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Wat is junior handling? 

Junior handling is het in competitieverband oefenen in het 

verantwoord en deskundig voorbrengen van een rashond,  

een vorm van sport met honden dus. ‘Junior’ omdat het door 

kinderen rond de tienerleeftijd en iets ouder kan worden 

beoefend. ‘Handling’ is het Engelse woord voor ‘omgaan met’ en 

samen is dat precies waar junior handling over gaat: het omgaan 

met honden door jeugdige mensen. En die jeugdige mensen 

noemen we dan handlers. 

Junior handling komt oorspronkelijk uit Engeland; de eerste 

competitie in Nederland vond plaats op de hondententoon-

stelling in Arnhem, in 1987. 

Wie organiseert junior handling?

Het organiseren van de junior handling competitie valt onder  

de verantwoordelijkheid van de Raad van Beheer, de overkoe-

pelende organisatie in Nederland op het gebied van rashonden 

en hondensport. Pedigree was van oudsher de organisator van 

de junior handling in Nederland en is partner van de Raad van 

Beheer - Pedigree Junior Handling.  

Waar?

Junior handling is een competitiesport, dat wil zeggen dat er in 

het omgaan met rashonden een wedstrijdelement zit. Op elke 

nationale of internationale hondententoonstelling in Nederland 



wordt een junior-handlingcompetitie gehouden, mits die 

tentoonstelling in een weekend of op een feestdag plaatsvindt. 

De data en de bijzonderheden over nationale en internationale 

hondententoonstellingen in Nederland zijn te vinden in de 

activiteitenagenda op de website van de Raad van Beheer:  

www.raadvanbeheer.nl/agenda.

Wie kunnen eraan deelnemen? 

Wie op de wedstrijddag minimaal 10 en maximaal 17 jaar oud is, 

kan aan de junior-handlingcompetitie deelnemen. Een andere 

voorwaarde is dat de hond die meedoet aan de junior handling 

ook is ingeschreven voor de tentoonstelling zelf. De meeste ten- 

toonstellingen duren twee dagen, waarbij op elke dag verschil-

lende hondenrassen worden gekeurd. Deelnemen aan de junior 

handling valt daarom op dezelfde dag als waarop de voor te 

brengen hond is ingeschreven op de tentoonstelling. 

Naomi van Mourik is een junior handler met 

internationale reputatie. Haar successen zijn te veel om  

op te noemen. Ze vertegenwoordigde Nederland al vele 

malen bij de internationale junior handling competities.  

In 2013 won zij zowel de finale op Crufts’ Dog Show in 

Engeland als op de Wereld Winner in Hongarije.  

Ze is daarmee behalve Nederlands Kampioen ook Wereld- 

kampioen Junior Handling. Een unieke prestatie die door 

de Raad van Beheer werd beloond met de onderscheiding  

‘Ambassadeur van de Nederlandse Kynologie’. 

http://www.raadvanbeheer.nl/agenda


Wat zijn de belangrijkste regels  
bij junior handling?

De verstandhouding tussen handler en hond moet goed zijn en 

allebei moeten ze plezier beleven aan deze sport. De handler moet 

de hond de baas zijn en deze op een rasspecifieke manier pre- 

senteren aan de keurmeester. Dat betekent dat je de hond moet 

voorbrengen op de manier die bij zijn ras past. Behalve in stand, 

moet de hond ook in draf worden getoond. En natuurlijk gaat de 

handler diervriendelijk om met de hond. Dat spreekt vanzelf.

Hoe kan ik mij melden?

De hond waarmee je wilt meedoen moet dus ook zijn ingeschre-

ven op de dag waarop hij wordt gekeurd, maar inschrijven voor 

de junior handling hoeft niet van tevoren. Wie mee wil doen aan 

junior handling, kan zich op de dag van de tentoonstelling 

aanmelden bij de speciale stand van de Raad van Beheer Junior 

Handling. De kosten van deelname zijn € 5,00 euro per dag.  

