
workshops over verantwoorde 
omgang met honden. De club zou wel 
wat meer aan voorlichting willen 
doen, bijvoorbeeld op scholen, maar 
heeft daar te weinig vrijwilligers voor. 
Renee: ‘We zijn hard op zoek naar 
iemand die op woensdagmiddagen 
iets met kinderen en honden kan 
doen.’ De toekomst ziet ze rooskleurig 
in: ‘Puppy’s worden altijd wel geboren 
en de behoefte aan een goed opge-
voede hond blijft groot.’ Door de 
eigenaren van honden te blijven 
stimuleren ‘verder’ te gaan met hun 
hond, probeert De Hofstad hen te 
binden. ‘Bij het doorlopen van alle 

blijven leveren aan alle honden, dus 
ook de risicovolle.’ Een aantal instruc-
teurs gaat naar de speciale bijscholing 
van O&O (Nederlandse Vereniging 
voor Instructeurs in Hondenopvoe-
ding en -opleiding, www.hondenop-
voeding.nl) om hun kennis te verbre-
den en door te ontwikkelen. Renee: 
‘Verantwoord houderschap is voor 
ons wel een belangrijk uitgangspunt. 
We hopen dan ook dat de houders die 
verplicht op cursus gaan, een posi-
tieve houding aannemen om er sámen 
met hun hond wat van te maken.’
Behalve de cursussen verzorgt KC De 
Hofstad ook theorieavonden en 

Kynologenclubs: hondenscholen
midden in de maatschappij
Waar zijn kynologenclubs anno 2018 mee bezig en hoe staan ze ervoor? 
En wat vinden ze van het overheidsbesluit om eigenaren van een hoogrisicohond 
vanaf 2018 verplicht een gedragscursus voor honden te laten volgen? Het zou wel 
eens druk kunnen worden... Raadar XL bezocht een aantal clubs en vroeg hen er-
naar. ‘Elke hond is hier welkom, ook hoogrisicohonden.’

De Raad van Beheer is een vereniging 
van verenigingen: rasverenigingen, 
kynologenclubs en ‘bijzondere en 
overige verenigingen’. De kynologen-
club is een soort servicecentrum voor 
hondenliefhebbers. Je kunt er terecht 
voor hondenopvoeding en -sport. In 
totaal zijn zo’n 70 kynologenclubs 
aangesloten bij de Raad van Beheer.

Kynologenclub 
De Hofstad, Den Haag
Deze club heeft momenteel zo’n 250 
leden. Je kunt er, behalve de stan-
daard opvoedingcursussen zoals de 
puppycursus, ook diverse honden-
sporten doen. Denk aan Obedience, 
Hoopers, Flyball en Agility. Alle 
dertien instructeurs zijn gekwalifi-
ceerde vrijwilligers of hebben hun 
sporen in de hondensporten verdiend. 
Kynologisch instructeur Renee 
Meuleman: ‘Het is een fijne club, met 
elkaar vormen we een hecht team. 
Oudere, ervaren instructeurs en frisse 
jonge mensen door elkaar, die goed 
samenwerken en elkaar positief 
beïnvloeden.’ Als het gaat om hoogri-
sicohonden geeft ze aan dat De 
Hofstad vooralsnog geen enkele hond 
uitsluit. ‘Met de nieuwe wet- en 
regelgeving willen we maatwerk 

Renee Meuleman (knielend) in actie.
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er zijn cursisten die inmiddels met 
de derde generatie hond bij ons 
komen trainen!’ 
Ten aanzien van de hoogrisicohon-
den vraagt KC Gorinchem zich af of 
het wel de taak van kynologenclubs 
is om deze honden cursus te geven. 
Lydia: ‘In het verleden bleven 
andere cursisten daarom weg. Wij 
hebben deze honden nu ook, maar 
niet veel. Bij echt afwijkend gedrag 
gaan wij niet met deze honden 
verder en sturen we ze door naar 
een gedragsbegeleider. Overigens 
doen we dat ook met honden die 
niet op de lijst van hoogriscohonden 
staan!’
De club is ook naar buiten toe actief: 
‘Op Dierendag gaan mensen met 
hun hond naar scholen om over 
verantwoorde omgang met honden 
te vertellen. Ook gaat er een groep 
mensen regelmatig met hun honden 
naar het verpleeghuis. En de dieren-
artsen in onze gemeente verwijzen 
mensen met honden door naar onze 
vereniging.’ Voorlichting, bijvoor-
beeld aan de jeugd, doet de club in 
eigen huis. Lydia: ‘In iedere puppy-
cursus wordt een kinderles inge-
pland, daarin wordt de kinderen 
van alles uitgelegd.’ Belangrijkste 

