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Wat is de Raad van Beheer

De Raad van Beheer is de 
organisatie in Nederland die staat 
voor de relatie tussen mensen en 
(ras)honden: houden van honden. 

Hierbij gaat het niet alleen om 
allerlei activiteiten die je met je 
hond kunt doen, zoals sporten of 
showen, de opvoeding van baas 
en hond, maar ook om het 
verantwoord fokken van gezonde 
rashonden, om voorlichting en om 
opleiding van keurmeesters, 
officials en fokkers. 

Wij registreren ieder jaar 30.000 
tot 35.000 stamboompups in het 
Nederlands Honden Stamboek 
(NHSB). 

Onze buitendienst bezoekt iedere
fokker en ziet en controleert ieder 
nest en iedere moederhond, chipt 
alle pups, neemt DNA af voor 
onderzoek en controleert en ad-
viseert de fokker. Met deze 100% 
controle zijn wij uniek in de wereld. 
We stellen regels en handhaven 
die en zijn voor onder meer de 
overheid een belangrijke 
gesprekspartner. 

Kynologie staat voor alles wat te 
maken heeft met de bijzondere 
relatie tussen mens en hond. 
Daarom is onze volledige naam 
ook Raad van Beheer op 
Kynologisch Gebied in Nederland.
In het buitenland spreken ze 
meestal over ‘Kennel Club’. 

Wist je dat wij per jaar meer dan 50.000 telefoontjes krijgen met 
vragen over het fokken en houden van honden? Dat zijn meer dan 
4.500 telefoontjes per maand!  

Vereniging van verenigingen 

De Raad van Beheer is een 
vereniging van verenigingen. 
Dit betekent dat onze leden 
verenigingen zijn: rasverenigingen, 
kynologenclubs of bijzondere 
verenigingen. 

Rasverenigingen behartigen de 
belangen van één of meerdere 
rassen. Daar kun je terecht voor 
informatie als je een pup aan wil 
schaffen, als je een nestje wil 
fokken met je hond en als je 
andere liefhebbers van je ras wil 
ontmoeten tijdens wandelingen 
en andere sociale activiteiten.   

Kynologenclubs, ook wel regionale
verenigingen genoemd, zijn 
‘hondenscholen’ die onder 
andere opleidingen, trainingen en 
wedstrijden verzorgen in je buurt. 
Daar kun je onder meer terecht 
voor je eerste puppytraining. 
Positieve training door gecertifi-
ceerde kynologisch instructeurs 
staat bij de kynologenclub voorop.   

Bijzondere verenigingen zijn 
verenigingen met een 
specialistische doelstelling zoals 
bijvoorbeeld de Jagersvereniging 
of de Vereniging voor 
Kynologische Keurmeesters.

De Raad van Beheer heeft meer 
dan 300 leden; samen 
vertegenwoordigen zij meer dan 
120.000 actieve hondenliefhebbers.  

Wist je dat de Raad van Beheer 
in 1902 is opgericht en al meer 
dan 120 jaar bestaat? 



Hondenopvoeding  

Wij raden iedere nieuwe hondeneigenaar aan om een puppycursus te volgen. 
Dit helpt je bij de opvoeding van je hond. Je leert in groepsverband de 
opvoeding van je pup. Voor een puppycursus kun je terecht bij een bij de 
Raad van Beheer aangesloten kynologenclub en bij sommige rasverenigingen. 
Bij de kynologenclubs kun je ook terecht voor vervolgopleidingen. 

Kwaliteit van je instructeur

De Raad van Beheer vindt het belangrijk dat je als hondeneigenaar een 
cursus met je hond volgt bij een deskundige, gekwalificeerde instructeur. 
De Raad van Beheer heeft een betrouwbaar certificeringssysteem voor 
instructeurs. Met het certificeringssysteem zorgen we er voor dat iedere 
instructeur een gedegen, geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd en goed 
geïnformeerd blijft door het volgen van verplichte nascholing. Je kunt er als 
hondeneigenaar dan ook op vertrouwen dat je samen met je hond in goede 
en deskundige handen bent bij een door de Raad van Beheer benoemd 
Kynologisch Instructeur.

