
Een bijzonder interview met bijzondere mensen op een bijzondere locatie. 

 

Bijzonder omdat het interview gedaan wordt onderweg naar de Crufts in Engeland. 

Bijzonder omdat ik weinig hoefde te vragen en het hele verhaal uit zich zelf verteld werd. 

Bijzondere mensen Tineke Calkhoven en Sonja Tenbosch. 

 

Tineke en Sonja zijn de trotse eigenaren van: 

Moos (Zico Zaza vd Blessewichof) 

Nederlands Kampioen   

Belgisch Kampioen en Internationaal Kampioen 

 

 

 

 

 

 

 

Moos heeft 2 maanden in Engeland gewoond bij Anne en Graham Turner (hele goede 

vrienden) 

De bedoeling was dat Moos een aantal dekkingen daar zou doen en voor 3 maanden zou 

blijven, maar het logeer partijtje liep iets anders. 

In het noorden van Engeland brak Parvo uit en zowel Anne en Graham als Tineke en Sonja 

wilde geen risico nemen om Moos nog langer in Engeland te laten, dus werd er besloten om 

hem naar huis te laten gaan. 

Op die manier was Moos zijn uitje korter dan gepland maar het hield ook in dat een 

besmetting voorkomen werd. 

 

Moos is vorig jaar uiteindelijk na het behalen van al zijn titels geplaatst bij goede kennissen, 

(inmiddels goede vrienden) hij krijgt daar de aandacht die hij verdiend en wordt behandeld als 

een echte prins en dat bevalt hem heel erg goed. 

Hij komt nog regelmatig “thuis” voor een trimbeurt of zo maar om te spelen, ook gaan Tineke 

en Sonja regelmatig bij hem op bezoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Billy (Hor Dastynella Elegant) 

Nederlands Kampioen   

Belgisch Kampioen en Internationaal Kampioen 

 

 
 

 

 

 

Ollie (Bagheera-Jip vd Blessewichof) 

Nederlands Kampioen   

Belgisch Kampioen  

Deens Kampioen en Internationaal Kampioen 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

En natuurlijk niet te vergeten Jojo. 

Jojo is een Greyhound afkomstig van GINN (Greyhound In Nood Nederland) waarvan Tineke 

en Sonja al heel lang lid van zijn. 

Toen de dames verhuisde van een flat naar een woonboot vonden ze het wel heel erg stil 

doordat ze op dat moment geen honden hadden. 

Ze kozen ervoor om een Greyhound te adopteren van GINN, het werd de toen 3 jarige  Jojo. 

Hij is een super lieve en rustige hond die al bijna 10 jaar een heerlijk leventje lijdt op de 

woonboot. 

Jojo wordt in mei 13 jaar.  

 

 
 

 

 

In een ver verleden hadden Tineke en Sonja twee Riesenschnauzers peper en zout, daarna 

twee Ierse wolfshonden en in 2007 kwam dus Jojo bij hun wonen.  

 

Maar het bleef toch kriebelen want er zat een virus in hun bloed, een virus dat als je er 

eenmaal mee besmet bent nooit meer vanaf komt… 

Ja wel het Schnauzer virus (heel besmettelijk en bij besmetting heb je levenslang) 

Vooral bij Tineke, vrij snel nadat Jojo bij ze kwam wonen wilde ze graag een hond erbij. 

Maar kindjes die vragen…. juist… die worden overgeslagen. 

2 jaar heeft ze gezeurd zonder resultaat, maar toch kreeg ze Sonja zover om in te stemmen en 

dus kon de zoek tocht naar een ander hondje beginnen. 

 

 

 

 



 

 

Ze wilde het ras niet laten gaan, maar wilde ook geen Ries meer en kozen daarom heel bewust 

voor een Dwergschnauzer het moest de zwart / zilver variëteit zijn. 

De reden voor deze variëteit is volgens de dames heel simpel. 