niveaus van opvoeding en honden-
sport zie je de band van baas en hond 
alleen maar beter worden. Dat is zo 
mooi om te zien!’ Meer informatie op: 
www.kcdehofstad.nl 

Kynologenclub 
Dieren en omstreken 
Het gaat goed met de club, die een 
kleine 200 leden heeft. Naast de 
standaard cursussen, zoals de 
puppy- en vervolgtrainingen, biedt 
de club ook behendigheids- en 
jachttraining. Voorzitter Tonny 
Juyn-Klok: ‘Maar we doen meer. Zo 
organiseren we samen met lokale 
dierenartsen lezingen voor onze 
leden, workshops en wandelingen. 
En natuurlijk de keuringen, zoals de 
jaarlijkse Clubmatch en de Jonge 
Hondendag.’ De meeste instructeurs 
van KC Dieren e.o. zijn gediplomeerd 
en geregistreerd bij de Raad van 
Beheer. Tonny: ‘Zij blijven zich steeds 
bijscholen om deze registratie te 
behouden, en om op de hoogte te zijn 
van de laatste inzichten en ontwik-
kelingen.’ De club volgt de ontwik-
kelingen rond de verplichte cursus 
voor hoogrisicohonden op de voet. 
Tonny: ‘Wij volgen met een aantal 
mensen de speciale bijscholing van 
O&O, en zo nodig eventuele vervolg-
scholingen. Dan zijn we er tenminste 
klaar voor, ongeacht het aantal 
aanmeldingen na 1 januari. Maar we 
zijn nog wel sceptisch hoor, want hoe 
controleer je of iemand daadwerkelijk 
op cursus gaat als het om een 
ongeregistreerde hond gaat? Sowieso 
geldt voor alle leden dat wij hen de 
regels bijbrengen van goede omgang 
met een hond: wat kun je als honden-
bezitter doen om je hond goed en 
veilig te laten functioneren in de 
maatschappij. Dit is naast de prak-
tijkoefeningen verweven in ons 
lesprogramma. Verder zijn we bezig 
met de opzet van een kind-hond-
workshop, bedoeld om jonge mensen 
en kinderen bewust te maken van 
goede en veilige omgangsvormen 

met de hond.’ Tonny ziet de toekomst 
van kynologenclubs positief: ‘KC’s en 
hondenscholen zullen steeds meer op 
de praktijk gericht moeten gaan 
werken, met socialisatie en veiligheid 
als speerpunten. Verder is het 
belangrijk dat mensen ‘hun hond 
leren lezen’: weten waar hij behoefte 
aan heeft en daar op inspelen. Dit 
maakt dat mens en dier veilig en op 
een aangename manier naast elkaar 
kunnen leven.’ Meer informatie op: 
www.kcdieren.nl

Kynologenclub 
Gorinchem en omstreken 
De club heeft momenteel zo’n 450 
leden. Men biedt een uitgebreid 
scala aan cursussen, variërend van 
puppycursus en gehoorzaamheid tot 
Agility, Flyball en FCI Obedience. 
Secretaris Lydia Schot: ‘We organi-
seren verder lezingen, clubdagen, 
clubmatches, Jonge Hondendagen, 
landelijke wedstrijden Agility, 
Flyball en Obedience, en landelijke 
Obedience-examens.’ De club is 
trots op zijn trainers, die al heel lang 
bij hen lesgeven. Lydia: ‘Daarvan 
zijn er elf CKI-gecertificeerd. We 
organiseren regelmatig workshops 
en bijscholingen, zodat ze constant 
bijleren. Ook zijn we trots op ons 
hechte groepje vrijwilligers waar we 
altijd op kunnen bouwen. Dat werkt: 

Tonny Juyn-Klok.

