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Uiterlijke kenmerken 
 
Adel Trotse en edele verschijning. 
Amandelvormig Oogvorm. 
Appelhoofd Bol voorhoofd meestal uitpuilende ogen (bv. Chihuahua). 
Baard 
Bakken 

Overvloedig beharing aan de voorzijde onderkaak (bv. Schotse terrier). 
Sterk ontwikkelde zichtbare wangspieren. 

Bananenstaart Staart die met sterke boog omhoog en naar voren buigt (bv. Airedale terrier). 
Behang Oren plus beharing van oor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
Bles 

 

 
Witte aftekening op voorhoofd. 

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

Derde ooglid In de binnenste ooghoeken, normaal donker van kleur en nauwelijks zichtbaar; 
wordt vaak aangeduid als knipvlies.  

Dip Inzinking achter de schoft, waar de richting van de 
doornuitsteeksels verandert. 

Dishfaced Engels voor oplopende neuslijn of wipneus (bv. Pointer). 
Dogachtigen Groep honden met Molosser voorouders. 
Droog Zonder vet of losse huid maar wel bespierd (bv. een Boxer behoort droog te 

zijn, een Bloedhond niet). 
Expressie Gezichtsuitdrukking. 
Exterieur De uiterlijke verschijningsvorm van de hond. 
Frans staan Met de voorvoeten naar buiten gedraaid staan. 
Garnituur 
Glasoog 

Zware wenkbrauwen met snor en baard (bv. bij Schnauzers en terriers). 
Blauw oog met lichte iris, gebrek aan pigment. 
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Hangend oor Het oor hangt recht langs het hoofd. 
Hazenvoet Ovale, vrij lange voet door de extra lange teenkootjes. 
Hertenhals 
Hubertusklauw 

Lange gebogen hals als bij Italiaans Windhondje. Zie ook ‘zwanenhals’. 
Vijfde (soms dubbele) teen aan de binnenzijde van de achterbenen. 

Katvoet Kleine, korte, ronde voet. 
Knikstaart Staart, waarvan twee wervels in een knik vergroeid zijn. 
Knopoor Hoog aangezet, driehoekig oor, dat zo naar voren valt, dat de gehele 

gehoorgang is afgesloten (bv. diverse terriers). 
Krulstaart Staart die in een ring over de rug wordt gedragen. 
Kurkentrekkeroor Hangend oor, dat een draai maakt (bv. Bloedhond). 
Kurkentrekkerstaart Korte staart, waarvan de wervels niet regelmatig achter elkaar, maar verdraaid 

en geknikt liggen (bv. Engelse Bulldog). 
Lachen Optrekken van de bovenlippen. Niet te verwarren met grauwen. 
Lay-back Terugliggende neus (bv. Pekinees, Engelse Bulldog). 
Loboor Bij de aanzet smal en geleidelijk breder uitlopend oor aan de punt afgerond 

(bv. Amerikaanse Cocker Spaniel). 
Open oor De gehoorgang wordt niet bedekt door de oorschelp. 
Otterstaart Korte, rechte dikke en wigvormige staart (bv. Labrador Retriever). 
Palingstaart De vorm van een otterstaart maar aan de zijkanten sterker behaard met 

uitstaande haren, waardoor een platte indruk ontstaat (bv. Chihuahua). 
Pigment Kleurstof die zich in de huid en vooral in de haren bevindt. 
Potoog Oog dat bolrond tussen de oogleden naar voren springt (bv. Mopshond). 

Prikoor Rechtopstaand, puntig oor. 
Rattenstaart Dunne kale onbehaarde staart (b.v. Ierse Waterspaniel). 
Ringstaart Een zodanig gebogen gedragen staart dat de punt de rug raakt waardoor er 

een gesloten ring ontstaat. 
Roofvogeloog Een hondenoog met een intensief gele iris en een felle expressie. 
Rozenoor Oor dat naar achteren gevouwen neerhangt (bv. Engelse Bulldog, Greyhound, 

Whippet). 
Sabelstaart Rechthangende staart waarvan het ondereinde iets ombuigt (bv. Duitse 

Pincher). 
Scowl Zware frons als van een Chow Chow of Bloedhond. 
Sikkelstaart Sterk gekromde staart. De staart vormt nog juist geen gesloten ring (bv.  

