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Het betrekken van een nieuwe gene- 
ratie enthousiaste jonge mensen is 
niet alleen een zinvolle bezigheid 
voor de jongeren zelf, maar draagt 
ook bij aan de nationale en wereld-
wijde kynologische cultuur. Kern-
waarden zijn recreatie, sportiviteit, 
verantwoordelijkheid, ondersteu-
nend, educatie, gelijkheid, actuali-

teit en loyaliteit. Projectmanager 
Anne Plomp van de Raad van 
Beheer: ‘Raad van Beheer Youth zal 
op meerdere vlakken haar steentje 
bijdragen aan de kynologie. Zo 
ontwikkelen we lesprogramma’s voor 
basis en voortgezet onderwijs, verzor-
gen we lezingen en bereiden we allerlei 
educatieve activiteiten voor.’ 

VERSCHILLENDE DISCIPLINES
Binnen de Raad van Beheer Youth 
zijn verschillende disciplines 
vertegenwoordigd. Denk aan Junior 
Handling en Stakes tijdens honden-
shows, trimmen (Grooming), 
Agility, FCI Obedience en Jachttrai-
ning. Anne Plomp: ‘Het is uiteraard 
de bedoeling om in de toekomst elke 
discipline een plekje te geven binnen de 
werkgroep. Wat we nu al in huis 
hebben willen we graag delen met het 
publiek. Daarom treden we in decem-
ber, tijdens de Holland Cup en de 
Winner 2015, voor het eerst naar 
buiten met Youth. U kunt van ons 
demonstraties en/of workshops 
verwachten van de diverse onderdelen.’ 
We nemen hier de disciplines met u 
door, en wat u tijdens Winner 2015 
per discipline kunt verwachten. 

STAKES
De discipline Junior Handling is al 
breder bekend, en heeft een plekje 
veroverd op de (internationale) 
hondenshows in Nederland. Anne: 
‘Het draait bij deze discipline om de 
handling-techniek van de jongeren. 

TEKST: JAN DOBBE

In navolging van de internationale rashondenkoepel FCI heeft de Raad van Beheer dit jaar 
een Nederlandse Youth-werkgroep opgericht. Om bij de huidige generatie al op jonge 
leeftijd betrokkenheid bij de kynologie te stimuleren, ontwikkelt en coördineert Raad van 
Beheer Youth initiatieven voor kinderen, tieners, pubers, jong volwassenen en jonge 
professionals. Half december, tijdens de Holland Cup en de Winner 2015, geeft 
Raad van Beheer Youth diverse uitgebreide demonstraties.

RAAD VAN BEHEER YOUTH
 ACTIEF OP DE WINNER 2015
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TRIMMEN
De verzorging van de vacht 
van een hond is een belangrijk 
onderdeel van de algehele 
verzorging. Veel kinderen 
helpen op jonge leeftijd al 
mee, waardoor de band 
tussen de hond en het kind 
nog sterker wordt. 
FCI Youth introduceert 
Grooming. Anne: ‘Tijdens 
Grooming-wedstrijden worden 
jongeren verdeeld in drie 
leeftijdscategorieën (6 t/m 12 
jaar, 13 t/m 18 jaar en 19 t/m 

25 jaar). De jongste categorie mag de 
hond kammen en borstelen en kleine 
trimhandelingen uitvoeren. Denk aan 
de voetjes knippen, een strikje maken 
of haar voor de ogen wegknippen. De 
oudere categorieën mogen een algehele 
trimbehandeling uitvoeren, uiteraard 
passend bij de vacht van de hond. 
Tijdens een wedstrijd wordt gekeurd 
door juryleden die natuurlijk zelf in 
het bezit zijn van hun trimdiploma.’ 
Tijdens de Winner 2015 wordt een 
Grooming-workshop c.q. Grooming-
wedstrijd gehouden. 

AGILITY
Bij Agility is een goede samenwer-
king tussen handler en hond van 
belang om zo snel mogelijk, liefst 
foutloos, de hond een hindernispar-
cours af te laten leggen. De hond 
springt over hordes, loopt over 

Wij introduceren nu de Stakes. Daarbij 
gaat het om zowel de handling als de 
hond zelf. In de gewone raskeuring zijn 
er maar zelden jongeren die hun eigen 
hond of de hond van hun ouders mogen 
showen. Bij de Stakes wordt een 
setting gecreëerd waarin jonge mensen 
het op gelijk niveau tegen elkaar 
opnemen – vergelijkbaar met de gang 
van zaken tijdens een raskeuring.’ 
De honden worden eerst op ras-
niveau geshowd en gekeurd door een 
bevoegde keurmeester, waarna de 
besten van het ras het tegen elkaar 
opnemen in de groepen. Uiteindelijk 
worden de titels BIS Stakes Raad van 
Beheer Youth en res. BIS Stakes Raad 
van Beheer Youth verdeeld. Tijdens 
de Winner 2015 wordt de eerste 
Stakes gehouden, in 2016 wordt 
het programma verder uitgerold. 