Meer informatie lees je op de pagina 
‘kwaliteit van je instructeur’ en 
‘hoe vind ik een kynologisch instructeur’ 
op onze website. 

Hondensport: actief met je hond 

Vind je het leuk om samen met je hond bezig te zijn? Samen actief zijn in 
een sport die bij jullie past, geeft veel plezier. Onder hondensport vallen niet 
alleen sporten, zoals agility en flyball maar ook werken met je hond, zoals 
pakwerk en reddingshondenwerk, en ook trainingen waarbij je hond leert 
om goed te luisteren en leert om te gaan met onze drukke maatschappij.

Ook speciale training met jachthonden (van pup tot gevorderde) geeft veel 
plezier, met spannende proeven en wedstrijden als mogelijk einddoel. 

Voor hondensport kun je terecht bij een bij de Raad van Beheer 
aangesloten kynologenclub en bij de meeste rasverenigingen. 

Kynologenclubs in Nederland   

Op de kaart kun je bij benadering zien waar in Nederland een kynologenclub 
is gevestigd. 

Voor een actueel overzicht van alle kynologenclubs en de opleidingen, 
cursussen en vormen van hondensport die ze bieden kun je terecht op
www.houdenvanhonden.nl/kynologenclubs  Niet alle Kynologen Clubs doen precies hetzelfde. Wat een 

vereniging op zijn programma heeft staan hangt mede af van 
de beschikbare medewerkers en de locatie. Het aanbod is 
ook a�ankelijk van de plaatselijke gewoonten en verenigin-
gen in de omgeving. Soms werken clubs voor bepaalde 
activiteiten samen.

Op de kaart hiernaast kun je bij benadering zien waar in 
Nederland een Kynologen Club is gevestigd. Er is altijd een 
Kynologen Club in je omgeving. 

Voor een actueel overzicht van alle Kynologen Clubs en de 
opleidingen, cursussen en andere activiteiten die ze bieden kun 
je terecht op: www.houdenvanhonden.nl/kynologenclubs

Raad van Beheer
1070 AX Amsterdam
E info@raadvanbeheer.nl  

aan de informatie in deze folder 
kunnen geen rechten ontleend worden.

HONDEN- 
OPVOEDING EN  
HONDENSPORT

LEUK EN NOODZAKELIJK

www.HOUDENVANHONDEN.nl

goed 
voor de 
hond én 
voor jou

Algemene K.C. 
Waterland

Apeldoornse KC

K.C. Almelo

K.C. Amsterdam

K.C. Arnhem

K.C. Assen

K.C. Brummen

K.C. Culemborg

K.C. De Baronie

K.C. De Batouwe

K.C. De Hoeksche 
Waard

K.C. De Hofstad

K.C. De Kempen

K.C. De Oude IJssel
streek

K.C. De Peel

K.C. Deventer

K.C. Dieren

K.C. Dordecht

KC Friesland

K.C. Flevoland

K.C. Geleen

K.C. Gooi en 
Eemland

K.C. Gorinchem

K.C. Hardenberg

K.C. Hoogeveen

K.C. Kennemerland

K.V. Land 
van Cuijk

K.C. Limburg

K.C. Maas & Waal

K.C. Neder-Veluwe

K.C. Noord -West
Veluwe

K.C. Nijmegen 
- Noviomagum

K.C. Oss

K.C. Pampus K.C. Rijssen

K.C. Roermond
 - Echt

K.C. Scheldezoom

K.C. ‘s-Hertogenbosch

K.C. Sneek

K.C. Uden

K.C. Venlo 
- Canida

K.C. Venray

K.C. West Friesland

K.C. Winterswijk

K.C. Weert

K.C. Woerden

K.C. Zaanstreek IJmond

K.C. Zeeland

K.C. Zeist

K.C. Zoetermeer

K.C. Zoys

K.C. Zwolle

K.V. Rijnland

K.V.  Valkenburg

K.V. Waalwijk

Kynologenvereniging 
Nieuwegein

Maastrichtse Honden 
Sport Vereniging

Noorder Kynologen Club

Twentse Kynologen
Vereniging

Utrechtse Rashonden 
Vereniging

Zeeuws Vlaamse 
Kynologenclub

“ HET DOEL VAN 
HONDENOPVOEDING IS DE HOND 
GEDRAG BIJ TE BRENGEN DAT HEM 
TOT EEN PRETTIGE METGEZEL MAAKT 
DIE GEEN OVERLAST AAN DE 
SAMENLEVING BEZORGT. ”

