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De uitvoeringsregels Junior Handling, vastgesteld door het bestuur van de Raad van Beheer zijn: 
 

 bepalend en leidend voor de Nederlandse tentoonstellingen.  

 van toepassing voor de deelnemers Junior Handling, de Keurmeesters Junior Handling en voor de 
organisatie van tentoonstellingen die opengesteld zijn voor alle rashonden en waarbij het CAC en/of 
het CACIB door de keurmeesters mag worden toegekend. 

 
1. Algemeen 
 
 De Junior Handlingcompetitie is een voorbereiding van jonge kynologen op het latere voorbrengen 
 van honden tijdens raskeuringen. Aan geïnteresseerde jongeren wordt de mogelijkheid geboden op 
 een speelse, sportieve en vriendschappelijke manier met elkaar in competitie te gaan. Zo leren ze 
 omgaan met honden van verschillende rassen, die ieder op een eigen manier dienen te worden 
 voorgebracht.  
 

Het voorbrengen van honden vereist en stimuleert begrip, invoelend vermogen en 
verantwoordelijkheidsgevoel.  

 
Daarbij kan de competitie bijdragen aan een grotere eerlijkheid, discipline en respect. Jongeren 
leren ook te verliezen en de prestaties van anderen sportief te erkennen. 

 
Daarmee is de Junior Handling een voorbeeld voor de ringmanieren van volwassen exposanten. 
Verder zullen ex-deelnemers – hun routine tonend - een voorbeeld zijn voor de collega-exposanten. 

 
 De positieve uitstraling op de publieke opinie van een goede Junior Handlingcompetitie mag niet 
 worden onderschat. Het kundig voorbrengen van zelfverzekerde rashonden door kinderen en 
 jongeren kan het negatieve beeld dat de maatschappij over enkele rassen heeft op een positieve 
 wijze beïnvloeden .   
  

Om die reden is het belangrijk dat de competitie op zo veel mogelijk tentoonstellingen plaats vindt en 
 wel zodanig dat zoveel mogelijk bezoekers er kennis van kunnen nemen en de jongeren de 
 aandacht krijgen die ze verdienen. 
 
 De Junior Handling vindt plaats op Internationale en Nationale tentoonstellingen voor alle rassen.  

De competitie vindt niet plaats op schooldagen. Om verzekerd te zijn van een eenduidige uitvoering 
 naar internationale maatstaven, zijn onderstaande regels zo opgebouwd dat die als werkbasis 
 dienen voor zowel de tentoonstellinggevende verenigingen, de Keurmeesters Junior Handling, als 
 voor de Junior Handlers zelf. 
 
 De Raad van Beheer draagt sinds 2013 de verantwoording voor de competitie.  
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2. Organisatie 
 
1. De Junior Handling competitie in Nederland wordt georganiseerd door de Raad van Beheer op 

Kynologisch Gebied in Nederland. De Raad van Beheer stelt daartoe een commissie in met de 
naam Junior Handling Organisatie (JHO); hoofdtaak van die commissie is het toezien op de correcte 
uitvoering van dit reglement.  
 
De JHO bestaat uit een team vrijwilligers, die samen met de Raad van Beheer deze competitie 
vormgeven op de shows. Ook is er een klankbordgroep, die hun mening gevraagd wordt over 
belangrijke zaken binnen de Junior Handling. 

 
2. De JHO geeft informatie over de Junior Handling aan geinteresseerden,  zowel telefonisch als per e-

mail of aan de stand op de shows. 
 
3. De JHO verzorgt alle taken op de show van inschrijving aan de stand tot uitvoering in de ring. 
  
4.  De JHO zorgt dat de Nederlands Kampioen Junior Handling ingeschreven wordt voor de Crufts, de 

FCI World Winner Show en de FCI European Winner Show in het volgende jaar als afgevaardigde 
voor Nederland. 

 
5. De JHO houdt zich het recht voor om in geschillen, in samenspraak met de gedelegeerde van de 

Raad van Beheer, op een wedstrijddag, de doorslaggevende beslissing te nemen. Tegen besluiten 
van de JHO kan bezwaar worden gemaakt conform hoofdstuk VII van het Kynologisch Reglement. 
Daarnaast kan de JHO, bij het overtreden van de regels door de JHK of de deelnemer, een klacht 
indienen bij het tuchtcollege.  