ZOMERKAMP
Raad van Beheer Youth werkt ook 
aan de voorbereidingen voor een 
zomerkamp voor de jeugd, waar 
de kinderen op een prettige, 
gezellige manier kennis kunnen 
maken met de diverse honden-
sportdisciplines. Denk daarbij aan 
de sporten die Raad van Beheer 
Youth tijdens de Winner 2015 gaat 
presenteren. Ander belangrijk doel 
is het onderling in contact bren-
gen van de kinderen, die elkaar 
anders alleen maar tijdens shows 
en wedstrijden zien. Het zomer-
kamp staat gepland voor de 
vroege zomer van 2016, net vóór 
de zomervakanties. Het vindt 
plaats in een weekend en wordt 
met het oog op de bereikbaarheid 
zo mogelijk ergens midden in het 
land gehouden. In landen als 
Engeland worden zomerkampen 
voor de jeugd met veel succes al 
meerdere jaren gehouden, 
aanleiding genoeg om eens te 
ervaren hoe de animo in ons land 
is. Een werkgroepje van drie 
mensen is bezig met de voorberei-
dende werkzaamheden. Volgens 
de werkgroep zijn de grote lijnen 
van het wie, wat, waar en waarom 
van het kamp al duidelijk en 
worden de komende tijd de 
puntjes op de i gezet. Tijd om uw 
kinderen alvast aan het idee van 
zo’n kamp te laten wennen. Raad 
van Beheer Youth houdt u via de 
website van de Raad van Beheer 
op de hoogte van de vorderingen! 

toestellen en rent door tunnels op 
aanwijzing van de handler.
Anne: ‘Als de band tussen het kind en 
de hond goed is, kunnen ook heel jonge 
kinderen al een volledig parcours 
afleggen. In Nederland is een groep 
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jachtvormen: honden uit rasgroep 
7 en 8 blinken uit in voorstaan, 
markeren en apporteren. Met 
Teckels en Terriers kan er ook op 
het oorspronkelijke werk getraind 
worden door middel van aardwerk. 
Daarbij zoekt de hond onder de 
grond zijn prooi op. Ook speuren is 
een geweldige bezigheid voor veel 
honden. Uiteraard kunnen jeugdige 
begeleiders veel plezier beleven aan 
het samen met de hond uitvoeren 
van de oorspronkelijke taak. Behalve 
samen bezig zijn is het voor hen 
ook leerzaam de achtergrond en 
geschiedenis van het ras te kennen. 
Tijdens de Winner 2015 zijn er 
diverse demonstraties jacht-
training, waarbij de toeschouwer 
zelf kan ervaren hoe leuk deze 
tak van sport is voor hond en 
begeleider (voorjager).  

Het FCI-Obedience Junior demo-
team, jongeren van 8 tot 15 jaar, 
tonen tijdens de Winner 2015 hoe 
leuk het is om met je hond bezig 
te zijn. Voor bezoekers tussen de 
6 en 25 jaar is er de mogelijkheid 
deel te nemen aan een workshop, 
mits zij een hond bij zich hebben 
die enkele basisvaardigheden 
beheerst, te weten ‘bij het baasje 
blijven’ en ‘beloningen aannemen’. 

JACHTTRAINING
Bij jachttrainingen staat de oor-
spronkelijke taak van jachthonden 
centraal. Er zijn verschillende 

Junioren nationaal en internationaal 
actief. Een aantal van deze jongeren 
loopt zelfs op hoog niveau mee op 
Agility-wedstrijden!’ Op dit moment 
zijn er echter maar zelden junioren-
wedstrijden. Elk jaar wordt tijdens 
het Nederlands Kampioenschap 
gestreden om de titel Nederlands 
Kampioen Junior Agility. 
Anne: ‘We willen meer gelegenheden 
creëren voor de jeugd. Daarom werken 
we aan een speciale juniorencompetitie.’
Een groep ervaren Junioren laat 
tijdens de Winner 2015 met een 
demonstratie/wedstrijd zien dat 
ze op hoog niveau met hun hond 
kunnen presteren. 

FCI OBEDIENCE
Bij FCI Obedience draait het om het 
zo goed mogelijk uitvoeren van 
gehoorzaamheidsoefeningen. Denk 
hierbij aan volgen, hier komen, op 
commando staan, zitten of afliggen, 
vooruitsturen, apporteren en sorte- 
ren. Het niveau loopt op van begin-
ners tot FCI Obedience 1, 2 en 3. 
Anne: ‘Het is voor jongeren plezierig en 
leerzaam om met de hond oefeningen 
te doen. Ze leren hoe ze de hond 
kunnen motiveren om de oefeningen zo 
snel en precies mogelijk uit te voeren. 
Op dit moment is er nog geen Junioren-
competitie binnen FCI-Obedience.’

De werkgroep Raad van Beheer Youth 
bestaat uit: 
Ilse Kleton (Grooming),
Sandra Dekker (Junior Handling), 
Maikel Koot (Stakes), 
Mariska Roosink en Marjolein van 
Rotterdam (FCI Obedience), 
Hugo Stempher (Jacht),
Daniëlle Stoutjesdijk (FCI Obedience), 
Sabine van Tricht en Patrick Tunders 
(Agility).

Patrick Tunders

Ernst von Scheven