 

→ 

www.houdenvanhonden.nl



Hoe werkt een keuring op een 
hondententoonstelling?

Als je een hondenshow of tentoon-
stelling bezoekt is het daar een 
drukte van jewelste. Je ziet alle-
maal eigenaren met hun honden en 
benches lopen of gezellig bij elkaar 
zitten. Er is van alles te zien en te 
doen in de keuringsringen en in de 
erering. Maar hoe werkt dat dan 
precies? 

Als je een rashond hebt met een of-
ficiële stamboom kun je deelnemen 
aan een tentoonstelling. Daarbij 
wordt je hond in de keuringsring 
beoordeeld door een speciaal 
daarvoor opgeleide exterieurkeur-
meester.

Daarnaast zijn er in de ring nog 
mensen die de keurmeester on-
dersteunen, vaak ringmedewerker 
en ringmeester genoemd. Deze 
zorgen dat de honden op tijd in de 
ring staan, dat de goede volgorde 
aangehouden wordt, dat het keur-
verslag gemaakt wordt en bij de 
juiste eigenaar komt. 

Diegene die de hond in de ring aan 
de keurmeester toont noemen we 
de handler. Dat hoeft niet altijd de 
eigenaar van de hond te zijn. Er zijn 
zelfs professionele handlers die 
honden van anderen voorbrengen 
op shows over de hele wereld. 

De keurmeester bekijkt en voelt 
aan je hond in stilstand en in bewe-
ging, bekijkt het gebit, de lichaams-
bouw en beoordeelt hoe de hond 
en jij zich gedragen in de ring naar 
andere honden en andere deelne-
mers. Van de beoordeling maakt de 
keurmeester een keurverslag dat 
je na de keuring ontvangt. Je hond 
krijgt ook een ‘kwalificatie’. 

Wist je dat een keurmeester die alle meer dan 300 rassen mag 
keuren een ‘allrounder‘ heet? 

Wist je dat we in Nederland 
meer dan 300 exterieur-
keurmeesters hebben, 
waarvan 5 allrounders?    

Wat is een kwalificatie?   

Een kwalificatie is een eindoordeel over je hond in één of twee woorden. 
De keurmeester beoordeelt de onderdelen van je hond en geeft dan een 
eindoordeel over alle onderdelen samen, over je hond in totaal. 

Voor puppy’s loopt de kwalificatie van ‘weinig belovend’, ‘belovend’ tot 
‘veelbelovend’. Voor volwassen honden loopt de kwalificatie van ‘matig’, 
‘goed’, ‘zeer goed’ tot ‘uitmuntend’. 

Honden die de kwalificatie ‘uitmun-
tend’ krijgen kunnen in aanmerking 
komen voor kampioenschapsprijzen 
die de keurmeester kan toewijzen 
in de ring. Die prijzen worden vaak 
afgekort tot CAC (nationale prijs) en 
CACIB (internationale prijs). Als je 
hond genoeg kampioenschaps-
prijzen heeft gewonnen kom je in 
aanmerking voor titels zoals 
bijvoorbeeld Nederlands Kampioen 
of Internationaal Kampioen. 

Daarnaast zijn er op bepaalde 
tentoonstellingen titels te winnen die 
bij die specifieke show horen. Zo zijn 
er tijdens de jaarlijkse Winner Show 
van de Raad van Beheer de titel Win-
ner, Jeugd Winner en Veteranen Win-
ner te verdienen. Titels leveren eer 
en roem op voor de fokker en voor 
de eigenaar of handler. In Nederland 
worden er geen geldprijzen toege-
kend voor het winnen van titels.  