Leeuwhondje). 
Sound Engelse term in de kynologie welke zich moeilijk naar het Nederlands vertaalt: 

in onderdelen bij elkaar passend, een soepel werkend, lichaam en een 
optimale conditie. 

Spiraalstaart Staart met een enkele of dubbele krul die op of over de rug hangt (bv. 
Wetterhoun). 

Spreidvoeten Niet goed aaneengesloten tenen. 
Tipoor Staand oor, waarbij de punt omvalt (bv.  Manchester Terriër). 

Topknot Engels voor kuif op de kop (bv.  Dandie Dinmont Terrier). 
Tulpoor Breed staand oor van boven afgerond (bv. Franse Bulldog). 
Turn up Opgebogen onderkaak (bv. Engelse Bulldog). 
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Type 
Vang 

Kenmerken waaraan een hond binnen een bepaald ras is te herkennen. 
Wang, voorsnuit. 

Vleesneus Neus van roze kleur. 
Vlinderneus Neus die gedeeltelijk pigment mist. 
Wipneus Enigszins hol verlopende neusrug (bv. Pointer). 
 
Wammen 
 
Wisselneus 

 
(Keel)huidplooien (bv. Bloedhond, Engelse Bulldog) 
 
Tijdelijke verandering van de neuskleur onder invloed van hormonen e/o 
zonlicht. 

Zwaardstaart Lange staart die praktisch recht (en vaak naar beneden) wordt gedragen (b.v. 
Thai Ridgeback ). 

Zwanenhals 
 
  

Dunne gebogen hals (bv. Italiaans Windhondje). 

                             
Constructie 
 
Achterhand              Achterbenen en bekkengordel. 
Achtermiddenvoet 
Afgezette  
borst 

             Het deel van het achterbeen tussen hak en tenen. 
             Een te sterk gekromd zwaardvormig aanhangsel van het borstbeen. 

Beladen  
schouders 

             Te zware ontwikkeling van de spieren onder het schouderblad,  
             waardoor belijning wordt verstoord. 

Belijning              Silhouet van de hond. 
Bodemafstand              Afstand van de grond tot laagste punt van borstbeen. 
Bone              Botsubstantie. 
Borstdiepte              Afstand tussen schoft en diepste punt borstbeen. 
Brachycephalen              Honden met brede schedel (b.v Molossers). 
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Croupe              Laatste deel van de rug tussen darmbeenknobbels en staartaanzet. 
Dolichocephaal              Langschedelig, bv. Windhonden. 
Downfaced              Weinig of geen stop: van opzij gezien verloopt de schedel in een 

             gebogen lijn vanaf de schedeltop tot de neuspunt (bv. Bull Terriër). 
Front              Voorbenen en borst. 
Geblokt              Schofthoogte is gelijk aan de lengte van de romp, ook wel vierkant 

             genoemd. 
Gestrekt              De romp is iets langer dan de schofthoogte. 
Hoeking              De hoek, die de botten van de ledematen onderling vormen. 

Hoogbenig               De verhouding borstdiepte bodemafstand is door een ondiepe 
             borst of lange onderarm verstoord, waardoor de hond meer 
             beenlengte dan lichaamsdiepte vertoont. 

Jachtknobbel               De kam op het achterhoofdsbeen. 
 
 

 
 
  

Kameelrug             Een sterk gebogen rug, lopende van schoft tot staartaanzet (niet  
            gewenst bij meerdere hondenrassen). 

Karperrug             Rug met gewelfde lendenen (bv. Bedlington terrier). 
Koehakkig             Van achteren bezien staan de spronggewrichten (hakken) dichterbij 

            elkaar dan de voeten. 
Kortbenig             Door verkorting van de beenderen van de ledematen zijn de benen korter 

            dan bij normaal gebouwde honden. 
Laagbenig             zie kortbenig. Laagbenig vaak in een negatieve context. 
Laaggesteld             Honden, waarvan de bodemafstand kleiner is dan de borstdiepte. 
Los front             Door onvoldoende stevige bespiering niet goed aanliggende 

            schouderbladen en/of ellebogen. 
Losse schouders 
Mesocephaal 

            Schouders die bij het gaan naar buiten uitwijken. 
            Honden met een normale schedel (bv. Dalmatische hond)  

