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Deze brochure – Wat is en doet een kynologen club? –
wordt u aangeboden door de Raad van Beheer op Ky-
nologisch Gebied in Nederland.  De Raad van Beheer is
hét aanspreekpunt als het gaat om rashonden, om kyno-
logische informatie en ondersteuning in de breedste zin
van het woord. Het werkterrein van de Raad van Beheer
is heel breed: van stamboomregistratie, kennelnaamregi-
stratie, opleidingen, certificering, hondensport en –ten-
toonstellingen tot gedrag, gezondheid en welzijn van
rashonden. 
In deze brochure maakt u kennis met de kynologen clubs
die er in Nederland zijn en met wat zij voor eigenaars van
honden kunnen betekenen. Verdeeld over het hele land,
kunnen liefhebbers van honden, in clubverband of team-
verband, deelnemen aan velerlei hondensporten, aan
hondenopvoeding, trainingen, recreatieve activiteiten en
aan clubmatches. Ook kunnen zij kennis opdoen en in
contact komen met andere hondenliefhebbers in de
regio. 

Meer weten over het werk van de Raad van 
Beheer? Vraag via info@raadvanbeheer.nl de

gratis brochure “… voor alle rashonden” aan of
download de brochure van de website

www.raadvanbeheer.nl 

De erkende kynologen club
Een kynologen club, kortweg K.C., wordt gevormd door
eigenaars van verschillende (ras)honden. In tegenstelling
tot een rasvereniging, zijn eigenaren van rasloze honden
hier ook van harte welkom als lid. Op circa 70 locaties in
Nederland zijn er kynologen clubs actief, dus is er altijd wel
een in uw regio te vinden. De website van de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied (www.raadvanbeheer.nl)
wijst de weg naar alle erkende kynologen clubs die zijn
aangesloten bij de Raad van Beheer.  
Een andere naam voor kynologen club is kynologen ver-
eniging (K.V.); behalve de naam is er geen enkel verschil.
In combinatie met deze namen wordt ook wel de aan-
duiding Hondensportvereniging gebruikt. Dat kan het-
zelfde zijn, maar dat hoeft niet. De erkende kynologen
clubs zijn direct herkenbaar aan de toevoeging ‘erkend
door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Ne-
derland’ of aan het logo ‘Raad van Beheer – Erkende Ky-
nologen Club’. Alleen zij mogen dan ook dit logo voeren. 

De plaats van een kynologen club binnen de
landelijke kynologie
De kynologen clubs hebben zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot centra waar hondeneigenaars elkaar – let-
terlijk - vinden, waar kennis wordt verspreid en educatieve
elementen hand in hand gaan met sportieve prestaties. 
Deelnemen aan hondensporten is in de afgelopen jaren
enorm populair geworden. Waren er vroeger nog maar
een paar mogelijkheden, zoals jacht, dressuur en africh-
ting, nu kan de hondenbezitter kiezen uit heel veel mo-

gelijkheden om plezierig actief te zijn met de hond. Deze
activiteiten hebben een link met hondensport en hon-
denopvoeding en/of zijn recreatief.  

Tip:
Nieuwe leden van kynologen clubs doen er goed 

aan de statuten en huishoudelijke reglementen 
op te vragen, zodat ze zich een beeld kunnen vormen

van het reilen en zeilen binnen de vereniging. 

Het verschil tussen een kynologen club en een rasvereni-
ging is dat een rasvereniging zich bezighoudt met de be-
langenbehartiging van meestal één ras, bij voorbeeld de
Bouvier of het Kooikerhondje. Hun activiteiten hebben
dan ook vrijwel altijd een directe link met het ras dat zij
vertegenwoordigen. Wat een rasvereniging precies te
doet, is te lezen in een andere brochure van de Raad van
Beheer: “Wat is en doet een rasvereniging”.  

