
op Kynologisch Gebied

in Nederland

Ook voor u ?

Hondenopvoeding
& Hondensport

Erkende Kynologen Club

Er zijn tientallen Kynologen Clubs door heel
Nederland. Er is altijd een Kynologen Club
in je omgeving!

Voor een actueel overzicht van de Kynologen
Clubs en de activiteiten die ze aanbieden, kijk op:

www.raadvanbeheer.nl/kynologenclubs
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Aanbod bij Kynologen Clubs

Bij veel Kynologen Clubs kun je behalve voor honden-
opvoeding en de vele vormen van hondensport ook
terecht voor andere activiteiten en opleidingen op
hondengebied zoals:

Ringtraining
Hier kun je als eigenaar met je hond oefenen om
je hond netjes te showen (voorbrengen) op een
exterieur show. Deze training wordt vaak gegeven
door ervaren deelnemers aan shows of keurmeesters.

Opleiding Kynologische Kennis
Voor iedereen die meer kennis wil hebben over hon-
den in het algemeen is er de opleiding Kynologische
Kennis. Deze opleiding is geschikt voor iedereen, hon-
deneigenaar of niet, die zich meer wil verdiepen in
alles wat met de hond te maken heeft.

Overige activiteiten
Naast het cursusaanbod voor hond en mens kennen
de Kynologen Clubs nog een divers programma van
aangename, leuke, leerzame, spannende en attrac-
tieve activiteiten met of rondom de hond. Zoals wan-
delingen, lezingen, spelletjesdagen, de clubmatch
(dit is de hondenshow van de club), soms een rasloze
hondendag, een barbecue, een cursus EHBO voor
honden en wedstrijden in de diverse hondensporten.

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 afhankelijk van de
plaatselijke gewoonten en verenigingen in de omge-
ving. Soms werken clubs voor bepaalde activiteiten
samen.

Op de landkaart 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.raadvanbeheer.nl/kynologenclubs.
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Aanbod bij Kynologen Clubs
Bij veel Kynologen Clubs kun je behalve voor hondenopvoeding en de 

vele vormen van hondensport ook terecht voor andere activiteiten 

en opleidingen op hondengebied zoals:

Ringtraining 

Hier kun je als eigenaar met je hond oefenen om je hond netjes te 

showen (voorbrengen) op een exterieur show. Deze training wordt 

vaak gegeven door ervaren deelnemers aan shows of keurmeesters.

Opleiding Kynologische Kennis
Voor iedereen die meer kennis wil hebben over honden in het 

algemeen is er de opleiding Kynologische Kennis. Deze opleiding is 

geschikt voor iedereen, hondeneigenaar of niet, die zich meer wil 

verdiepen in alles wat met de hond te maken heeft.

Overige activiteiten
Naast het cursusaanbod voor hond en mens kennen de Kynologen 

Clubs nog een divers programma van aangename, leuke, leerzame, 

spannende en attractieve activiteiten met of rondom de hond. Zoals 

wandelingen, lezingen, spelletjesdagen, de clubmatch (dit is de 

hondenshow van de club), soms een rasloze hondendag, een 

barbecue, een cursus EHBO voor honden en wedstrijden in de 

diverse hondensporten. 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 afhankelijk van de plaatselijke gewoonten en 

verenigingen in de omgeving. Soms werken clubs voor bepaalde 

activiteiten samen. Op de landkaart 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.raadvanbeheer.nl/kynologenclubs.

Er zijn tientallen Kynologen Clubs door heel 
Nederland. Er is altijd een Kynologen Club  

in je omgeving! 

Voor een actueel overzicht van de Kynologen Clubs en  

de activiteiten die ze aanbieden, kijk op:

www.raadvanbeheer.nl/kynologenclubs
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Opvoeding: Van puppy tot volwassen hond
Na de aanschaf van de pup volgt een spannende, drukke en leuke 

tijd. Je aandoenlijke puppy zal in vliegende vaart uitgroeien tot een 

volwassen hond. Aan jou als eigenaar de taak om dat proces goed te 

begeleiden. Goed voeren, verzorgen én .... opvoeden. Omdat de ont- 

wikkeling bij een hond snel verloopt, luistert dat opvoeden nauw. 

Opvoeden is nodig, want honden leven met mensen samen en 

moeten leren zich tussen mensen te gedragen. Dit geldt natuurlijk

ook als je een oudere hond hebt aangeschaft. Ook een oudere hond 

kun je nieuwe trucjes leren! De opvoeding moet in stappen worden 

opgebouwd. Dit klinkt ingewikkeld, maar gelukkig sta je er niet 

alleen voor. Verspreid over het hele land kun je terecht voor 

ondersteuning: bij de 70 regionale Kynologen Clubs (KC’s).