Wie keuren er?

De Raad van Beheer benoemt keurmeesters die gekwalificeerd 

zijn om de junior handling te beoordelen. Dat kunnen exterieur-

keurmeesters zijn, maar ook andere betrokkenen die veel 

ervaring en kennis hebben van junior handling. 

De vereniging die de tentoonstelling organiseert, nodigt een 

keurmeester voor de junior handling uit en diens naam wordt 

vaak vooraf in het vraagprogramma bekendgemaakt.  

Het kan zijn dat deze keurmeester op dezelfde 

dag ook exterieur-

keuringen doet. 

In dat geval zal hij 

of zij niet meer 

dan 40 honden bij 

de normale keu- 

ring beoordelen.  



Wie worden er gekeurd?

Anders dan bij de keuring van honden op een tentoonstelling, 

wordt niet de kwaliteit van de honden beoordeeld, maar de 

manier waarop de handlers hun honden aan de keurmeester 

laten zien. Wie zich op een tentoonstelling inschrijft voor 

deelname aan de junior handling, krijgt daar te horen hoe laat 

men present moet zijn bij de zogenoemde ‘voorkeuring’.

Dagfinale  

Na deze voorkeuring aan het einde van de dag, komen alle deel- 

nemers aan de junior handling in de grote erering. Vijf handlers 

worden uitgekozen om aan de dagfinale deel te nemen. Degene 

die deze dagfinale wint, mag deelnemen aan de Grote Finale op 

de Winnertentoonstelling in 

Amsterdam. Het kan voor- 

komen dat de winnaar van 

de dagfinale al eerder is 

uitgekozen. In dat geval 

schuift de deelname aan de 

Grote Finale door naar de 

nummer twee, drie en zo 

verder tot de nummer vijf. 

Grote Finale

Op de jaarlijkse Winner Show in Amsterdam vindt de Grote 

Finale plaats. Wie de Nederlandse nationaliteit heeft en zich 

heeft geplaatst op de wedstrijden die zijn gehouden op de 

nationale en internationale tentoonstellingen in Nederland, mag 

meedoen aan deze Grote Finale. De hond die wordt voorgebracht 

bij de Grote Finale hoeft niet ingeschreven te zijn op de Winner 

Show. De organisatie adviseert om de hond die deelneemt aan 

de Grote Finale junior handling niet deel te laten nemen aan de 

gewone keuringen op de Winner.  



En dan?

De handler die de Grote Finale wint, mag Nederland in het  

jaar daarop vertegenwoordigen op de FCI Wereld Winner, de  

FCI Europa Winner en op Crufts. De FCI Wereld Winner en de  

FCI Europa Winner worden ergens in de wereld dan wel ergens 

in Europa gehouden. Crufts Dog Show vindt altijd plaats in 

Engeland en wel in Birmingham. 

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie over Junior Handling kun je terecht op 

www.raadvanbeheer.nl/juniorhandling.

Voor vragen kun je een mail sturen naar 

juniorhandling@raadvanbeheer.nl.

 

Je kunt je vraag ook stellen in de speciale stand van de Raad  

van Beheer Junior Handling. Deze staat op iedere internationale 

show in Nederland.

Enkele tips voor junior handlers:
• Oefenen, oefenen en oefenen vormen een goede basis. 

• Zorg ervoor dat je hond er tip top uitziet.

• Kijk naar de wijze waarop het ras wordt gepresenteerd; 

dat kan in de ring waarin jouw hond wordt gekeurd.

• Zorg ervoor dat je netjes gekleed bent.

• Houdt de aanwijzingen van de keurmeester altijd  

in de gaten.

• Blijf rustig en kalm. Een hond voelt het als een handler 

zenuwachtig is.

• Wees sportief en feliciteer altijd degene die heeft 

gewonnen.
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