Kynologen clubs hebben een brede taak in de kynologie
en bieden een groot pakket aan mogelijkheden voor
hondenbezitters. Niet alle kynologen clubs hebben de-
zelfde activiteiten op hun programma staan, dus is het
zaak dat men zich vooraf informeert over de mogelijkhe-
den. In grote lijnen komt het er op neer dat kynologen
clubs actieve liefhebbers van veel verschillende rashon-
den en rasloze honden bij elkaar brengen, om gezamen-
lijk activiteiten te ondernemen. Kortom, een K.C. is een
trefpunt bij uitstek voor liefhebbers van honden.

Een kynologen club kan de maatschappelijke 
erkenning en acceptatie van het houden 

van honden bevorderen. 

Wie zich wil aanmelden als lid van een kynologen club,
doet dat bij voorkeur bij een club in de regio. Men is ech-
ter vrij om lid te worden van een K.C. buiten de eigen
regio. Waar men zich aanmeldt is ook afhankelijk van de
wensen van de hondeneigenaar. Er zijn ook hondenlief-
hebbers die lid zijn van twee of drie K.C.’s, omdat ze di-
verse trainingen volgen of diverse sporten beoefenen.  

Liefhebbers van honden kunnen in clubverband kennis opdoen en in
contact komen met andere hondenliefhebbers in de regio. (Foto: Ria
Hörter).
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Faciliteiten
Een kynologen club werkt voornamelijk dienstverlenend.
De lidmaatschapsgelden van de leden en de inkomsten
uit de activiteiten moeten verantwoord worden besteed,
waarbij men steeds voor ogen houdt dat het doorgeven
van kennis, de relatieverbetering baas-hond, hond-maat-
schappij en de educatieve en sportieve activiteiten
voorop staan. 
De diensten die de kynologen club levert kunnen als volgt
worden onderscheiden:

• Hondenopvoeding en hondensport
• Opleidingen
• Overige diensten

We zullen ze in deze brochure onder de loep nemen,
zodat u een compleet overzicht van de bestaande acti-
viteiten krijgt. Zoals gezegd zijn kennisoverdracht, dienst-
verlening en voorlichting belangrijke taken binnen de
kynologen club. Immers, voor nieuwe hondenbezitters is
de club vaak de eerste kennismaking met de wereld van
de hond. 
Het plezier dat werken en sporten met honden geeft,
loopt als een rode draad door àlle activiteiten die de 
kynologen clubs organiseren.  

Op de website van de Raad van Beheer vindt u onder
‘Verenigingen & Activiteiten’ > ‘Kynologen Clubs en Dien-
sten’ een kaart van Nederland waarop u direct, per pro-
vincie, kunt zien welke diensten de in die provincie
gevestigde kynologen clubs aanbieden. U kunt selecte-
ren op provincie én op de aangeboden diensten. Een
overzicht van alle KC’s in Nederland vindt u op de ach-
terzijde van deze brochure. De website van de Raad van
Beheer, van ‘Cynophilia’ (www.cynophilia.nl) en van de
afzonderlijke kynologen club bevat veel informatie over
het ontstaan, de reglementen, wedstrijden, opleidingen,
examens, etc. van de meeste vormen van hondenop-
voeding en de verschillende hondensporten.  

Bij deelname aan activiteiten van kynologen clubs
gaan opvoeding, sport en recreatie 

vaak hand in hand. Dat hond en baas plezier 
beleven aan deze activiteiten staat voorop. 

Hondenopvoeding en hondensport
Kynologen Clubs bieden bij hun activiteiten een groot
aantal verschillende mogelijkheden aan:
• Puppycursus – spelenderwijs een jonge hond een aan-
tal basisvaardigheden leren. Het volgen van één of meer
puppycursussen is dé basis om een hondenleven goed te
laten beginnen. Daar wordt immers de basis gelegd om
te komen tot een gehoorzame hond, die zich sociaal kan
gedragen. Ook het in contact komen met andere hon-
den is heel belangrijk. Een puppycursus is gewoon een
must voor elke hond (en baas!).    
• Elementaire Gehoorzaamheid (EG) – een opvoedcur-
sus waaraan de club eigen elementen kan toevoegen.
Het vervolg van de Puppycursus is de EG. De naam zegt
het al: de elementaire vormen van gehoorzaamheid en
goed gedrag komen bij deze cursus aan de orde. EG
vormt op haar beurt de basis voor de: 

• Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid (VEG) – een
verzamelbegrip voor opvoedcursussen. Soms heet zo’n
cursus Gehoorzaamheid B.
Net als kinderen, moeten honden langer dan één seizoen
worden opgevoed. Een herhaling van het geleerde is
geen overbodige luxe. Gerekend vanaf de puppycursus,
gaat de opleiding tot gehoorzame hond steeds een
stapje verder. En… de kennis van de baas ook. 
• Gedrag & Gehoorzaamheid 1 (GG 1) – Het GG pro-
gramma richt zich op hoge graad van gehoorzaamheid
op verschillende niveaus. 
• Gedrag & Gehoorzaamheid 2 (GG 2) – een voortzetting
van GG 1 op een moeilijker niveau. 
• Gedrag & Gehoorzaamheid 3 (GG 3) – topsport 
met honden; deze cursus komt overeen met het interna-
tionale obedience programma. Er zijn onderlinge 
wedstrijden en wedstrijden voor het Nederlands 
kampioenschap.
Met GG 1, GG 2 en GG 3 treden hond en baas de wereld
van de ‘echte’ gehoorzaamheidtraining binnen. Oefe-
ningen worden afgewisseld met moeilijke opdrachten,
die van hond en baas veel oefening en veel geduld vra-
gen. Kunnen de diploma’s GG 1 en GG 2 door wel bijna
alle (ras)honden worden behaald, GG 3 is weggelegd
voor de volhouders.  
• Gehoorzame Hond 1 (GH 1) – De cursussen Gehoor-
zame Hond zijn bedoeld om de verstandhouding tussen
baas en hond op een niveau te krijgen dat de hond door
zijn gedrag op een sociaal verantwoorde wijze in de
maatschappij zijn plaats kan vinden. Dat wil zeggen dat

Gehoorzaamheidstraining. Met GG 1, GG 2 en GG 3 treden hond en
baas de wereld van de ‘echte’ training binnen. 
(Foto: Collectie Ria Hörter).
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de hond een minimum aan overlast voor zijn omgeving
mag zijn. Zowel de beginnende als de gevorderde hon-
denbezitter kan aan deze cursussen deelnemen.
• Gehoorzame Hond 2 (GH 2) – gelijk aan GH 1, maar op
een moeilijker niveau.
Voor beginnende hondenbezitters is er het boekje ‘Re-
glement Gehoorzame Hond’; daarin staan alle oefenin-
gen beschreven die tijdens het examen worden getoetst. 
• Verkeerszekere Hond (VZH)/Begeleidingshond (BH) –
het programma bestaat uit gehoorzaamheidseisen, zoals
lopen aan de lijn, los volgen, zitten, afliggen en komen
op bevel. Een aantal oefeningen wordt uitgevoerd op de
openbare weg. Keurmeesters worden opgeleid door de
Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer. 
Een verkeerszekere hond is een must in onze drukke maat-
schappij en deze cursus speelt daarop heel goed in. “So-
ciaal en gehoorzaam op straat” is het motto. Voor een
aantal werkhondenrassen is het VZH-diploma de toela-
tingseis om aan gespecialiseerde werkhondentrainingen
te kunnen beginnen. 
• Uithoudingsvermogenproef (UV) -– Proef waarbij de
hond naast de fiets 20 kilometer moet afleggen, met een
gemiddelde snelheid van 12-15 kilometer per uur, en
daarna nog los moet kunnen volgen. Diverse kynologen
clubs bieden een training voor deze proef aan.
Met de Uithoudingsvermogenproef kan een hond aanto-
nen de lichamelijke en geestelijke eigenschappen te be-
zitten waarover een werkhond voor de praktijk of voor de
fokkerij van werkhonden moet beschikken. Deze proef is
aan regels gebonden en kan door alle (ras)honden wor-
den afgelegd. Er is natuurlijk ook een sportief element, dat
bijdraagt aan de conditie van hond én baas. 
• Behendigheid-/agilitytraining – Agility of Behendigheid
is een hondensport waarbij een hond met zijn baas een
parcours met hindernissen moet afleggen, zo snel moge-
lijk en zonder fouten. De hindernissen zijn bij voorbeeld
sprongen, een wip, een (schuine) schutting, een tafel en
paaltjes waar de hond zigzaggend doorheen moet. Als
er één sport is waarbij de conditie van baas en hond een
rol speelt, is het wel behendigheid (agility). Maar ook de
samenwerking en de band tussen baas en hond worden
enorm versterkt bij deze activiteit. Omdat de deelne-
mende honden in diverse groottes worden ingedeeld,
kan vrijwel iedere (ras)hond aan deze sport meedoen.
Aan spanning geen gebrek!  
• Flyballtraining – Flyball – spectaculair om aan deel te
nemen én om naar te kijken – is een estafettesport waar-
bij de honden over een aantal hndernissen moeten sprin-
gen, een tennisbal uit het flyball-apparaat moeten halen
en weer terug moeten springen over de hindernissen. Fly-
ball kan door de meeste (ras)honden    worden beoefend.
Niet echt geschikt voor hele grote en vooral zware hon-
den, maar wel voor lenige honden, bij wie werklust, snel-
heid en intelligentie samengaan. Een teamsport, waarin
eigenaars en honden optimaal moeten samenwerken. En
wat is er nu leuker om met een groepje hondenbezitters
een flyball team te vormen?        
• Ringtraining – lessen om de hond zo goed mogelijk te
presenteren op tentoonstellingen. Meestal biedt de ky-
nologen club ringtraining aan, soms ook de rasvereni-
ging. 
Kynologen Clubs houden over het algemeen 1 x per jaar