Wat is een kampioenschapsprijs 
en titel?

winner/winster

Raad van Beheer, Amsterdam

Rony Doedijns, Directeur

NAAM HOND / NOM DE CHIEN / NAME OF DOG

STAMBOOMNUMMER / NUMÉRO DE PEDIGREE / PEDIGREE NUMBER

RAS / RACE / BREED

GESLACHT / SEX / SEXE

TENTOONSTELLING / SHOW

NAAM EIGENAAR / NOM DE PROPRIÉTAIRE / NAME OF OWNER

Dutch winner

NAAM HOND

STAMBOOMNUMMER

RAS

GESLACHT

EVENEMENT

EIGENAAR

NEDERLANDS 
KAMPIOEN

Raad van Beheer, Amsterdam

Rony Doedijns, Directeur



Als je een hondententoonstelling 
hebt bezocht en het lijkt je leuk om 
een keer mee te doen met je eigen 
hond dan ben je van harte welkom.  

Allereerst zul je in het bezit moeten 
zijn van een stamboomhond met 
een officiële (FCI/NHSB) registratie. 
Heb je een reu, dan mag deze niet 
gecastreerd zijn om deel te nemen.     

Het is verstandig om met je fokker, 
eventueel al voor de aanschaf van 
je pup, je deelname aan 
tentoonstellingen te bespreken. 
Een verantwoorde fokker kan je 
van advies voorzien en daar 
eventueel bij de keuze van je pup 
al rekening mee houden.

Als je geen ervaring hebt is het 
verstandig je aan te melden bij de 
regionale kynologenclub en bij de 
rasvereniging. Daar kun je vaak 
ringtraining volgen waar je leert 
hoe je je hond zo voordelig 
mogelijk kunt showen. 

Daarnaast is het een leuke manier 
om de band met je hond te 
versterken. 

Begin eerst met het showen van je 
hond op de kleinere clubmatches 
van de kynologenclub of rasvereni-
ging. Zo doen jij en je hond ervaring 
op in het meedoen aan shows en 
kun je bepalen of jij en je hond het 
leuk vinden. 
Bovendien zijn de kosten vaak 
lager voor deze clubmatches.
Vind je het leuk om samen te 
showen, schrijf je dan in voor een 
tentoonstelling. Je kunt het hele 
jaar door kiezen uit buitenshows, 
rasgroepshows en binnenshows 
die door het hele land plaatsvinden. 

Een overzicht van alle shows vind 
je op:
www.houdenvanhonden.nl/agenda 

En vergeet niet: maak van elke show 
een leuke dag, ook als je niet wint. 
Hou de relatie met je hond vrolijk 
zodat je samen leuk bezig bent.    

Ik wil een keer meedoen aan een tentoonstelling. 
Hoe doe ik dat?

Wist je dat de Raad van Beheer in 2018 de World Dog Show in 
Amsterdam mocht organiseren en dat er meer dan 33.000 honden 
uit 71 landen deelnamen over 4 dagen? 



Waar let een keurmeester op? 

• Uiterlijk van de hond 

Een hondententoonstelling is een exterieurshow. Dat betekent dat 
een hond voor een belangrijk deel beoordeeld wordt op het uiterlijk, 
het exterieur. Maar dat is zeker niet het enige aspect. 
 

• De rasstandaard 

Er zijn meer dan 300 hondenrassen. Die hebben allemaal een officiële 
beschrijving van het ras: de rasstandaard. Deze wordt meestal 
beheerd door het land waar het ras oorspronkelijk vandaan komt. 
In de rasstandaard staat onder andere beschreven wat het 
oorspronkelijke gebruiksdoel is van het ras, hoe het ras eruitziet, het 
karakter en gedrag, de bouw, vachttype, kleuren, de schofthoogte en 
eventuele fouten. De rasstandaard is de ‘blauwdruk’ van het ras. 