Bijna in koor zeggen ze, ze zijn: 

Trouw 

Stoer 

Waakzaam 

Altijd in voor een geintje 

Ondernemend 

Zeer ontdeugend 

Nieuwsgierig 

Eigenwijs 

Maar boven al super lief en aanhankelijk 

 

Na veel onderzoek en heel wat uren op het internet kwamen ze we op de site  

"van de Blessewichof" terecht.  

Na een aantal bezoeken aan Hans en Cora van den Berg  hebben ze beslissing genomen en 

kozen ervoor om een reutje “te bestellen”. 

Dus de fokker van hun eerste miniatuur schnauzer hadden ze gevonden,  

Zombie Z Dixie (Zaza) zou de moeder worden en het lange wachten kon beginnen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eindelijk op 26 mei 2010 werd Zico-Zaza vd Blessewichof geboren. (Moos) 

Moosje woog bij zijn geboorte 141 gram en was een super klein mannetje wat het in het begin 

niet echt makkelijk had, maar al snel ging het goed met hem en groeide hij als kool. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Er brak een nieuwe fase aan in het leven van Tineke en Sonja.  

Want niet alleen hadden ze een  hondje gekocht, er was ook een vriendschap ontstaan tussen 

hun en Hans en Cora van den Berg.  

Toen Moosje een echte Moos werd wilde Tineke graag met hem gaan showen, in 

samenspraak met Sonja werd er besloten om ervoor te gaan. 

 

 



 

(In het verleden hadden ze al wat ervaring op gedaan met het showen van hun Ries en Ierse 

wolfshond, maar in die tijd was het niet zo intensief.) 

 

Het betekend natuurlijk dat ze veel weekenden weg zijn, en Sonja Tineke’s chauffeur is. 

Waar ze overigens geen probleem mee heeft. 

Voor beide geldt dat ze er erg veel plezier aan beleven en genoegdoening uithalen zeker als je 

mooie honden hebt die ook nog eens goed scoren. 

Sonja is foto’s gaan maken tijdens de keuringen met als gevolg dat er honderden zo niet 

duizenden foto’s inmiddels zijn gemaakt van hun mannen. 

Een leuke en fijne bijkomstigheid is dat ze veel vriendschappen hebben opgedaan maar vooral 

veel plezier beleven op door Europa. 

Kortom: het is een geweldige hobby! 

 

Maar in het begin ging het allemaal niet zo simpel en soepel al dat het nu gaat. 

Tineke moest leren om haar schnauzer te trimmen, daarvoor ging ze in de leer bij Hans. 

Na een poosje lukt het haar aardig om zelf Moos in model te zetten en vrijwel helemaal 

showklaar te maken. 

Toch werden de … op I gezet door Hans om Moos helemaal de ster van de show te maken. 

 

 

Het showen kon beginnen, maar omdat Tineke heel zenuwachtig maar vooral erg onzeker was 

tijdens het showen had ze besloten om het iemand anders te laten doen. 

Die iemand anders werd Anne Poelmans, zij deed de handling voor ongeveer 24 maanden. 

Tineke vond het showen toch wel heel erg leuk en heeft zich over haar onzekerheid heen 

gezet, Moos had nog 1 puntje nodig en ze besloot om dat ene punt zelf binnen te halen. 

Met succes, de onzekerheid is verdwenen maar de zenuwen zijn er nog steeds. 

 

In die tijd werd de samenwerking met Hans groter en heeft ze hem overgehaald om 

koppelklasse te gaan lopen met Diedel en Moos. 

Dit lijden tot grote successen en bleek achteraf een gouden koppel te zijn wat je zelden nog 

zult zien. 

 

 

  
 

 

 

 



 

In die tijd is de site www.de-blessewichof-boys.nl ontstaan een samen werking met Hans en 

Cora werd uitgebreid. 

Hans en Cora de dames van de Blessewichof en Tineke en Sonja de mannen. 