Lydia Schot.
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weer steeds beter. En de behoefte aan 
een goede opvoedcursus voor de 
hond blijft natuurlijk bestaan.’ Meer 
informatie op: www.kcnijmegen.nl

Kynologenclub Scheldezoom, 
Bergen op Zoom
De club heeft momenteel zo’n 300 leden. 
Behalve het standaardaanbod cursus-
sen, zoals puppycursus en gehoor-
zaamheidstraining, biedt de club ook 
Flyball en Hoopers en theoriecursus-
sen. En met ingang van februari ook 
ringtraining. Tweemaal per jaar vinden 
er behendigheidswedstrijden plaats. 
Secretaris Wanda Broos: ‘De trainingen 
gaan het hele jaar door, mensen kunnen 
voortdurend instromen.’ Ze is trots op 
de accommodatie van de club: ‘Een 
prachtig clubhuis en een mooi eigen 
terrein. Als andere clubs iets groots 
willen organiseren, kunnen ze onze 
accommodatie huren. Dat gebeurt 
regelmatig, afgelopen jaar nog voor het 

uitdaging in het kader van veilig-
heid blijft wat Lydia betreft toch het 
zo veel mogelijk pups socialiseren 
en verder opleiden: ‘Dan krijg je 
sociale honden. Daarna kunnen ze, 
als ze willen, door in de sport, zoals 
Agility, Flyball, Hoopers en Obedi-
ence.’ Meer informatie op: 
www.kcgorinchem.nl 

Kynologenclub 
Nijmegen en omstreken 
De club heeft momenteel zo’n 400 
leden. Ze bieden een breed scala aan 
cursussen aan, variërend van puppy-
cursus tot ringtraining, maar ook 
sporten als Agility, Flyball en 
Hoopers. Penningmeester Luut van 
Veldhuizen: ‘Onze belangrijkste 
doelgroep zijn toch wel de pupkopers, 
maar ook oudere honden kunnen hier 
natuurlijk terecht.’ Naast het hele 
opleidingspakket organiseert de club 
onder meer ook lezingen over uiteen-
lopende hondenonderwerpen. Voor 
leden, maar ook voor mensen van 
buiten de club. Hoogrisicohonden 
heeft de club altijd al op cursus gehad. 
Luut: ‘Iedereen is welkom bij ons, ook 
honden met een vermeend hoog 
risico. Als blijkt dat echt ingegrepen 
moet worden, kijken we wat daar bij 
past. Soms moet een-op-een maat-
werk worden geleverd, daar hangt 
een duurder prijskaartje aan. Maar 
soms lukt het niet, gewoon omdat we 
er de mensen niet voor hebben. Dan 
verwijzen we door naar een professio-
nele gedragsdeskundige. We gaan ons 
er vooralsnog niet in specialiseren, 

omdat we daar simpelweg niet op zijn 
ingericht.’ 
De club heeft twaalf instructeurs, 
waarvan er vier CKI-gecertificeerd 
zijn. Luut: ‘Deze vier zijn de hoofd-
trainers en houden de andere instruc-
teurs scherp. Regelmatig organiseren 
we trainersdagen, waarbij het lespro-
gramma en de lesmethoden weer 
even tegen het licht worden gehou-
den. Zo leren de instructeurs van 
elkaar en corrigeren elkaar zo nodig.’ 
KC Nijmegen wordt regelmatig door 
de gemeente uitgenodigd demonstra-
ties en voorlichting te geven. Hetzelf-
de geldt voor programma’s binnen 
bejaardentehuizen. Daarnaast organi-
seert men tweemaal per jaar een open 
dag. Luut: ‘Een eigen open dag en de 
Dag van de Hond in samenwerking 
met de Raad van Beheer. Dat zijn 
mooie dagen, die vaak nieuwe de 
nodige leden opleveren.’ De toekomst 
ziet hij positief: ‘Na de crisis gaat het 

Gehoorzame hondtraining Gorinchem.