 

Kynologen Clubs zijn servicecentra voor hondenliefhebbers.  

Neem voordat je je pup of oudere hond krijgt contact op met een KC 

in de buurt. Ga gerust eens kijken tijdens een cursus. Je kunt dan 

vooraf vragen welke cursussen voor jou en je hond geschikt zijn en 

wanneer je kunt beginnen.

Hondenopvoeding
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. De eerste cursus is er al voor de pup vanaf

twee maanden oud. De puppycursus bestaat uit een aantal bij- 

eenkomsten waarin de eigenaar beginregels krijgt aangereikt om  

de hond gewenst gedrag bij te brengen. Ook is er gelegenheid om 

vragen te stellen aan de instructeur en ervaringen uit te wisselen.

Voor honden die de puppycursus achter de rug hebben of voor 

oudere honden die later instromen hebben de Kynologen Clubs 

diverse opvoedingscursussen. Bij deze cursussen wordt goed 

gedrag vaak geoefend in verschillende situaties, zoals bij het ver–

zorgen, de auto uitkomen, bij het ontmoeten van andere mensen,  

en ook leert de hond lopen zonder trekken, zitten, staan en liggen, 

afblijven en komen. 

De namen van de diverse cursussen kunnen bij de verschillende KC’s 

verschillen. Door wat de instructeurs van de Kynologen Club leren op 

hun vakopleidingen en bijscholingscursussen komt het aanbod  

inhoudelijk vaak wel overeen. Kenmerkend voor alle moderne 

opvoedingscursussen is dat het er uiterst hondvriendelijk aan toe 

gaat. Eigenaars worden geleerd hun hond vooral door belonen tot 

het gewenste gedrag te brengen. Pups en oudere honden van alle 

rassen hebben er voor hun latere leven alleen maar plezier van als  

ze met hun eigenaar een opvoedingscursus doorlopen.

Hondensport
Bij de Kynologen Clubs kun je terecht voor verschillende vormen  

van hondensporten. Voor iedere hond, zowel ras als rasloos, en  

voor iedere baas, jong of oud(er), is er wel een vorm van honden-

sport die geschikt is om te beoefenen. Hondensporten zijn er zowel 

in teamverband als individueel. Ook als je niet mee wilt doen aan 

wedstrijden kun je gewoon lekker trainen en oefenen met je hond. 

Het zorgt voor een betere band tussen jou en je hond. Bovendien 

vind je bij de Kynologen Club andere mensen die één ding gemeen- 

schappelijk hebben: lekker bezig zijn met je hond. Dat zorgt al snel 

voor een band met elkaar. Bijna alle hondensporten hebben behalve 

dat educatieve element ook een sportief en recreatief element. Ze 

zijn dus goed voor de conditie van baas én hond. Doordat steeds 

meer hondeneigenaren actief worden in de hondensport zorgt dit 

ook voor een toename van het aantal verschillende sporten. Voor 

een overzicht van de diverse vormen van hondensport zoals 

behendigheid, flyball, enzovoort, kunt u terecht op de website: 

www.raadvanbeheer.nl/hondensport.

Veel honden vervullen niet meer hun oorspronkelijke taak als helper 

van de mens bij bijvoorbeeld de jacht, als waakhond of het drijven 

van vee. Honden blijven behoefte hebben om bezig te zijn en 

opdrachten uit te voeren. Zonder werk gaan zulke honden zich 

vervelen. Daardoor worden ze lastig. Hondensporten bieden hen 

de kans zich geestelijk en lichamelijk uit te leven. Sport dus met  

je (werk)hond en houd hem zo gelukkig en tevreden! 

Actief zijn met je hond is leuk én verantwoord! Neem vandaag  

nog contact op met de Kynologen Club in je omgeving.