Muzzle             Engels voor voorsnuit, niet te verwarren met muscle. 
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Neusrug             Deel van de neus, dat loopt van de neusspiegel tot aan de stop. 
Neusspiegel             Onbehaarde uiterste punt van de neus. 
Occiput             De kam op het achterhoofdsbeen. 
Onder- 
geschoven 

            De achterbenen staan niet in de loodlijn onder het lichaam; meestal staat  
            de voet voor de loodlijn, uitgaande van de lijn getrokken vanuit het  
             heupgewricht naar de grond. 

Overbouwd             Het kruis ligt hoger dan de schoft. 
Racy             Op snelheid gebouwd. 
Ramsneus             Gewelfde neusrug (verlopend tussen de ogen en de neuspunt bv. 

            Dashond). 
 
 

 
 
  

     Roach              Achter de schouders daalt de ruglijn en loopt dan iets gerond over de 
             lendenen op, daarna weer een lichte daling naar de staartaanzet daarna 
             weer een lichte daling naar de staartaanzet. 

     Schoft              Het deel van de rug tussen de schouderbladtoppen. 
     Schofthoogte              Lengte van de loodlijn van de schoft tot op de bodem. 

Sikkelhak              Een te sterke hoeking in het hielbeen waardoor deze de vorm krijgt van een 
             zeis/sikkel en niet optimaal gestrekt kan worden. 

Snipy              Puntige voorsnuit (negatief). 
Steil              Te weinig hoeking in voor en/of achterhand. 
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Stop              Overgang van de neusrug naar het voorhoofd. 
Tonvormig              Ribben, die sterk gerond verlopen. 
Toontreden              De voorvoeten worden naar binnen gedraaid. 
Vierkant              De schofthoogte is gelijk aan de lengte van het lichaam, ook wel geblokt 

             genoemd. 
Voorborst              Het gedeelte van de borst dat voor het boeggewricht uitsteekt. 
Voorhand 
Zadelrug 

             De voorbenen met schoudergordel. 
             Slappe, ingezakte rug.  

  

 
 

Gangwerk 
 

Breien 
 
Foutieve gang, bij geringe snelheid voorbenen kruisen, 
ook wel kruisen of weven genoemd. 

Draf Een manier van voortbeweging, waarbij steeds een diagonaal 
benenpaar het lichaam ondersteunt. 

Gaan Voortbewegen van de hond. 
Gaan – gebonden Te weinig naar voren en naar achteren plaatsen van de achterbenen. 
Gaan - nauw Te dicht naast elkaar plaatsen van de voor- en/of achterbenen. 
Gaan - éénsporig Het tijdens de draf zodanig neerzetten van de voeten, dat hun 

afdruk één lijn vormt. 
Galop Snelste wijze van bewegen, waarbij het lichaam zich regelmatig in 

een zwevende toestand bevindt. 
Gangwerk De wijze van voortbewegen, bv. draf, stap en galop. 
Grond 
Hackney 

(Veel grond beslaan) in gangwerk ruim uitgrijpen. 
Zie steppen. 

Kruisen Tijdens het gaan de voorbenen voor elkaar plaatsen, ook wel breien 
of weven genoemd. 
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Rollend gangwerk Een schommelende beweging van het lichaam, waardoor de indruk 
ontstaat dat de hond zich deinend voortbeweegt (bv. Pekinees, 
Newfoundlander). 

Single tracking Engels voor éénsporig gaan. 
Snoeren Het tijdens de draf zodanig neerzetten van de voeten dat hun afdruk 

één lijn vormt. 
Stap Langzame manier van bewegen waarbij de benen stuk voor stuk 

worden neergezet. 

Steppen Hoog opgooien van de voorbenen, ook wel hackney gangwerk 
genoemd. 

Stuwkracht De mate van afzetten met de achterbenen tijdens de beweging. 
    Telgang Gang, waarbij de hond gelijktijdig de beide rechterbenen verplaatst 

en dan de beide linkerbenen. (bv. Old English Sheepdog). 
    Weven Tijdens het gaan de voorbenen voor elkaar plaatsen, ook wel breien 

of kruisen genoemd. 
  

