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Vooraf
Al jaren kent de Nederlandse tentoonstellingswereld Junior Handling (JH). De Raad van Beheer acht
het van belang de competitie nader te reguleren. Voor Inleiding en verdere regelgeving is gebruik
gemaakt van onder andere de Duitse regeling; verder is gebruik gemaakt van de expertise van
Pedigree®, die reeds jaren de competitie vorm gaf en nu nog steeds ondersteunend wil zijn.

Inleiding
De Junior Handlingcompetitie is een voorbereiding van jonge kynologen op het latere voorbrengen
van honden tijdens raskeuringen. Aan geïnteresseerde jongeren wordt de mogelijkheid geboden met
elkaar op een speelse, sportieve, vriendschappelijke manier met elkaar in competitie te gaan en zo te
leren 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-junioren – 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 heeft en
wel zodanig dat zoveel mogelijk bezoekers er kennis van kunnen nemen en de jongeren de aandacht
krijgen die ze verdienen.
De Junior Handling kan plaatsvinden op Internationale en nationale tentoonstellingen van alle rassen.
Om verzekerd te zijn van een eenduidige uitvoering naar internationale maatstaven, is onderstaand
reglement zo opgebouwd dat die als werkbasis kan dienen voor zowel de tentoonstellinggevende
verenigingen als de Junior Handlingkeurmeesters en tegelijk als trainingsuitgangspunt voor de Junior
Handlers zelf.