Opvoeding:
Van puppy tot volwassen hond
Na de aanschaf van de pup volgt een spannende,
drukke en leuke tijd. Je aandoenlijke puppy zal in vlie-
gende vaart uitgroeien tot een volwassen hond. Aan
jou als eigenaar de taak om dat proces goed te be-
geleiden. Goed voeren, verzorgen én .... opvoeden.
Omdat de ontwikkeling bij een hond snel verloopt,
luistert dat opvoeden nauw. Opvoeden is nodig,
want honden leven met mensen samen en moeten
leren zich tussen mensen te gedragen. Dit geldt na-
tuurlijk ook als je een oudere hond hebt aangeschaft.
Ook een oudere hond kun je nieuwe trucjes leren!
De opvoeding moet in stappen worden opge-
bouwd. Dit klinkt ingewikkeld, maar gelukkig sta je er
niet alleen voor. Verspreid over het hele land kun
je terecht voor ondersteuning: bij de 70 regionale
Kynologen Clubs (KC’s).

betere band tussen jou en je hond. Bovendien vind je
bij de Kynologen Club andere mensen die één ding
gemeenschappelijk hebben: lekker bezig zijn met je
hond. Dat zorgt al snel voor een band met elkaar.
Bijna alle hondensporten hebben behalve dat edu-
catieve element ook een sportief en recreatief ele-
ment. Ze zijn dus goed voor de conditie van baas én
hond. Doordat steeds meer hondeneigenaren actief
worden in de hondensport zorgt dit ook voor een toe-
name van het aantal verschillende sporten. Voor een
overzicht van de diverse vormen van hondensport
zoals behendigheid, flyball, enzovoort, kunt u terecht
op de website www.raadvanbeheer.nl/hondensport.

Veel honden vervullen niet meer hun oorspronkelijke
taak als helper van de mens bij bijvoorbeeld de
jacht, als waakhond of het drijven van vee. Honden
blijven behoefte hebben om bezig te zijn en op-
drachten uit te voeren. Zonder werk gaan zulke hon-
den zich vervelen. Daardoor worden ze lastig.
Hondensporten bieden hen de kans zich geestelijk en
lichamelijk uit te leven. Sport dus met je (werk)hond
en houd hem zo gelukkig en tevreden!

Actief zijn met je hond is leuk én verantwoord! Neem
vandaag nog contact op met de Kynologen Club in
je omgeving.

Hondenopvoeding & Hondensport

Hondenopvoeding, leuk en noodzakelijk.

Hondensport: gezond voor mens en hond.
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Kynologen Clubs zijn servicecentra voor hondenlief-
hebbers. Neem voordat je je pup of oudere hond
krijgt contact op met een KC in de buurt. Ga gerust
eens kijken tijdens een cursus. Je kunt dan vooraf vra-
gen welke cursussen voor jou en je hond geschikt zijn
en wanneer je kunt beginnen.

Hondenopvoeding
Het doel van hondenopvoeding is de hond gedrag
bij te brengen dat hem tot een prettige metgezel
maakt die geen overlast aan de samenleving be-
zorgt. De eerste cursus is er al voor de pup vanaf
twee maanden oud. De puppycursus bestaat uit een
aantal bijeenkomsten waarin de eigenaar beginre-
gels krijgt aangereikt om de hond gewenst gedrag
bij te brengen. Ook is er gelegenheid om vragen te
stellen aan de instructeur en ervaringen uit te wisse-
len. Voor honden die de puppycursus achter de rug
hebben of voor oudere honden die later instromen
hebben de Kynologen Clubs diverse opvoedingscur-
sussen. Bij deze cursussen wordt goed gedrag vaak
geoefend in verschillende situaties, zoals bij het ver-
zorgen, de auto uitkomen, bij het ontmoeten van an-
dere mensen, en ook leert de hond lopen zonder
trekken, zitten, staan en liggen, afblijven en komen.

De namen van de diverse cursussen kunnen bij de
verschillende KC’s verschillen. Door wat de instruc-
teurs van de Kynologen Club leren op hun vakoplei-
dingen en bijscholingscursussen komt het aanbod
inhoudelijk vaak wel overeen. Kenmerkend voor alle
moderne opvoedingscursussen is dat het er uiterst
hondvriendelijk aan toe gaat. Eigenaars worden
geleerd hun hond vooral door belonen tot het ge-
wenste gedrag te brengen. Pups en oudere honden
van alle rassen hebben er voor hun latere leven al-
leen maar plezier van als ze met hun eigenaar een
opvoedingscursus doorlopen.

Hondensport
Bij de Kynologen Clubs kun je terecht voor verschil-
lende vormen van hondensporten. Voor iedere
hond, zowel ras als rasloos, en voor iedere baas, jong
of oud(er), is er wel een vorm van hondensport die
geschikt is om te beoefenen. Hondensporten zijn er
zowel in teamverband als individueel. Ook als je niet
mee wilt doen aan wedstrijden kun je gewoon lekker
trainen en oefenen met je hond. Het zorgt voor een
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Hondenopvoeding, leuk en noodzakelijk Foto: collectie Ria Hörter


