
Mijn geweldige omgang met honden begon in 1966. Samen met mijn man, Frans De Ridder, 

kochten we een Dalmatiër, Pluto. Hij was het klassieke voorbeeld van beginnersfouten: geen 

stamboom en later ontdekten we dat hij ook doof was. Zijn geweldige temperament bracht 

ons ertoe om meer Dalmatiërs te hebben (maar niet 101 ...) en we importeerden 

verschillende honden uit Engeland, begonnen met succes te showen en vroegen daarom 

onze kennelnaam "Irdally" aan. Onder deze stamboomnaam hebben we een flink aantal 

kampioenen gefokt. Later werd het team uitgebreid met  Ierse Wolfshonden en dan begrijp 

je onze rasnaam.  

Begin jaren 90 ontwikkelde ik een sterke interesse in een Belgisch ras, de Griffon Bruxellois 

en meer in het bijzonder de korthaarvariëteit (Petit Brabaçon). Ik showde niet meer maar ik 

heb nog steeds een Griffon Bruxellois en een Griffon Belge, die me allebei veel plezier 

bezorgen.  

Ik heb een fijne porseleincollectie die in de hele wereld bekend is van alle soorten 

Dalmatische beeldjes, het resultaat van selectief onderzoek gedurende 50 jaar.  

Ik heb me in 1973 aangemeld als keurmeester en in 1996 werd ik de eerste vrouwelijke 

allround keurmeester. Ik heb uitgebreid gekeurd, inclusief missies op alle continenten, en 

heb de eer gehad om mijn geliefde rassen te keuren op verschillende 

wereldtentoonstellingen.  

Ik ben voorzitter van de Belgian Chihuahua Club en van de Royal Griffon et Papillon club. Ik 

ben ook  voorzitter van de Commissie Standard Belgische rassen. Ik was de eerste voorzitter 

van de Ierse Wolfshondenclub en een van de oprichters van de Belgische Junior Handling-

club. Ik ben vice-voorzitter van WAFDAL (Wereldorganisatie van Dalmatische clubs) en 

voorzitter van de Normcommissie van de Belgische Kennel Club (Sint-Hubertus). Bij de Royal 

Belgian Dalmatian Club waar ik al meer dan 40 jaar bij betrokken ben - eerst als redacteur, 

daarna als hun voorzitter - sinds vorig jaar ben ik hun voorzitter.  

De eerste voorstellen om een nieuwe standaard voor uw ras te creëren werden in 1994 van 

mij overgenomen (!!!!) en ik ontving uiteindelijk een kopie van de nieuwe rasstandaard op 

het Europees Kampioenschap in Brussel in augustus 2016. Daar deze standaard een Frans-

Belgisch ras betreft, moesten beide  landen het eens zijn over alle voorstellen. 

 

Vriendelijke groeten, 

Liliane De Ridder-Onghena, BE. 