De keurmeester kent de rasstandaard van het ras dat hij of zij keurt
en beoordeelt de hond op basis van deze rasstandaard. Het is de 
‘meetlat’ waarlangs hij het ras keurt. Die meetlat is dus overal 
hetzelfde, maar zoals bij iedere menselijke beoordelingssport geeft 
de keurmeester er zijn eigen interpretatie aan. De beoordeling kan 
dus bij elke keurmeester verschillen en dat maakt iedere deelname 
aan een tentoonstelling weer anders en soms verrassend.

• Harmonie 

Een keurmeester zoekt een harmonische hond. Bij een harmonische 
hond klopt het totaalbeeld en is er niets dat opvalt of stoort. 
Zo staat bijvoorbeeld het hoofd qua grootte in verhouding tot het 
lichaam en heeft hij een niet te lange of een niet te korte rug voor het 
ras. Bij een harmonische hond is alles in balans en in verhouding.    

• Beweging hond  

Hoe de hond beweegt zegt veel over hoe de hond in elkaar zit. Als het 
skelet en de spieren en pezen goed ontwikkeld (en getraind) zijn, zal 
het voor de hond makkelijker zijn om goed en soepel te bewegen. De 
manier van bewegen en het lopen in draf, noemen we het gangwerk 
van de hond. Dit gangwerk is voor ieder ras anders en weer afhankelijk 
van bouw en oorspronkelijk gebruiksdoel. Zo zal een windhond die 
vroeger achter de hazen jaagde anders bewegen dan een gezelschaps-
hond die vroeger met name voor het gezelschap werd gehouden.    

Het gangwerk wordt beoordeeld vanaf opzij, van voren en van 
achteren. Daarom zie je de handler vaak in een soort driehoek lopen 
of in een rondje en vervolgens recht op en neer naar de keurmeester. 
Wil de keurmeester twee honden vergelijken in gangwerk dan zal hij ze 
vaak naast of achter elkaar laten lopen.  

• ‘Fit for function’

Een keurmeester kan niet in het lichaam van de hond kijken en beoor-
deelt de hond niet zoals een dierenarts dat doet. Wel weet de keur-
meester door zijn jarenlange opleiding veel over fysiologie en anatomie 
van de hond. Daarnaast heeft hij het ras dat hij of zij keurt uitvoerig 
bestudeerd en daarvoor een examen afgelegd. 
Een keurmeester is dus zeer goed in staat om een hond te beoorde-
len op ‘fit for function’. Dat betekent beoordelen of de hond in staat is 
het oorspronkelijke doel waarvoor hij ooit gefokt is uit te voeren. Daar 
spelen uiterlijk, bouw, beweging en gedrag samen een rol in. Voor een 
Herdershond is dat vee drijven of hoeden, voor een Retriever is dat wild 
opzoeken en apporteren. Zo wordt elk ras anders beoordeeld maar wel 
met hetzelfde doel voor ogen.

• Sociaal gedrag handler

Ook het gedrag van de handler in de ring is onderdeel van de 
beoordeling. Volg je de aanwijzingen van het ringpersoneel en de 
keurmeester goed op? Gedraag je je netjes en sportief naar andere 
deelnemers en bezoekers rond de ring? Gedraag je je niet netjes dan 
kan diskwalificatie volgen. 

 



 

• Sociaal gedrag hond 

De keurmeester beoordeelt ook het karakter en gedrag van je hond in 
de ring. Hoe gedraagt je hond zich naar andere honden en naar de 
keurmeester en de andere deelnemers. De beoordeling is naar het
rastypische gedrag dat gewenst is. Zo wordt het gedrag van een ras 
dat van nature wat meer afwachtend is naar vreemden anders 
beoordeeld dan van een ras dat een heel sociaal karakter moet 
hebben. Wel geldt voor alle rassen dat agressie niet toegestaan is en 
dat ongewenst gedrag kan leiden tot diskwalificatie.  