een clubmatch. Om de leden daarop goed voor te be-
reiden en hen de kneepjes van het showen bij te bren-
gen, worden ringtrainingen georganiseerd, waarbij de
gang van zaken op een tentoonstelling wordt nagebootst
en geoefend.     
• Werkhondentraining – de werkhondendisciplines zijn:
IPO (Internationale Prüfungs Ordnung) met als niveaus 1,
2 en 3, Speurhond (SpH) en Reddingshond. Deze trainin-
gen worden veelal verzorgd door grote rasverenigingen
of door verenigingen die gespecialiseerd zijn in deze ac-
tiviteiten.
Hondenrassen zijn ingedeeld in groepen – werkhonden,
jachthonden, herdershonden – en werkhondentrainingen
zijn er op gericht om de vaardigheden die deze honden
van nature bezitten, uit te bouwen en in goede banen te
leiden. Veel werkhonden leveren hun bijdrage aan de
maatschappij, als reddingshond, lawinehond, speurhond,
politiehond of bewakingshond. 
• Jachthondentraining – wordt door een aantal kynolo-
gen clubs en rasverenigingen gegeven, maar is vooral
het terrein van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereni-
ging (www.knjv.nl) 
Er wordt wel eens gedacht dat een jachthondentraining
alleen bedoeld is voor mensen die ook werkelijk jagen.
Dat is een groot misverstand. Met jachthonden een jacht-
training volgen, betekent eigenlijk het in goede banen lei-
den van hun natuurlijke aanleg.  Jachthondentrainingen
spelen zich buiten af, in de natuur, en dat alleen al geeft
hond en baas veel plezier. 

Witte Herder in actie. Behendigheid is nu een erkende wedstrijdsport.
(Foto: Yvette Philippi)

Jachttraining, het in goede banen leiden van natuurlijke aanleg
(Foto Arie Booij)
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• Cursus Kind en Hond – de naam zegt het al: een cursus
om de combinatie kind en hond zo veilig en zo plezierig
mogelijk te maken. 
Meestal geschikt voor kinderen vanaf circa 7 jaar en ge-
richt op een verantwoorde, positieve en zorgvuldige om-
gang tussen kind en hond. Spelenderwijs wordt een
aantal commando’s geleerd en wordt de band tussen
kind en hond versterkt. 
• Vuurwerkcursus – wordt gegeven door een aantal ky-
nologen clubs en beoogt (angstige) honden te laten
wennen aan vuurwerk en knallen.   