Vacht 
 
    Aalstreep 
 
    Astrakan 
    vacht  

                                Streep van donkere haren vanaf de schoft tot het kruis of    
                                staartaanzet (bv. Mopshond). 
                                hondenvacht met krullen waarvan de haren in bosjes bij elkaar  
                                geplaatst staan en sterk krullen (bv de Wetterhoun 

                                 en Curly Coated Retriever). 
Bevedering                                 Lange haren aan de achterzijde van de benen, staart en oren. 
Bovenvacht                                 Lange haren die boven de ondervacht uitsteken. 
Brand                                 Gekleurde aftekening bij donkergekleurde honden aan de kop, borst, 

                                voeten, onder staart (bv. black en tan patroon bij Rottweiler). 
Brindle                                 Engels voor gestroomd kleurpatroon. 
Broek                                 Relatief volle beharing aan achterzijde van dijen. 
Chocolade- 
kleur 

                                Leverkleur; voornamelijk bij jachthonden gebruikte benaming voor 
                                de donkerbruine kleur. 

Dekharen 
    Draadhaar  

                                Haren die de buitenbekleding van de vacht vormen. 
                                Een ruwharige vacht die uit zeer harde haren bestaat.  
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Driekleurig  

 
 
 
 
                          Aanduiding voor een hond met de kleuren zwart, wit en tan. 

Gestroomd                           Meer of minder duidelijke strepen op een andere haarkleur, zie ook  
                         ‘brindle’ (bv. Boxer, Hollandse Herder, Duitse Dog). 

Gladharig                           Kort aanliggend haar zonder ondervacht. 
Griffon                           Aanduiding voor ruwharige honden. 
Harlekijn                           Wit met zwarte vlekken als bv. bij de Duitse Dog. 
Kissingspots 
Kortharig 

                          Kleine, roodbruine vlekjes op de wangen van de black and tan terriers. 
                          korte bovenvacht met ondervacht. 

Krulhaar                           Vacht die sterk krult. 
Kraag                           Lang haar aan de hals en nek. 
Kroeshaar                           Gekrulde vacht, de krullen worden gevormd door de zachte ondervacht 

                          (bv. Poedel). 

Langharig                           Lang, aanliggend haar met dunne en zachte bovenvacht. 

Ruwhaar                           Een bovenvacht van stugge haren met wollige vettige ondervacht &  
                          baard en snor-voorsnuitbeharing. 

Mantel                           Kleur die bijna de gehele hond bedekt. Alleen de benen, hals en een stuk 
                          van de staart blijven anders gekleurd (bv Jura Laufhond). 

Masker                           Een donkergekleurde voorsnuit. 
Naakt- 
honden 

                          Honden die volledig haarloos zijn of alleen op het hoofd, aan de benen 
                          en op de staart behaard zijn. 

Ondervacht                           Korte, vettige wollige haren die direct tegen de huid liggen. 
Oorbellen                           Zwarte haarpunten aan de lange en hoog ingeplante oorharen (bv. 

                          Kooikerhondje). 
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Open vacht                           De bovenbeharing (bovenvacht) vormt niet een gesloten dek (= fout). 

Platen                           Grote donkere aftekening op witte ondergrond die een bont 
                          kleurpatroon vormen. 

Powder 
     puff                           Een op het gehele lichaam behaarde Chinese naakthond. 

Pronk                           Streep van haren over de rug die tegenovergesteld zijn ingeplant  
                          (bv. Rhodesian Ridgeback). 

Roest                            Zwarte vlekjes in de rode aftekening van black and tan honden. 

Schimmel                           Gemêleerde witte met gekleurde haren, wit met vlekjes (bv Staande 
                          jachthonden). 

Sinusharen                           Tastharen, lange dikke harde haren aan het hoofd. 
Stokhaar                           Kort, hard grof dekhaar. 
Tan                           Geelachtige tot roodbruine aftekening aan het hoofd, op de borst, aan 

                          de benen en de onderzijde van de staart: 
                          black & tan = zwart met tan aftekeningen (bv. Rottweiler, 
                          Dobermann 
                          blue & tan =    blauw/blauwgrijs met tan aftekeningen (bv. Border  
                          Terrier) 
                          liver & tan =    bruin met tan aftekeningen. 
 
