
 

 

Hallo liefhebbend Nederland, 

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven zodat u weet met wie u te maken heeft. Mijn naam is Eric 

Maas, woonachtig is het plaatsje Schinnen in het zuiden van Limburg. Ik ben gehuwd met Anita en 

trotse vader van twee zonen, een van 23 en een van 20. Beiden wonen nog thuis. Ik ben 57 jaar oud 

en werkzaam in de buitendienst in de tabaksbranche. Tevens verricht ik accountmanagerswerk in 

Duitsland.  

Je zou bijna zeggen dat is het wel zo een beetje doch aangaande onze liefhebberij heb ik nogal wat 

dingen gedaan. Op mijn 14de  kreeg ik mijn eerste konijntjes en op mijn 17de werd de eerste 

konijnenflat gebouwd voor een aantal Blauwe Weners en zo werd ik in 1982 lid van de vereniging 

Bunde & Omstreken. Toenmalig voorzitter Hub Rompelberg gaf zijn voorzittershamer over aan zijn 

zoon Frans Rompelberg. Op mijn 19de deed ik al snel hand en spandiensten op mijn eerste show. Al 

snel leerde ik hoe de administratie van een show in elkaar zat. Mijn toenmalig Blauwe Weners deden 

het niet goed op de show en snel schakelde ik om naar ons Nederlands Ras de Deilenaar. Om 

vervolgens een aantal jaren later mij toe te leggen op de Klein Chinchilla. Dit ras heeft echt mijn hart 

gestolen en al snel wilde ik keurmeester worden. In 1997 ben ik toen met de opleiding begonnen. 

Vanaf 1984 zat ik ook inmiddels in het bestuur van B&O. De Speciaalclub van de Chinchilla wist mij 

ook voor een bestuursfunctie te strikken. Dat doe ik tot op de dag van vandaag nog altijd met veel 

plezier als secretaris.  Inmiddels fok ik het ras Zwartgrannen, welk ik met succes als nieuw ras ter 

erkenning heb mogen brengen. Ook in de kleurdwerg heb ik deze kleurslag ter erkenning mogen 

brengen. Deze twee rassen fok ik tot op de dag van vandaag. Ook een aantal kippen en enkele 

eendjes behoren tot onze huisdieren. 

Toen mijn jongste zoon begon met voetballen op zijn zesde in 2007 werd ik al snel door het 

jeugdbestuur ingelijfd. Vanaf 2008 tot 2018 ben ik jeugdvoorzitter geweest van de plaatselijke 

voetbalvereniging. Die in 1017 fuseerde met nog 2 omliggende clubs. Het combineren van twee 

hobby’s is dan niet zo gemakkelijk. Toen mijn twee kinderen naar de senioren verkasten heb ik mijn 

functie terug gegeven om mij weer volledig op de door mij zo geliefde hobby te focussen.  

In 2018 kwamen er de eerste geluiden dat er een aantal verenigingen in het Zuid Limburgse wel 

wilden samensmelten tot een nieuwe vereniging. In 2019 stond ik mede aan de wieg van een 

samensmelting van 5 verenigingen in Kleindierliefhebbers Zuid-Limburg. Hier zit ik in het bestuur in 

de functie van secretaris. 

De mensen die mij kennen zullen mij typeren als iemand die het hart op de tong heeft, recht door 

zee is en daadkrachtig is. Ik ben echt iemand die niet altijd in het gareel loopt en graag de 



confrontatie aangaat. Maar ik ben ook iemand die zegt Mea Culpa als ik het niet bij het rechte eind 

heb en dan ook overtuigd ben. Ik denk dat de portefeuille die mij is toebedeeld wel bij mij past. Als 

je bij de pakken neerzit gebeurd er helemaal niks. Blijven dromen van die goede ouwe tijd is mooi 

maar niet meer van deze tijd. Mensen zijn mondiger geworden en laten zich niet zomaar in een 

richting duwen. Overtuig anderen met enthousiasme en duidelijkheid dan zal het onze hobby alleen 

maar ten goede komen. Stilstaan is achteruit holen in onze hobby. We kunnen nog zoveel meer 

winnen. En winnen doen we alleen als we allemaal willen. 

 

Eric Maas 

 

 