 
6. De JHO organiseert workshops ter opleiding en herscholing van de keurmeesters. 
 
7. De JHO organiseert het Nederlands Kampioenschap (NK) van de competitie en nodigt hiervoor de 

keurmeester uit. 
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3. Deelnemers: 
 
1. Deelname aan de competitie staat open voor jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar 
 De peildatum is de wedstrijddag. 
 
2. Inschrijving geschiedt op de dag van de tentoonstelling bij de stand van de JHO. 

Inschrijftijd is tussen 9.00 en 12.00 uur. 
 
3. Voor de inschrijving zijn de volgende gegevens nodig: 
 - Volledige naam 
 - Geboortedatum 
 - Adres 
 - E-mail 
 - Telefoonnummer 
 - Ras en catalogusnummer van de hond 
 - Handtekening ouder of voogd: jaarlijks en het eenmalig tonen van het identiteitsbewijs. 
 
4. Tijdens inschrijving wordt bekend gemaakt hoe laat en waar de deelnemer verwacht wordt.  

Zo nodig en zo mogelijk is er een voorkeuring. Een voorkeurronde kent steeds minimaal 3 
deelnemers.  

 
5. Het competitiejaar start op de eerste tentoonstelling na de Winner Amsterdam en zal lopen tot en 

met de laatste show voor de Winner Amsterdam. 
  
6. Per tentoonstelling worden vijf deelnemers geplaatst. De eerst geëindigde plaatst zich voor het NK. 

Indien deze zich al op een eerdere tentoonstelling had gekwalificeerd, gaat de kwalificatie door naar 
de eerstvolgende, die zich nog niet gekwalificeerd heeft. Kwalificatie voor het NK is exclusief voor de 
vijf geplaatste jongeren. Hebben deze jongeren zich alle vijf al gekwalificeerd, dan zal er geen 
nieuwe deelnemer voor het NK bij komen.  

 
7. De competitie staat open voor alle jongeren van 10 t/m 17 jaar. Echter alleen deelnemers met een 

Nederlandse nationaliteit en die woonachtig zijn in Nederland kunnen zich kwalificeren voor het NK 
op de Winner Amsterdam. 

 
8. Het NK wordt gehouden tijdens de tentoonstelling “de Winner”- Amsterdam. De gekwalificeerde 

deelnemers ontvangen hiervoor een speciale uitnodiging. 
 
9. Op het NK is de titel “Nederlands Kampioen Junior Handling” te winnen.  
 
10. De Nederlands Kampioen Junior Handling mag het daaropvolgende jaar Nederland 

vertegenwoordigen op de Crufts, de FCI World Winner Show en de FCI European Winner Show als 
afgevaardigde van Nederland. 

 
11. Indien de Nederlands Kampioen verhinderd is, kan zijn/haar plaats worden ingenomen door de 

reserve Nederlands Kampioen Junior Handling na schriftelijke toestemming van de Raad van 
Beheer voor de desbetreffende show. 

 
12. Uitgesloten voor de Junior Handling worden zij, die  

 onsportief gedrag vertonen  

 een hond onvriendelijk behandelen, ongeacht of dit binnen of buiten de ring plaats vindt. 
 
Voordat uitsluiting plaats vindt zal er eerst een mondelinge waarschuwing gegeven worden, gepaard 
dan wel gevolgd door een schriftelijke waarschuwing. 
De uitsluiting geldt voor het hele competitiejaar inclusief het NK. 
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4. Regels en aanwijzingen voor Junior Handlers  
 
1. Nooit tussen de hond en keurmeester staan of lopen. 

 
2. Ga vriendelijk om met de hond. Showen moet ook voor de hond leuk zijn. 
 Show je hond zo vrij mogelijk, met een ontspannen lijn. 
 
3. Volg aanwijzingen van de keurmeester en het ringpersoneel stipt op. Indien de aanwijzingen je 

onduidelijk zijn, vraag dan beleefd of de Keurmeester ze kan herhalen. 
 
4. Zorg ervoor dat je de figuren kent. 

 recht op en neer 

 driehoek 

 rond 

 de T 

 de L 

 de 8 
De keurmeester kan een ander figuur aan jou vragen dan aan de deelnemer voor je werd gevraagd. 
De keurmeester kan je ook vragen om een figuur samen met een andere deelnemer te lopen. 
 

5. Wanneer je een figuur hebt gemaakt, plaats je de hond op 2 meter van de keurmeester, parallel en 
vrijstaand. 

 
6. Zet je hond goed in de line-up. Volg daarbij de lijn van de eerste in de rij. 

Volg de gang van zaken nauwkeurig. Als de laatste deelnemer aan de beurt is, breng je je hond 
weer optimaal in stand. 