  

Gebit 
 

Beet Wijze waarop snijtanden in onder en bovenkaak tov elkaar staan. 
Bovenvoorbijt Bij gesloten mond staan de bovensnijtanden voor de onderste snijtanden. 

Kruisgebit Stand van de tanden, waarbij een gedeelte van de kaak een schaargebit vormt en het  
tegenoverliggende gedeelte van de onderkaak een onderbeet is. 

Schaargebit Gebit waarbij de bovensnijtanden zonder of met geringe tussenruimte voor de  
ondersnijtanden staan. 

Tanggebit De onder- en bovensnijtanden staan bij gesloten mond precies op elkaar.  

   
Aandoeningen    

    Achondroplasie 
Anorchisme 

 
Onvoldoende of verlate verbening van kraakbeen, waardoor er verkorting van 
Ledematen ontstaat bv. Dashond 
Reu heeft helemaal geen testikels. 

Cataract Aandoening (vertroebeling) van de ooglens, ook wel staar genoemd. 

Cryptorchisme Ontbreken van een of beide testikels in het scrotum. 
Distichiasis Verkeerd ingeplante ooghaartjes die de oogbol irriteren. 
Ectropion Het naar buiten krullen van het onderooglid. 
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Elleboogdysplasie Een verzamelnaam voor een aantal (erfelijke) aandoeningen van het ellebooggewricht.  
Dysplasie betekent letterlijk “slecht gevormd” b.v. OCD (Osteochondrosis Dissecans); LPA 
(Losse Processus Anconeus); LPC (Losse Processus Coronoideus). 

    Entropion 
Heupdysplasie  

 
Het naar binnen krullen van één of beide oogleden. 
Bij heupdysplasie is vaak de aansluiting niet goed, en is de kop vaak te ondiep e/o heeft een  
afwijking aan de heupkop, dit maakt het gewricht instabiel (meestal afgekort met HD).  

Maagtorsie Draaiing van de maag om de lengteas, waardoor het spijsverteringskanaal afgesloten wordt. 

Monorchisme Het ontbreken van één van de testikels in het scrotum. 
PRA Progressieve Retina Atrofie. Verval van het netvlies van het oog, erfelijk. 

  

Jachttermen  

Aantrekken Na voorstaan, voorzichtig met de jager het vastliggend wild naderen totdat het opgestoten  
wordt. 

     Aardhonden Honden die het wild of ongedierte ondergrond opsporen. 
Apporteren Het naar de eigenaar terugbrengen van wild of voorwerp. 
Basset Laagbenige lopende hond voor meutejacht. 
Bek (harde) 
 
Bek (zachte) 

Beschadigen van het geapporteerde wild door de hond. Hard in de bek is  
een ongewenste eigenschap. 
Zacht aanpakken van levend of dood wild zonder dit te beschadigen. 

Drijfhond Jachthond met als speciale taak het wild uit de dekking te drijven (bijv. Spaniels). 

Flankeren Systematisch zigzaggend afzoeken van een terrein, tegen de wind in, door een jachthond  
met als doel wild op te sporen en aan te wijzen voor de jager. 

Hals geven Het blaffen of huilen van (meute)honden als teken voor de jager waar zij zich bevinden. 

Hazenrein Jachthond, die het wild niet op eigen initiatief volgt. 
Korte jacht Jacht met het geweer. 
Lange hond Hond die op het zicht jaagt bv. Windhonden. 
Lange jacht Jacht met honden die alleen hun gezichtsvermogen gebruiken. 
Lange neus Het vermogen om wild op een grote afstand te ruiken. 
Lopende honden Honden die in een meute blaffend het wildspoor volgen. 
Luid geven Het blaffen huilen van (meute)honden als teken voor de jager, waar zij zich bevinden. 

Markeren 
 
Meute  

Het juist observeren van de plaats waar het wild is gevallen en deze plaats ook enige tijd onthouden en 
vervolgens het wild apporteren naar de voorjager. 
Groep van brakken.  
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Retrievers 
Revieren 

Een groep van hondenrassen met een speciale aanleg voor het apporteren van wild. 
Het door honden op zigzag manier afzoeken van een terrein. 