• Interactie hond & handler

Hoe de handler en de hond op elkaar reageren en met elkaar omgaan 
zegt veel over de band die ze hebben. Een goede keurmeester let ook 
op hoe je met je hond omgaat tijdens rustmomenten in de ring als je 
niet aan de beurt bent, of je goed oplet en alert bent en of je op het 
goede moment weer je hond netjes laat zien aan de keurmeester. 
Een goede interactie zegt ook iets over (jarenlange) training en het 
samen een band opbouwen. Een goede band zorgt voor vertrouwen, 
plezier en zelfverzekerdheid: it shows!  

• Rasspecifieke instructies: hondenwelzijn 

Er is veel te doen in de maatschappij over de gezondheid en het welzijn 
van honden. In Nederland lopen we voorop in de regels voor welzijn en 
gezondheid. Voor het fokken van stamboomhonden gelden zeer 
strenge regels. Ook bij een tentoonstelling let een keurmeester bij 
bepaalde rassen extra op of de gezondheid en het welzijn niet in het 
geding zijn. Daarvoor zijn speciale rasspecifieke instructies. 

Een keurmeester moet aangeven en beoordelen of de honden van het 
ras geen aandoeningen of welzijnsbeperkende kenmerken laten zien 
en daar verslag van doen. Dit wordt gemonitord en gebruikt om zo 
nodig extra regels op te laten stellen door de rasvereniging of de Raad 
van Beheer voor het fokken van het ras. Zo dragen ook tentoonstellin-
gen bij aan het monitoren en verbeteren van gezondheid en welzijn.     

• De X-factor 

Sommige kwaliteiten van een hond kun je niet in regels zetten. 
Zo hebben sommige honden een bepaalde uitstraling die andere 
honden niet hebben. Ze laten zich graag zien en zijn zelfverzekerd in 
de ring. Dat kun je niet of maar beperkt aanleren of trainen. Zo kan 
het dus voorkomen dat een hond veel wint omdat hij net dat beetje 
extra heeft én geeft: de X-factor.  

Een tentoonstelling is een jurysport. Deelnemen is ook accepteren dat je 
het wel eens niet eens kunt zijn met de keuze van de keurmeester. Het is 
en blijft een persoonlijke beoordeling. Waar je bij de ene tentoonstelling 
vooraan staat, kan het bij de volgende tentoonstelling zijn dat je achteraan 
staat. Onthoud goed dat de beoordeling niets af doet aan de waarde van je 
hond voor jezelf als eigenaar. Hij is en blijft altijd je eigen kampioen!

Best in Show tijdens de World Dog Show 2018 werd Frosty Snowman, 
Grand Basset Griffon Vendéen van Gwen Huikeshoven uit Nederland.

Een typisch voorbeeld van een hond met de X-factor.



Hoe word je Best in Show?

Tijdens een tentoonstelling worden alle ingeschreven 
honden gekeurd in een bepaalde groep en in een 
specifieke volgorde. Reuen en teven van hetzelfde
hondenras komen eerst tegen elkaar uit in klassen. 
Klassen zijn ingedeeld op basis van leeftijd (bijv. puppy, 
jeugd, veteranen) of behaalde resultaten (kampioen, 
gebruikshond, etc.).   

De keurmeester bepaalt eerst de winnaars van de 
verschillende klassen, reuen en teven gescheiden. 
Alle winnaars van de verschillende klassen bij de reuen 
en bij de teven komen tegen elkaar uit voor ‘beste reu’ 
en ‘beste teef’. Deze twee strijden om de titel ‘Beste van 
het ras’/ Best of Breed (BOB).

Alle beste van het ras binnen dezelfde FCI-groep komen 
tegen elkaar uit voor Beste in de Groep / Best in Group 
(BIG). Alle meer dan 350 rassen zijn verdeeld over 10 
FCI-rasgroepen. Alle 10 rasgroepwinnaars strijden 
tenslotte om de ultieme titel Best in Show (BIS). 

Erekeuringen

De keuringen per ras vinden gespreid over de dag plaats 
in kleinere keuringsringen. De speciale erekeuringen 
vinden daarna plaats in de grote erering. Vaak zijn er 
nog speciale keuringen zoals ‘beste koppel’, waar 1 reu 
en 1 teef van een ras als koppel beoordeeld worden, 
‘beste veteraan’ en ‘beste puppy’. 