Nieuwe sporten
Dit brede scala aan mogelijkheden om in clubverband
met de hond actief te zijn, is in de afgelopen jaren nog
uitgebreid met een aantal nieuwe sporten en recreatieve
bezigheden. Plezierig bezig zijn met de hond is ook daar-
bij het motto.   
In 1988 wordt een nieuwe sport geïntroduceerd: Honden-
triatlon. Deze sport – nog niet door de Raad van Beheer
erkend – bestaat uit drie delen: zwemmen, hardlopen en
fietsen, met de hond welteverstaan. Ook de Breitensport,
overgewaaid uit Duitsland, is relatief nieuw. Het is een
combinatie van behendigheid, appèl en snelheid. De al-
lernieuwste sport is Doggy dance, op muziek dansen met
je hond, in diverse stijlen. Deze sport is in 1990 in Engeland
voor het eerst getoond. Het is een combinatie van ge-
hoorzaamheid, behendigheid en show.   
Er is ook een aantal activiteiten met de hond dat door 
andere verenigingen dan de kynologen clubs wordt ge-
organiseerd. Zo is er rennen en coursing met wind-
honden, een sport die onder de Commissie Windhon-
denrennen van de Raad van Beheer valt. De website
www.raadvanbeheer.nl geeft informatie over deze –
waarschijnlijk oudste – hondensport. 
Twee andere sportieve bezigheden voor hond en baas –
mits het ras ervoor geschikt is - zijn sledehondensport en
schapen drijven. Dat zijn vaardigheden die of bij de ras-
verenigingen, de kynologen clubs of bij speciale vereni-
gingen kunnen worden beoefend. 

Bijna alle hondensporten hebben behalve
een educatief ook een sportief en recreatief element 
en zijn dus goed voor de conditie van hond én baas.

Maar zij versterken ook de band 
tussen baas en hond. 

Opleidingen
Kynologen Clubs dragen zeker ook bij aan de verbetering
van het kennisniveau van hondenbezitters, fokkers, aspi-
rant-keurmeesters en zij die in de kynologie als vrijwilligers
werkzaam zijn. We noemen een viertal opleidingen dat
door de K.C.’s verzorgd kan worden:
• Opleiding Kynologische Kennis I (KK I) – met vakken als
rassenkennis, voedingsleer, voortplanting, gedragsleer, er-
felijkheidsleer, verzorging en huisvesting, etc.
• Opleiding Kynologische Kennis II (KK II) – met vakken
als anatomie, fysiologie, embryologie, bewegingsleer,
etc.
Het doceren van KK I en KK II is van oudsher een taak van
de kynologen clubs, die hun cursisten regionaal kunnen
bedienen. Behalve voor hondenbezitters die méér over
hun hobby willen weten, vormen de cursussen KK I en KK
II vooral ook de voorbereidingen op het examen voor ex-
terieur keurmeester.    
• Cursus Ringmedewerker – De kynologie stoelt op dui-
zenden vrijwilligers, die bij evenementen behulpzaam zijn.
Omdat op een tentoonstelling de bestaande regelgeving
moet worden gevolgd, is er een cursus Ringmedewerker
ontwikkeld die vrijwilligers opleidt voor de functies en
werkzaamheden in en rond de showring.  Windhondenrennen (Foto: Alice van Kempen)

Frisbee is een sport voor kleine tot middelgrote honden.
(Foto: Archief NSDTRCN).
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• Cursus “Rashondenpups fokken… en nu? Dit is de
nieuwste (2008) cursus van de Raad van Beheer, die is
ontwikkeld in het kader van de certificering van rasver-
enigingen en rashondenfokkers.
Kynologen clubs kunnen een grote rol vervullen bij het
geven deze opleiding, speciaal bestemd voor nieuwe en
onervaren rashondenfokkers. 

