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Boek is vol te schrijven
Het archief van Frans is dermate groot, de prijzenkast 
propvol, foto’s, krantenartikelen noem maar op dat het 
schier onmogelijk is om alles hier te omschrijven.
Frans heeft in zijn eigen sportcarrière zoveel  
meegemaakt en als trainer zoveel bekende sporters  
bij zich gehad dat er met gemak een boek over  
te schrijven is.

Liefde voor dieren
Wat wel steeds aan de orde komt tijdens de gesprekken 
met hem is zijn liefde voor dieren.
Ondanks zijn beroep (slager) zijn honden zijn tweede 
hobby.
Van huis uit had hij altijd al een boxer en dat werd ook 
zijn dier toen hij in Moordrecht ging wonen.
Daarna werden het een Bull terriër, Pitt Bull,  
Stafford terriër.

Nederlands kampioen
“Met de Staff werd ik Nederlands kampioen.  
Het was een pracht beest; lief en aanhalig, goed voor 
kinderen, een droomhond.”
Frans is ook een echte “hondenman”, gaat met vrienden 
op verzoek mee om naar een nestje te kijken en ziet 
meteen of de pups goed zijn of niet.
Bang voor vervaarlijke grommers is hij evenmin en als 
ik naar de vele foto’s van zijn beesten kijk dan moet ik 
eerlijk bekennen dat ik wel een beetje bang zou zijn bij 
de aanblik van de bekken met vlijmscherpe tanden.

                   

Frans met zijn kampioen

“Maar rashonden worden niet zo oud en daardoor heb 
ik er nogal wat gehad. Allemaal zelf uitgezocht en  
afgericht. Lieve beesten zonder enige vorm van  
agressie, ook al hebben ze een vervaarlijk uiterlijk”.
Een grote vechthaan had hij ook nog kort waarmee hij 
buiten liep alsof hij de hond aan het uitlaten was, in  
tegenstelling tot de prachtige (zang)vogels in zijn  
huidige volière.

Chica
Zijn huidige hond is een ouderwetse Engelse Stafford. 
Een hond met een atletisch vermogen en dito lijf met de 
naam Chica.



Hij gaat nog een keer met haar naar een tentoonstelling 
om te weten waar ze staat. En geloof mij, dat zal best 
hoog zijn want ik, als beslist geen kenner, vind het een 
prachtbeest.
Natuurlijk houd Frans haar in topconditie. Traint haar 
elke dag, maakt zelf haar uitgebalanceerde eten.
 

Frans traint Chica elke dag

Frans een amateur trainer op  
professioneel niveau, een man die  
sporters maakt, kampioenen kweekt,  
maar bovenal een bescheiden mens 
met emoties die zijn sporters op  
handen draagt met een hart van goud. 
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