 

Vanuit Slowakije is Billy bij hun gekomen in 2013. 

Omdat Tineke en Sonja graag verder wilde met showen en er bij Hans en Cora 3 nesten op 

een rij geen reuen bij zaten die showwaardig waren, zijn ze gaan zoeken naar een andere 

geschikte reu. 

Hun keus viel op deze knappe mannen-pup uit Slowakije. 

Van deze keus hebben ze nooit spijt gehad, want binnen de kortste keren behaalde ook Billy 

de felbegeerde titels. 

Billy is ook een pech vogeltje geweest, hij had zijn achterpoot zwaar gekneusd waardoor hij 

weken in getapet moest doorbrengen. 

Gelukkig is alles weer helemaal goed gekomen, heeft hij er niks aan overgehouden en springt 

hij weer vrolijk in het rond. 

 

Op 14 maart 2014 werd Ollie geboren. 

De nieuwste aanwinst van de dames, een echt Blessewichof boy. 

Een lang gekoesterde wens ging in vervulling en Ollie groeide uit tot een prachtige reu met 

hele goede show kwaliteiten. 

 

 

Hij heeft inmiddels al vele kampioenschappen gehaald en zijn nu met hem onder weg naar de 

Crufts in Engeland. 

 

Nu 6 jaar verder en 3 reuen later is Tineke nog steeds gek van het showen en blijven daarbij 

niet binnen de landsgrenzen.  

Zo zijn ze in de afgelopen jaren niet alleen in Nederland maar ook naar België -  Luxemburg 

– Denemarken en Engeland geweest. 

Voor dit jaar staat ook Kroatië op het programma en voor volgend jaar natuurlijk de 

Wereldshow die dan gehouden wordt in de RAI in Amsterdam. 

Daar zullen ook Diedel en Moos nog een keer schitteren als koppel in de veteranenklasse. 

 

 

http://www.de-blessewichof-boys.nl/


 

Alle drie de mannen van Tineke en Sonja zijn dekreuen en hebben al verschillende mooie 

honden met showkwaliteiten voort gebracht. 

Het spreekt voor de meiden vanzelf dat hun honden goed gezond zijn en daar ook op getest 

worden. 

Zo wordt bij alle reuen de ogentest gedaan en is de MAC test uitgevoerd. 

 

Op de vraag als ze moesten kiezen voor een ander ras buiten de schnauzer welk zou dat dan 

zijn, komt het antwoord van Sonja heel stellig een Ierse wolfshond. 

MAAR dan niet in plaats van een schnauzer maar er gewoon gezellig bij! 

Tineke is heel simpel in haar antwoord, zolang het 4 poten heeft vindt ik heel veel rassen leuk 

en maakt het me niet zo heel veel uit. 

Ook hier komt weer een maar, MAAR als ooit de zwart / zilver Ries goed gekeurd wordt 

komt er die zeker een. 

 

Voorlopig is dit niet aan de orde en blijven Tineke en Sonja hun mannen trouw. 

Ze beleven nog te veel plezier aan deze variëteit en aan de vriendschap en samenwerking met 

Hans en Cora. 

Ze hopen dan ook dat ze nog in lengte van dagen kunnen en mogen samenwerken met hun en 

natuurlijk te blijven showen. 

 

Het lidmaatschap bij de Nederlandse Schnauzer Club was en is voor de meiden een bewuste 

keus. 

Zij vinden dat de Club het ras een zeer warm hart toe draagt en de kennis en informatie bij de 

club heel groot is. 

Op deze manier kunnen ze op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het ras. 

En natuurlijk de jaarlijkse Kampioensclub match. 

 

Onze rit naar de Crufts vordert al aardig en ik vind dat ik wel genoeg informatie van ze heb 

gekregen om uit te werken tot dit interview. (verslag) 

Dus ik bedankt Tineke en Sonja voor hun spontane verhaal. 

 

 
Virginie Rutte 


