te
evalueren. Wat betreft de tijd van voorbereiding, mogen we niet veralgemenen. Veel
hangt af van de attitude en de
socialisatie van de individuele
hond. Wie met zijn puppy
deelnam aan puppy training en
het advies van een goede coach
volgde, kan vaak voor deze test
slagen zonder een gerichte
training. Helaas maken vele
eigenaren pas kennis met de
wereld van werken wanneer
hun hond anderhalf à twee jaar
oud is, zonder enige socialisatie
vooraf. In dit geval heeft de
hond uiteraard een
voorbereiding nodig, al dan niet kort, op de test.
Hoe dan ook moet ik zeggen dat alle eigenaren die in de buurt kwamen van een
trainingscenter, misschien in eerste instantie meer uit verplichting dan voor het plezier,
al snel genoten van de gespendeerde tijd met hun hond, werkend! De atmosfeer die er
heers tijdens een werktest is heel sereen, een treffen van vele liefhebbers die dit
prachtige ras op z’n best komen bewonderen!
7) Dr. Zanieri, ik ben van mening dat de vereiste om te slagen voor CAL 2
alvorens de titel van “Italiaans Kampioen” te mogen dragen, een belangrijke
regel is, omdat naar mijn mening karakter een onderdeel is van schoonheid, en
aldus een belangrijk onderdeel van de rasstandaard.
Kan u mij vertellen of het tot de mogelijkheden behoort, dat nationale rasclubs
buiten Italië, eenzelfde vereiste stellen, met dezelfde regels?
Zoals je zeer terecht zei, is het karakter een fundamenteel onderdeel van dit ras, ik zou
zeggen een potentieel dat op de juiste manier ontwikkeld en gewaardeerd moet worden.
Om deze reden zou Italië als land van oorsprong moeten samenwerken met andere
Internationale kennelclubs. Ik geloof er ook sterk in dat de introductie van het SACC

werk kampioenschap, toegankelijk voor deelnemers van alle landen, een zeer
belangrijke gelegenheid kan zijn voor dialoog met de rasclubs van andere landen.
8) We naderen het einde van dit interview, en ik wil u heel erg bedanken voor
uw waardevolle bijdrage. Het was voor mij een waar genoegen en een eer om
de vragen, die ons als Cane Corso liefhebbers allen bezighouden, te mogen
stellen aan de commissaris van de Italiaanse rasvereniging. Er is echter nog
één vraag die me bezighoudt: hoe denkt u dat Italië er in kan slagen om de rol
als leider in de Cane Corso wereld te hernemen, die hoe dan ook ongetwijfeld
door velen gegeerd is, en die meer en meer in discussie gesteld wordt?
Om eerlijk te zijn denk ik dat de leidende rol van Italië in de Cane Corso wereld niet in
twijfel getrokken kan worden. Voor de Italiaanse kennelclub ENCI is de Cane Corso een
zeer belangrijk ras (letterlijk gezegd door ENCI voorzitter sig. Dino Muto, tijdens de
meest recente Raduno dell’Anno), en ik ben er zeker van dat, ondanks dat ik me bewust
ben van de moeilijkheden die we zeker nog gaan tegenkomen, er belangrijke
beslissingen genomen zullen worden op het vlak van de gezondheid, karakter en het
type van dit ras, dat een fundamenteel onderdeel is van onze nationale kynologische
erfgoed.