Ook is er de ‘beste van de Nederlands Rassen’, waarbij 
alleen de ‘beste van het ras’ van de 10 Nederlandse 
rassen deelnemen. 

Daarna vinden alle 10 Best in Group en als afsluiting de 
Best in Show-keuring plaats. 



Wat betekenen al die showtermen? 

In het keurverslag dat je als deelnemer van je hond krijgt en ook als je bij 
de erering zit en de speaker vertelt iets over de honden, komen er veel 
kynologische termen voorbij. We hebben een kleine keuze gemaakt in de 
termen die voorbij kunnen komen. 

Wil je meer weten over de kynologie dan raden we je aan om je aan te 
melden bij een rasvereniging of een kynologenclub in je buurt. Je kunt daar 
ook opleidingen volgen zoals de Basiscursus fokken en houden van 
honden. Meer informatie vind je op onze website onder de pagina 
‘Opleidingen & trainingen’.

Terminologie  

1. Achterhand
 Achterbenen en bekkengordel. 

2. Baard
 Overvloedig beharing aan de 
 voorzijde onderkaak 
 (bv. bij ras Schotse Terrier).

3. Behang
 Oren plus beharing van oor.

4. Belijning
 Silhouet van de hond.

5. Bone
 Botsubstantie.  

6. Borstdiepte
 Afstand tussen schoft en 
 diepste punt borstbeen.

7. Bovenbelijning
 Lijn vanaf achterhoofd via nek, schoft, rug, lendenen en kruis tot 
 staartaanzet.

8. Broek
 Relatief volle beharing aan achterzijde van dijen.

9. Frans staan
 Met de voorvoeten naar buiten gedraaid staan.
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10. Front
 Voorbenen en borst. 
11. Gaan – nauw
 Te dicht naast elkaar plaatsen van de voor- en/of achterbenen.
12. Hoeking 
 De hoek die de botten van de ledematen 
 onderling vormen.
13. Jachtknobbel 
 De kam op het achterhoofdsbeen van de 
 schedel, ook occiput of achterhoofdsknobbel 
 genoemd. Veel jachthonden hebben een 
 prominente knobbel, vandaar de naam. 
14. Los front
 Door onvoldoende stevige bespiering niet goed aanliggende 
 schouderbladen en/of ellebogen.
15. Masker
 Een donkergekleurde voorsnuit.
16. Schaargebit
 Gebit waarbij de bovensnijtanden zonder of met geringe tussenruimte 
 voor de ondersnijtanden staan.
17. Sound  
 Engelse term in de kynologie die zich moeilijk naar het Nederlands  
 vertaalt: in onderdelen bij elkaar passend, een soepel werkend lichaam  
 en een optimale conditie.
18. Steil
 Te weinig hoeking in voor- en/of achterhand.
19. Stuwkracht
 De mate van afzetten met de achterbenen tijdens de beweging. 
20. Voorhand
 De voorbenen met schoudergordel.
21. Weven
 Tijdens het gaan de voorbenen voor elkaar 
 plaatsen, ook wel breien of kruisen genoemd. 
22. Wipneus 
 Enigszins hol verlopende neusrug 
 (bv. bij het ras Pointer).
23. Wisselneus
 Tijdelijke verandering van de neuskleur 
 onder invloed van hormonen of zonlicht.



Op zoek naar een hond? 

Als je overweegt om een hond te kopen, dien je een zorgvuldige keuze te 
maken. Er zijn namelijk verschillen tussen een hond met stamboom en een 
hond zonder stamboom. Een hond met een stamboom heeft een aantal 
voordelen boven een hond zonder stamboom. Kies zorgvuldig. Wil je een 
hond die met zorg gefokt is? Kies dan een stamboomhond.

Wat is een stamboomhond?