Schotschuw Hond die bang is voor het geluid van schoten. 
Spioen 
 
 
Voorjager 

Vroeger de benaming voor een jachthond die de jager behulpzaam was bij de jacht met de valk,  
net, windhond of geweer. 
 
is een persoon die de jachthond tijdens de praktijkjacht e/o  bij deelname aan  
jachtproeven wild laat aanwijzen, opstoten e/o apporteren. 

Vogelhonden Honden die gebruikt worden bij de jacht tezamen met de roofvogels. 

(Voor)staande hond Jachthond die de voorjager aanwijst waar het wild zich bevindt. 
Duits: Vorstehhund 
Engels: Pointer 
Frans: Chien d’Arrêt of Braque (mits kortharig) of Epagneul (langharig) 
Italiaans: Bracco 

Zweethonden Honden die het zweetspoor uitwerken zoals brakken en teckels. 
Zweetspoor   Het door een beschoten stuk wild achtergelaten spoor van bloeddruppels. 
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Kynologie algemeen 
 

Allround keurmeester Keurmeester die door de Raad v Beheer of FCI is benoemd alle 
rassen te keuren. 

Affix Kennelnaam als achternaam. 
Bastaard Hond zonder stamboom.  
Behendigheid Agility – sport met parcours en hindernissen. 

    CAC Certificat d’Aptitude au Championat.  
(CAC) die de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland 
op (kampioenschaps-)tentoonstellingen beschikbaar stelt aan de 
beste reu en beste teef van elk ras, mits de honden “U” behaalden. 

CACIB Certificat d’Apitude au Championat International de Beauté - 
Internationale kampioenschapsprijs (certificaat van de F.C.I.), die 
beschikbaar wordt gesteld op internationale tentoonstellingen, 
zowel aan de beste reu als aan de beste teef, mits de honden “U” 
behaalden, minimaal 15 maanden oud waren en ingeschreven 
waren in de openklasse, tussenklas, kampioensklasse of gebruiks-
hondenklasse. 

CACIT Certificat d’Apitude au Championnat International de Travaille 
Internationale werkkampioenschapsprijs. 

Canis Latijn voor ‘hond’. 
Canis familiaris Latijn voor ‘huishond’. 
Carnivoor Vleeseter. 
Couperen Gedeeltelijk verwijderen van staart en/of oren. 
Cynophilia Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia, één van de 

oorspronkelijke oprichters van de Raad van Beheer. In het verleden 
organisator van o.a. wedstrijden Agility, Flyball, G&G en GH, de 
Winner en de Hond van het Jaar show . 
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Diskwalificeren Het niet in aanmerking komen voor een kwalificatie ten gevolge van 
een fout, die in de standaard vermeld staat of op basis van het 
Kynologisch of FCI Reglement. 

Erekeurmeester Een titel, die door de Raad van Beheer wordt verleend aan 
keurmeesters die op eigen verzoek hun actieve ambt willen 
neerleggen, als waardering voor hun lange staat van dienst. Zij 
blijven bevoegd om erekeuringen zoals beste puppy, beste 
fokkerijgroep, de groepskeuringen, beste van show, enz. te 
verrichten. 

Expositie Een evenement, waarbij de ingeschreven honden op hun 
schoonheid worden beoordeeld. 

FCI Fédération Cynologique Internationale is de overkoepelende 
organisatie in de internationale hondensport. 

Flyball Teamsport met honden, waarbij over een hindernissenparcours 
ballen moeten worden geapporteerd. 

G & G Gedrag & Gehoorzaamheid - tak van hondensport, waarbij de hond 
leert hoe zich te gedragen t.o.v. andere honden en personen en 
gegeven commando’s uit te voeren. 

Geschillencommissie Een door de ALV benoemd college dat bezwaren tegen door de Raad 
van Beheer genomen besluiten behandelt 

Groep Drie of meer honden van eenzelfde ras/variëteit die als groep 
geshowd worden. 