Op de website van de Raad van Beheer en/of van de ky-
nologen clubs is meer informatie te vinden over de inhoud
van opleidingen, over de daaraan verbonden kosten, de
locaties, de aanvangsdata, examens, etc. 

Overige Diensten
Cursus EHBO bij dieren – het doel spreekt voor zich.
Bijeenkomsten, lezingen, workshops – over fokken, ras-
gebonden afwijkingen, werkende honden, hondenge-
drag, problemen met honden, voeding, opvoeding, etc.
Clubmatch en/of een nationale en internationale ten-
toonstelling – zie hierna.
Clubblad – zie hierna
Website – zie hierna.
Recreatief – wandelingen, barbecue’s, sport- en spelda-
gen, backpacking etc.
Frisbee – een sport voor kleine tot middelgrote honden;
de eerste wedstrijd werd in 1974 in Amerika gehouden.
Deze sport bestaat uit diverse onderdelen en stijlen; zon-
der begeleiding gaan trainen is niet verstandig.

Clubmatch
Een clubmatch van een KC is een schoonheidswedstrijd
voor rashonden. Hierbij ‘showt’ u uw hond aan de lijn aan
een speciaal daarvoor opgeleide exterieurkeurmeester.
Deze beoordeelt uw hond op basis van de rasstandaard,
vrij vertaald de officieel vastgelegde omschrijving van uw
ras. Per ras wordt er één teef en één reu als ‘beste’ aan-
gewezen. Hieruit wordt de ‘Beste van het ras’ gekozen
(BOB: Best of Breed). Alle besten van het ras komen ver-
volgens tegen elkaar in de 10 afzonderlijke  rasgroepen
voor de ‘Beste van de groep’ (BIG: Best in Group). Deze
10 ‘Beste van de groep’ strijden vervolgens tegen elkaar
voor de eindwinnaar: de Beste van de Show (BIS: Best in

Show). De winnaars van een clubmatch – de beste reu
en de beste teef - gaan met één of meer bekers en de
‘eeuwige roem’ naar huis. Een clubmatch mag één keer
per jaar worden georganiseerd. Het bestuur van de ky-
nologen club kiest en nodigt de keurmeester(s) uit. Een
keurmeester mag per dag niet meer dan 70 honden keu-
ren en dat betekent dat op clubmatches van kynologen
clubs vrijwel altijd meer dan één keurmeester aanwezig
is. De wijze waarop de honden worden beoordeeld kan
verschillen. Bij alle clubmatches krijgt de exposant een
keurrapport over de hond, maar niet alle clubmatches
laten de keurmeesters kwalificaties (Matig, Goed, Zeer
Goed, Uitmuntend) geven. In dat geval wordt volstaan
met een plaatsing in de showring, bij voorbeeld nummer
1, 2, 3, etc.

De meeste nationale en internationale tentoonstellingen
in Nederland – waar kampioenschapprijzen zijn te winnen
– worden georganiseerd door kynologen clubs. Deze
shows trekken duizenden inschrijvingen en even zovele
bezoekers. Hier kunnen alleen rashonden worden inge-
schreven. 
Tegelijkertijd met de keuringen worden vaak, in aparte rin-
gen, demonstraties gegeven van behendigheid, ge-
hoorzaamheid, speuren, etc. 

Tip
Bent u ook geïnteresseerd in wat de rasvereniging u 

kan bieden? Vraag de gratis folder 
“Wat is en doet een rasvereniging?” aan bij 

info@raadvanbeheer.nl of download deze van 
de website www.raadvanbeheer.nl 

Clubblad
De communicatie tussen bestuur en leden – en vaak ook
tussen de leden onderling – vindt ook via het clubblad
plaats. Afhankelijk van de grootte van de club, en van de
beschikbare financiële middelen, verschijnt een clubblad
3 tot 6 keer per jaar. Vaste rubrieken zijn de bestuursme-
dedelingen, uitslagen van examens en proeven, de acti-
viteitenagenda en bijdragen van de leden. De redactie
van een clubblad wordt gevormd uit de leden. 