Een stamboomhond is een hond met een officiële stamboom. Een stam-
boom is een document met daarop informatie over de voorouders van de 
hond. Zo weet je wie zijn ouders, maar ook zijn opa’s en oma’s zijn. Dat is 
belangrijk om te weten want een groot deel van de eigenschappen van 
je hond krijgt hij van zijn ouders. Een hond met een officiële stamboom is 
altijd geregistreerd bij de Raad van Beheer. 

Niet elke rashond is een stamboomhond!

Niet elke hond met een bepaald uiterlijk heeft een stamboom. Zo zijn er bij-
voorbeeld ‘Labrador Retrievers’, ‘Chihuahua’s en ‘Franse Bulldoggen’ met én 
zonder een stamboom. Rashonden zonder stamboom noemen we ‘look-alikes’.

De meeste fokkers van stamboomhonden zijn lid van een rasvereniging. 
De rasvereniging stelt eisen aan het fokken van honden. 
Ook de Raad van Beheer stelt zulke eisen. Met deze eisen willen we 
stamboomhonden fokken die zo gezond, gelukkig en vrolijk mogelijk zijn.

Waar kun je terecht voor een stamboomhond?

Wil je een stamboomhond, start dan je zoektocht op onze website 
www.houdenvanhonden.nl. Daar vind je informatie over alle hondenrassen 
én de bijbehorende rasverenigingen.

Heb je een ras gevonden dat je leuk lijkt, neem dan contact op met de bij 
de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging. De gegevens vind je bij 
de rassen.

Bij de rasvereniging kun je terecht voor informatie over het ras, 
pupinformatie en fokkers die aangesloten zijn bij de rasvereniging.

Wist je dat wij per jaar meer dan 6.000 nesten met stamboompups 
controleren? Dat zijn er gemiddeld 25 per dag! 

Voordelen van een stamboomhond

Een hond met een stamboom heeft een aantal voordelen boven een hond 
zonder stamboom. Hieronder zie je de 12 voordelen op een rij. Daarnaast 
zie je welke voordelen bij een hond zonder stamboom niet gelden. Voer de 
onderstaande check altijd uit alvorens je over gaat tot de aanschaf van een 
hond. Kies zorgvuldig, kies een stamboomhond!

1. Je hebt zekerheid over de grootte en de vacht van de hond.

2. Je weet vrij zeker hoe het karakter van de hond gaat worden 
 en hoeveel activiteit hij nodig heeft.

3. De afstamming en de geregistreerde onderzoeksresultaten van alle 
 stamboomhonden zijn voor iedereen te zien op internet.

4. Je weet dat de fokker van jouw keuze passie heeft voor zijn dieren 
 en je een hondenleven lang tot steun kan zijn.

5. Je hond groeit vrijwel zeker op in huiselijke kring of in een 
 hondvriendelijke omgeving.

6. Er zijn regels en er is aandacht voor het welzijn van de moederhond.

7. Er zijn regels en er is aandacht voor inteelt.

8. Alle nesten van stamboompups worden gecontroleerd en
 geregistreerd in een officieel stamboek.

9. Alle Nederlandse stamboompups zijn herkenbaar aan 
 chipnummer 52814.

10. Je kunt altijd de moederhond zien.

11. Je weet zeker wie de vader en moeder zijn van de pup door
 100% DNA-controle van alle nesten en alle pups. 

12. Je investeert in een gezondere toekomst voor rashonden door
 onderzoeken en DNA-opslag.
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HOND ZONDER STAMBOOM ‘LOOK-ALIKE’

STAMBOOMHOND (NHSB)



Meer weten?

Voor meer informatie over de aanschaf van een hond, over het fokken van 
stamboomhonden, welke activiteiten je allemaal met je hond kan doen of waar 
je onze verenigingen kunt vinden kun je bij de meeste grote hondenshows en 
tentoonstellingen terecht bij de informatiestand van de Raad van Beheer.  
Voor meer informatie online bezoek ons op www.houdenvanhonden.nl

Raad van Beheer
T 020 - 664 44 71
E info@raadvanbeheer.nl

www.houdenvanhonden.nl