 
7. Leer en train regelmatig het tonen van het gebit. De keurmeester moet het gebit zowel van voren als 

van opzij kunnen zien en controleren. Doe dit rustig zonder de ogen van de hond te bedekken. 
 
8. De showlijn dient zich altijd opgerold in de hand te bevinden. Het mag niet uit de hand vallen of 

zichtbaar uit de vuist komen. De kleur van de showlijn dient te passen bij de halskleur van de hond 
aan de showkant. De lijn dient niet te lang te zijn en niet op de grond te hangen. De lijn mag niet zo 
kort zijn dat er niet om de hond heen gelopen kan worden. Nooit over de hond heen stappen! 

 
9. Vermijd overmatig voergebruik. Indien je voer of een speeltje bij het showen gebruikt, laat het dan 

niet op de grond te vallen (of anders opruimen) zodat een andere hond daardoor wordt afgeleid. 
 
10. Kies het ras zorgvuldig. Het ras moet bij je passen en je moet je er prettig bij voelen. 
 
11. Zorg ervoor het ras dat je voorbrengt te kennen. Wees voorbereid op vragen als (bijvoorbeeld):  

 welk ras is het  

 wat is het oorspronkelijk gebruik van de hond 

 uit welk land komt het ras 

 hoeveel gebitselementen heeft een hond  
 
12. Op een competitiedag moet een deelnemer één en dezelfde hond voorbrengen; er kan op een 

competitiedag dus niet van hond gewisseld worden. De keurmeester kan je echter wel vragen te 
wisselen van hond, in dit geval is het wel toegestaan.  

 
13. Alleen honden die op de dag van de tentoonstelling zijn ingeschreven, mogen aan de Junior 

Handling deelnemen. 
 
14. De hond dient minimaal 15 maanden oud te zijn op de dag van de tentoonstelling. 
 
15. Het is aan te bevelen geen gebruik te maken van loopse teven. 
 
16. Het is verboden van buiten de ring aanwijzingen te krijgen, noch mag je hond door anderen worden 

aangeroepen. 
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17. De kleding van de Junior Handler mag de hond niet hinderen. De kleding mag niet afleiden van de 

hond. De kleur van de kleding dient in contrast te zijn met de vachtkleur van de hond. De lengte van 
een rok dient zodanig te zijn, dat de junior de hond zonder problemen kan voorbrengen, hierbij dient 
rekening gehouden te worden, dat gevraagd kan worden van hond te wisselen. Schoeisel dient 
passend bij de rest van de kleding te zijn; er moet normaal op gelopen en gerend kunnen worden. 

 
18. Het is niet toegestaan reclame-uitingen op de kleding te dragen. 
 
19. Deelnemersnummer altijd goed zichtbaar aan de linkerarm of aan de linkerzijde van het lichaam 

dragen. 
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5. Keurmeesters

1. De Raad van Beheer benoemt keurmeesters die bevoegd zijn de Junior Handling te jureren,  verder
te noemen Junior Handling Keurmeester (JHK).

2. Benoembaar zijn:
a. Exterieurkeurmeesters
b. Ex-Junior Handlers die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.

3. Voordat een JHK benoemd kan worden, moet eenmalig actief deelgenomen worden aan een
workshop Junior Handling georganiseerd door de JHO. Hiernaast bestaat de verplichting tot
herscholing, deze wordt nader bepaald door de JHO.

4. Benoeming vindt plaats voor onbepaalde tijd.

5. Indien de JHK de reglementen schendt, kunnen de volgende sancties volgen:

 een schriftelijke waarschuwing van de JHO

 de JHO dient een klacht in bij het Tucht College, waarna (tijdelijke) diskwalificatie kan volgen.

Tevens eindigt de benoeming bij gebleken ongeschiktheid, wanneer de verplichte herscholing niet 
gevolgd wordt of wanneer diskwalificatie door het Tuchtcollege of door de FCI heeft plaatsgevonden. 

6. De JHO beheert de lijst van de Nederlandse Keurmeesters die bevoegd zijn voor de Junior Handling. 
De lijst wordt gepubliceerd op de website van de Raad van Beheer.

7. De tentoonstellingsorganisatie nodigt een bevoegde JHK uit. Zo mogelijk wordt daarbij gebruik 
gemaakt van de keurmeesterlijst van de tentoonstelling. Het aantal te keuren honden door deze 
keurmeester is zodanig dat hij/zij beschikbaar is voor de JH vanaf 13.00 uur.