Tip
Eén van de communicatiemiddelen van kynologen
clubs is de website. Alle website adressen van de 

erkende kynologen clubs zijn te vinden 
op www.raadvanbeheer.nl 

Website
Hét modernste communicatiemiddel is een website. Vrij-
wel iedere erkende kynologen club heeft er een. De
adressen zijn te vinden op www.raadvanbeheer.nl
Evenals het clubblad, kennen websites vaste rubrieken:
het programma dat de club biedt, de activiteiten-
agenda, tarieven, etc. Uitgebreide websites geven ook
artikelen van dierenartsen, rasbeschrijvingen, etc. Dan zijn
er nog de rubrieken die het onderlinge contact bevorde-
ren, zoals een gastenboek, een fotoboek en een forum.         
Wie een beetje surft op internet, komt zeer professionele,

Kynologen Clubs organiseren ook clubmatches en tentoonstelingen
(Foto: Alice van Kempen).
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verzorgde, maar vooral informatieve sites tegen, waarop
men direct contact kan leggen met de kynologen club,
voor een lidmaatschap of voor informatie.  

Het clubhuis en/of –terrein
Een behoorlijk aantal kynologen clubs bezit een eigen
clubhuis en/of een clubterrein, voorzien van een verga-
derruimte en een bar. Vrijwilligers zetten zich in om een
clubhuis zo gezellig mogelijk te maken, terwijl ‘handige
jongens’ het onderhoud plegen. Omdat veel activiteiten
buiten plaatsvinden, is een clubhuis letterlijk en figuurlijk
een schuilplaats voor kynologen. Sommige kynologen
clubs verhuren hun clubhuis en/of clubterrein aan col-
lega-clubs, die geen onderkomen hebben, of aan ras-
verenigingen, die er voor hun activiteiten gebruik van
kunnen maken.    

Niet aangesloten clubs: hondenscholen, 
trainingsgroepen hondenverenigingen, etc.
Eén van de neveneffecten van de spectaculaire groei
van de hondensporten en hondentrainingen is dat, overal
in Nederland, hondenscholen, trainingsgroepen, hon-
denverenigingen en hondensportclubs als paddestoelen
uit de grond schieten. Bij deze zogenoemde ‘wildgroei’,
veelal op commerciële basis, is er geen controle op de

kwaliteit van de cursussen, op de opleiding van de in-
structeurs of op de examens. 
Als u wilt deelnemen aan één van de hiervoor genoemde
sporten of trainingen en/of aan wedstrijden in groter ver-
band wilt meedoen, zoals bij voorbeeld de Nederlandse
Kampioenschappen Behendigheid of de competitie-
wedstrijden Flyball van ‘Cynophilia’, dan is een lidmaat-
schap van een erkende kynologen club de juiste weg.  

De door de Raad van Beheer erkende 
Kynologen Club in uw regio is hét eerste 

aanspreekpunt voor alle vragen over 
hondenopvoeding, hondentraining en hondensport!

Copyright Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Neder-
land, 2008.
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De website: www.raadvanbeheer.nl

Bijna alle hondensporten hebben behalve een educatief ook een
sportief en recreatief element. (Foto: Ria Hörter).

Een behoorlijk aantal kynologen clubs bezit een eigen clubhuis en/of
een clubterrein, voorzien van een vergaderruimte en een bar. 
(Foto: KC De Scheldezoom).



Erkende Kynologenclubs in Nederland
Altijd in de buurt voor de opvoeding van alle (ras)honden

Raad van Beheer  

Voor een actueel overzicht van contactgegevens van alle
erkende Kynologen Clubs en de aangeboden diensten kunt
u terecht op www.raadvanbeheer.nl, knop 'verenigingen &
activiteiten', pagina 'Kynologen clubs & diensten'.