Groepskeurmeester Keurmeester, die bevoegd is om een gehele rasgroep te keuren. 
Halfwindhonden Windhonden met eigenschappen van brakken; zij hebben staande 

oren; ze jagen zowel op de reuk als op het gezicht en zij apporteren 
(bv. Pharaohond). 

     Heeler Hond, die vee voor zich uitdrijft door het in de achterbenen e/o 
hakken te bijten (bv. Welsh Corgi’s).  

Hondenlogboek Een door de Raad van Beheer verstrekt boekje gekoppeld aan het 
chipnummer van de rashond, waarin gegevens van behaalde 
resultaten worden geregistreerd.  

Kampioen (Nationaal) 
 
 
 
 

   Kampioen (Internationaal)  

Titel verleend door de overkoepelende landelijke organisaties na het 
behalen van de vereiste kampioenschapsprijzen. De voorwaarden 
zijn per land verschillend. In Nederland gelden de regels van de Raad 
van Beheer op Kynologisch Gebied. 
 
Titel, verleend door de FCI na het behalen van de vereiste 
internationale kampioenschapsprijzen (CACIB’s).  

   Kampioenschapsclubmatch Clubmatch van een rasvereniging, waar kampioenschapsprijzen en 
reserve- kampioenschapsprijzen en de titel clubwinnaar behaald 
kunnen worden. 

Kampioenschapsprijs zie CAC. 
Keurmeester Iemand, die op een expositie honden beoordeelt en kwalificeert. 
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KJV Koninklijke Jagersvereniging. 
Is een voortzetting van de voormalige Koninklijke Nederlandse 
Jachtvereniging ‘Nimrod’, die samen met Cynophilia en de 
Kynologen Vereniging ‘Nederland’ in 1902 de Raad van Beheer 
oprichtte. 

KNPV Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging. 
Ontstaan uit de club van Verdedigingshonden. Men kan hier met de 
hond een aantal opleidingen volgen, die kunnen resulteren in het 
behalen van een certificaat, zoals Politiehond I en II, 
Objectbewakingshond, Reddingshond en Speurhond. 

Koppel Twee honden van één ras van verschillend geslacht, die sprekend op 
elkaar lijken. 

Kynologie 
 
Kynoloog 
Kwalificaties  

Wetenschap over de hond; deze term wordt ook gebruikt om de 
hondensport in het algemeen aan te duiden. 
Letterlijk: kenner van honden; algemeen liefhebber van honden. 
De keurmeester heeft op grond van het Kynologisch Reglement vier 

 mogelijkheden voor het toekennen van een beoordeling in het 
keurrapport: uitmuntend, zeer goed, goed, matig  

Loopsheid Periode in de cyclus van de teef waarin ze vruchtbaar is. 
Lurcher Kruising tussen twee honden van wie er tenminste één een 

windhond als voorouder heeft. 
Min Een teef die pups van een andere moederhond voedt. 
NHSB Nederlands Honden Stamboek. 

Pakwerker 
Persoon die als aanvaller functioneert tijdens een werkhondproef 
IGP (Internationale 	Gebruikshonden Prüfungsordnung) in 
beschermende kleding. 

Parforceband Halsband voorzien van (scherpe) ijzeren naar binnen gerichte 
punten, ook wel prikband genoemd. 

Poolhonden 
 
Prefix 

Een groep van rassen uit het Noordpoolgebied, die overeenkomsten 
tonen in bouw, hoofd, vacht, oor en staartdracht. 
Kennelnaam als voornaam. 

    Stamboek Systeem waarin de afstamming van rashonden wordt opgenomen. 
Stamboom 
 
  

Een door de Raad van Beheer, of een buitenlandse door de FCI 
erkende instantie afgegeven bewijs m.b.t. de afstamming van de 
hond. 

     Tuchtcollege 
Een autonoom orgaan dat door de Raad van Beheer ingesteld is en 
als rechtscollege de strafbare feiten binnen de Nederlandse 
kynologie behandelt. 

Startlicentie Bewijs van toestemming om deel te nemen aan 
hondensportwedstrijden uitgegeven door de FCI bevoegde 
instanties. 

Veldwedstrijd Een wedstrijd om de gebruikswaarde van een jachthond in het veld 
vast te stellen. 
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