Voor de voorrondes heeft de keurmeester 1,5 uur de tijd, waarna de dagfinale in de erering zal plaats 
vinden. Voor deze dagfinale heeft de keurmeester minimaal 15 minuten, maar bij voorkeur 30 
minuten. Ook buitenlandse keurmeesters met Junior Handling bevoegdheid kunnen worden 
uitgenodigd.

8. JHK’s mogen niet meer dan één keer in het competitiejaar een Junior Handlingkeuring verrichten op 
een Nederlandse CAC/CACIB show welke is opengesteld voor alle rassen. Bij een tweedaagse show 
mag een keurmeester wel beide dagen keuren. Bij een dubbelshow gaat het om twee shows en 
moeten er dus ook twee verschillende keurmeesters worden uitgenodigd.

9. Voor het NK wordt een JHK uitgenodigd door de JHO die zich verplicht tijdens het competitiejaar 
geen andere Junior Handling wedstrijd in Nederland of op de Crufts, de FCI World Winner Show of de 
FCI European Winner Show aan te nemen.

10. De regels van ethiek van FCI en Raad van Beheer zijn van overeenkomstige toepassing op de Junior 
Handling Keurmeester(JHK), meer specifiek geldt:

 de JHK mag geen junior keuren aan wie hij/zij zelf les geeft;

 de JHK mag geen familielid tot en met de vierde graad keuren.

 de JHK mag geen hond uitlenen aan een junior op de show waar hij/zij keurt. 
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6. Regels en aanwijzingen voor de keurmeesters 
 
1. Keur nooit de hond, altijd het voorbrengen. 

Een keurmeester zal altijd onderscheid moeten kunnen maken tussen de prestaties van de Junior 
Handler en de kwaliteiten van de hond, waarbij alleen de prestatie van de Junior Handler 
doorslaggevend voor de beoordeling is. 

 
2. Controleer of er een tafel staat in de ring voor het keuren van de kleine rassen. 
 
3. De keurmeester geeft altijd duidelijke korte aanwijzingen aan de deelnemers.  

Wees zo duidelijk mogelijk, probeer geen verwarring te scheppen. 
 
4. De keurmeester benadert de deelnemers zo rustig en begripvol als mogelijk.  

Zorg altijd voor overzicht op de gang van zaken in de ring, ook in belang van de veiligheid. 
 
5. Alle deelnemers, geoefend of niet, hebben het recht op een gelijke, vriendelijke behandeling en 

benadering door de keurmeester. De keurmeester zorgt ervoor dat alle deelnemers zich welkom en 
serieus genomen voelen.  

 
6. Controleer of de deelnemers zich houden aan de regel dat nooit tussen de hond en de keurmeester 

gestaan of gelopen mag worden. De hond blijft altijd in het zicht van de keurmeester. 
 
7. Kijk of de Junior Handlers goed in de line-up staan en ze de lijn van de eerste deelnemer aanhouden. 
 
8. De Junior Handler dient alle drie kanten van het gebit van de hond aan de keurmeester te tonen. 
 
9. De keurmeester verzekert zich ervan alle figuren van de Junior Handling te beheersen: 

 Recht op en neer 

 Driehoek 

 Rond 

 de “T” 

 de “L” 

 de “8” 
De keurmeester kan twee deelnemers ook samen een figuur laten lopen. Hierbij dienen de 
honden in het midden te lopen en moeten deelnemers op de loopsnelheid van de ander letten, 
waarbij de deelnemer met de snelste hond zich aanpast naar het tempo van de deelnemer met 
de hond die langzamer loopt. 

 
10. Om duidelijker onderscheid tussen de bijzonder geoefende kandidaten te maken, kan de keurmeester 

vragen honden onderling te wisselen. Degene die zowel de eigen als de vreemde hond het 
voordeligst presenteert, dient te winnen. Zonder twijfel is het een grotere prestatie, een eventueel ook 
ongetrainde hond, met duidelijk anatomische tekortkomingen zodanig te presenteren dat hij zo dicht 
als mogelijk aan de gevraagde standaard voldoet, dan een geroutineerde tentoonstellingshond te 
handlen. Uit veiligheidsoverwegingen is het onderling wisselen van honden voorbehouden aan 
de 5 besten van de dag. Een onervaren deelnemer kan bepaalde honden mogelijk niet aan. 