Luut Veldhoven (staand) spreekt het publiek toe tijdens een evenement op de club.
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maatschappelijk draagt de club zijn 
steentje bij. Wisman: ‘Regelmatig 
krijgen we mensen met een taakstraf 
in huis die een aantal dagdelen 
komen werken als hulp in de kantine 
of als schoonmaker. En af en toe een 
gedetineerde - om alvast te wennen 
aan terugkeer in de maatschappij. 
Een aantal van deze mensen heeft 
via ons toch weer een baan en een 
huis gekregen. Dat is toch mooi!’ 
Zorgpunt voor KC Zwolle is het 
werven en houden van vrijwilligers. 
‘Dat is moeilijk. Behalve onze 
instructeurs hebben we slechts een 
vijftal vrijwilligers. Die doen ver-
schrikkelijk hun best om alles te 
doen wat gedaan moet worden, maar 
dat wordt wel zwaar. Dus zou ik er 
daar heel graag een paar bij willen 
hebben!’ Meer informatie op:  
www.kczwolle.nl ■

NK FCI Obedience, die mogen gratis.’ 
KC Scheldezoom werkt met circa 
twintig vrijwillige instructeurs, 
inclusief de instructeurs voor de 
sporten. Daarvan is de helft gecertifi-
ceerd. De verplichte cursus voor 
hoogrisicohonden heeft hun volle 
aandacht. Wanda: ‘We weten alleen nog 
niet goed waar we aan toe zijn, dus we 
beraden ons nog. Voor ons is elke niet 
goed opgevoede hond een risicohond. 
Een van onze instructeurs is in elk 
geval al op de speciale cursus over 
hoogrisicohonden geweest, en heeft 
inmiddels de nodige contacten op dit 
gebied. Zodra we meer concreet 
weten hoe het zit, gaan we de nodige 
stappen zetten.’ 
Zorgpunt voor de club is het werven en 
behouden van nieuwe vrijwilligers. 
Wanda: ‘We hebben echt nieuwe 
mensen nodig, anders komt alles steeds 
op dezelfde mensen neer. Maar wer-
ving is erg lastig. Vrijwilligers zijn 
kieskeuriger geworden, binden zich 
niet makkelijk.’ Maatschappelijk 
timmert de club aan de weg voor zover 
de capaciteit het toelaat. Wanda: ‘Met 
dierenartsen werken we regelmatig 
samen in het kader van de EHBO-cur-
sussen hier op de club. En we hebben 
een werkgroep die het aaihondenpro-
ject ‘De Woefkes’ doet. Daarin houden 
we met honden aaisessies in een aantal 
lokale zorgcentra. Dat is hartverwar-
mend.’ Meer informatie op: 
www.kc-scheldezoom.nl 

Kynologenclub 
Zwolle en omstreken 
Met circa 700 leden gaat het goed met 
de club. Men biedt een scala aan 
cursussen en activiteiten aan, zoals 
de puppycursus, elementaire gehoor-
zaamheid, gedrag en gehoorzaam-
heid, maar ook Flyball, Agility en 
Jacht. En ieder jaar de cursus Kynolo-
gische Kennis 1 en 2, met een hoog 
percentage geslaagden. De club werkt 
met een kleine twintig vrijwillige 
instructeurs, allen gecertificeerd als 
Kynologisch Instructeur (CKI). Als 
het gaat om hoogrisicohonden en de 
aangekondigde verplichte gehoor-
zaaamheidscursus, is voorzitter 
Richard Wisman heel duidelijk: 
‘Iedere hond is bij ons welkom, ook 
hoogrisicohonden. Maar we hebben 
geen aparte trainingsgroep voor deze 
honden. Voordat we daartoe beslui-
ten willen we wel beter weten hoe 
het zit met zaken als aansprakelijk-
heid en dergelijke. Als we hier 
honden krijgen die beter thuis zijn bij 
een gespecialiseerde opleiding, dan 
verwijzen we die door naar de 
specialist.’
Trots van de club is de jaarlijkse 
gecombineerde IJsselshow en Hanze-
show. Wisman: ‘Een groots opgezet 
evenement, met dit jaar maar liefst 
3.159 ingeschreven honden. Een 
record! En in 2017 voor het eerst een 
‘Houden van Honden’-keuring, voor 
honden zonder stamboom.’ Ook 

WILT U MET UW  
HOND OP CURSUS?
Kijk dan eerst eens bij een kyno-
logenclub, aangesloten 
bij de Raad van Beheer. Er is 
er altijd eentje in de buurt. 
Kijk op www.houdenvanhonden.
nl/kynologenclubs voor  
meer informatie.
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