 
11. Het gebruik van een aantekenboek, of papier is naar eigen keuze.  

Zo mogelijk zal de keurmeester zijn beslissingen kort toelichten naar de Junior Handlers. 
 
12. Test de kennis van de Junior Handler. Stel vragen over het ras of over honden in het algemeen. 

(Welk ras is het? Hoe oud is de hond? Oorspronkelijk gebruik? Uit welke rasgroep komt de hond?) 
 

13. Let op het diervriendelijk showen. Hoe wordt de hond op de tafel getild? Wordt de hond aan een 
ontspannen lijn geshowd? Heeft de hond er ook plezier in? 

 
14. Zoek de handler die de beste harmonie met haar/zijn hond toont. 
 
15. Zoek naar het beste team, dat er plezier in heeft en waarnaar het plezierig kijken is. 
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7. Tentoonstellingsgevende Vereniging in Nederland (TGVN) 
 
1. De Tentoonstelling gevende vereniging nodigt de JHK uit.  
 

Alleen een door de Raad van Beheer benoemde JHK mag de Junior Handling keuren. Ook als er 
een keurmeester uit het buitenland wordt uitgenodigd, moet deze in het land van herkomst benoemd 
zijn tot keurmeester Junior Handling. 
 
Er mag gekozen worden voor een keurmeester die ook een raskeuring voltrekt. Indien de 
aangestelde JHK ook fungeert als exterieurkeurmeester op de betreffende tentoonstelling dient het 
aantal te keuren honden op de show zodanig te zijn dat de keurmeester vanaf 13:00 uur 
beschikbaar is voor de Junior Handling (dus bijvoorbeeld tot 12:00 uur keuren zodat hij/zij nog tijd 
heeft om te eten). Ook mag er gekozen worden een Keurmeester te kiezen die alleen de Junior 
Handling keurt. 
 
De JHK heeft 1,5 uur de tijd nodig voor de voorrondes. Vindt de dagfinale in de erering eerder dan 
14:30 uur plaats, dan dient de TGVN er rekening mee te houden dat de voorrondes dan ook eerder 
zullen moeten aanvangen. 
 
Een keurmeester mag slechts 1 keer per competitiejaar de Junior Handling keuren. Op de website 
van de Raad van Beheer wordt een overzicht bijgehouden wanneer keurmeesters gekeurd hebben. 

 
In het geval van een dubbelshow moeten er twee keurmeesters uitgenodigd worden. Op een 
tweedaagse show mag er gekozen worden om een keurmeester twee dagen te laten keuren. De 
voorkeur gaat er echter naar uit om, ook in dit geval, twee verschillende keurmeesters uit te nodigen. 

 
2. Vier weken voor de show zal de Junior Handling Organisatie de TGVN benaderen met de vraag 

welke keurmeester er uitgenodigd is.  
 
3. De TGVN zorgt voor ruimte voor de stand van de Junior Handling.  
 
4. Om 12 uur wordt de JHK geïnformeerd over het aantal gemelde deelnemers.  

In samenspraak met de organiserende tentoonstelling wordt door de JHO plaats en tijdstip van de 
voorkeuring vastgesteld. 
 

5. Indien er geen voorkeuring plaats vindt, begint de wedstrijd uiterlijk 1 uur voor de aanvang van het 
ereringprogramma tenzij er met de showorganisatie een ander tijdschema wordt overeengekomen. 

 
6. Bij aanvang van het ereringprogramma komen alle deelnemers in de erering en maakt de 

keurmeester een selectie bekend. De geselecteerden maken allemaal op aanwijzing van de 
keurmeester een figuur, waarna de beslissing wordt gemaakt. Het maximale tijdsbeslag tijdens het 
ereringringprogramma wordt door de showorganisatie aan de JHK en JHO van tevoren duidelijk 
bekend gemaakt, dit dient minimaal 15 minuten te zijn, maar 30 minuten heeft de voorkeur. 

 
7. De TGVN biedt de JHO de ruimte en tijd om de Junior Handling competitie op een goede manier te 

houden.  
 
8. Rond 14:30 betreden alle ingeschreven deelnemers de erering. De keurmeester kiest uit deze 

deelnemers de beste 5 en zal later deze van 5 naar 1 plaatsen.  De JHO zorgt hierbij zelf voor een 
speaker en ringmeester. Volgens afspraak draagt de JHO er zorg voor dat ze voor 15:00 uur uit de 
erering zijn, zodat er geen vertraging in het ereprogramma zal optreden.  

 