Organisatie
1. De Junior Handling competitie in Nederland wordt georganiseerd door de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland met ondersteuning van Pedigree®.
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 correctie uitvoering van dit reglement;
tevens zijn er enkele uitvoerende taken. De omvang van de JHO en de wijze van benoeming zal
in een uitvoeringsreglement nader worden bepaald.
2. Deelname aan de competitie staat open voor jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar (peildatum
is de wedstrijddag).
3. Inschrijving geschiedt op de dag van de tentoonstelling bij de stand van de Junior Handling
Organisatie. Inschrijftijd is 9.00 tot uiterlijk 12.00 uur.
4. Voor de inschrijving zijn de volgende gegevens nodig:
- Volledige naam
- Geboortedatum
- Adres
- E-mail
- Telefoonnummer
- Ras, stamboomnummer en naam van de hond
- Handtekening ouder/ begeleidend volwassene
5. Tijdens inschrijving wordt bekend gemaakt hoe laat en waar de Junior Handler verwacht wordt.
Zo nodig en zo mogelijk is er een voorkeuring vanaf 12.00 uur.
Een voorkeurronde kent steeds minimaal 4 deelnemers.
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6. De wedstrijdcompetitie zal lopen vanaf de eerste tentoonstelling na de Winner - Amsterdam tot
aan de Winner - Amsterdam.
7. Per tentoonstelling worden vijf Junioren geplaatst. De eerst geëindigde plaatst zich voor de finale.
Indien deze zich al op een eerdere tentoonstelling had gekwalificeerd gaat de kwalificatie door
naar de eerstvolgende, die zich nog geen kwalificatie heeft.
De finale staat alleen open voor deelnemers met een Nederlandse nationaliteit en die woonachtig
zijn in Nederland.
8. De finale wordt gehouden tijdens de tentoonstelling “de Winner”- Amsterdam. De gekwalificeerde
Junior Handlers ontvangen hiervoor een speciale uitnodiging.
9. In de finale is er een titel te winnen namelijk: Nederlands Kampioen Junior Handling (10 t/m 17
jaar). De Nederlands Kampioen Junior Handling mag het daaropvolgende jaar Nederland
vertegenwoordigen op de World Winner Show, European Winner Show en op de Crufts als
Nederlands Kampioen Juniorhandling.
Indien de Ned. Kampioen verhinderd is mag zijn/haar plaats worden ingenomen door de Reserve
Ned. Kampioen Junior Handling na schriftelijke bevestiging van de Raad van Beheer voor de
desbetreffende show.
10. Uitgesloten voor de Junior Handling worden zij, die
- onsportief gedrag vertonen
- de hond in en naast de ring onvriendelijk behandelen.
Voordat uitsluiting plaats vindt zal er eerst een mondelinge waarschuwing gegeven worden,
gepaard dan wel gevolgd door een schriftelijke.
De uitsluiting geldt voor het geheel lopende competitiejaar inclusief de finale.
11. De Raad van Beheer benoemt keurmeesters die bevoegd zijn de Junior Handling te jureren,
verder te noemen Junior Handling Keurmeester (JHK).
12. Benoembaar zijn
a. exterieurkeurmeesters die hebben aangegeven belangstelling voor de Juniorhandling te
hebben.
b. ex-Juniorhandlers die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.
13. Aan de benoeming dient vooraf te gaan actieve deelname aan een seminar Junior Handling.
Inhoud en frequentie wordt overgelaten aan de JHO.
14. Benoeming vindt in principe plaats voor onbepaalde tijd, behalve bij gebleken ongeschiktheid.
Tevens eindigt de benoeming wanneer schorsing heeft plaatsgevonden door de Raad van
Beheer, het Tuchtcollege of de FCI.
15. De JHO beheert de lijst van de Nederlandse bevoegde Junior Handling Keurmeesters.
De lijst wordt gepubliceerd op de eigen website van de JHO en van de Raad van Beheer.
16. De tentoonstellingsorganisatie stelt een keurmeester aan uit de lijst met bevoegde keurmeesters
juniorhandling. 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 JHO vanaf 13.00 uur.
Ook buitenlandse keurmeesters met Junior Handling bevoegdheid kunnen worden aangesteld.
17. JHK’s mogen niet meer dan één keer in het jaar een Junior Handlingkeuring verrichten op een
Nederlandse CAC/CACIB show welke is opengesteld voor alle rassen.
18. Voor de finale wordt een JHK uitgenodigd door de JHO die zich verplicht tijdens het competitiejaar
geen andere Junior Handling wedstrijd in Nederland of op een EK/ WK c.q. Crufts aan te nemen.
19. 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 op de dag van de wedstrijd niet zelf een hond tentoonstellen
- de JHK mag geen junior keuren aan wie zij/hij zelf les geeft;
- de JHK mag geen familielid tot en met de vierde graad keuren.
- de JHK mag geen hond, die in haar/zijn bezit- dan wel door haar/hem gefokt is, uitlenen
aan een junior
20. 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. Voor overige
geschillen is de klachtregeling en tuchtrechtspraak van de Raad van Beheer van kracht.
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Gang van zaken op de wedstrijddag
1. Indien de aangestelde JHK ook fungeert als exterieurkeurmeester op de betreffende
tentoonstelling zal deze niet meer dan 40 honden keuren.
2. Rond 12 uur wordt de JHK geïnformeerd over het aantal gemelde deelnemers. Is samenspraak
met JHO en organiserende vereniging wordt plaats en tijdstip van de voorkeuring vastgesteld.
3. Indien er geen voorkeuring plaats heeft, begint de wedstrijd uiterlijk 1 uur voor de aanvang van het
ereringprogramma tenzij er met de showorganisatie een ander tijdschema wordt
overeengekomen.
4. Bij aanvang van het ereringprogramma komen alle junioren 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 van tevoren duidelijk bekend
gemaakt.

Regels en aanwijzingen voor Juniorhandlers
1. Alleen honden die op de dag van de tentoonstelling zijn ingeschreven, mogen aan de
Juniorhandling participeren.
2. Op een competitiedag moet men één en dezelfde hond voorbrengen; er kan op een competitiedag
dus niet van hond gewisseld worden.
3. Kleding dient passend te zijn bij de vachtkleur van de hond. Altijd nette en schone kleding dragen.
Meisjes wordt aangeraden (indien deze een rokje dragen) niet een zo korte rok te dragen dat ze
niet in staat zijn over de hond te buigen. Kleding dient passend bij de leeftijd van de junior te
zijn!!
4. Schoeisel dient passend bij de rest van de kleding te zijn; er moet normaal op gelopen en gerend
kunnen worden.
5. 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!
6. De showlijn dient zich altijd opgerold in de hand te bevinden. Het mag niet uit de hand vallen of
zichtbaar uit de vuist komen.
7. Kies zorgvuldig het ras. Het moet bij je passen en je moet je er prettig bij voelen. Het is niet aan te
bevelen dat een 9-jarige een Duitse Dog showt (al ziet dat er misschien aandoenlijk uit).
8. Deelnemersnummer altijd goed zichtbaar aan de linker arm of aan de linker zijde van het lichaam
dragen.
9. Het is niet toegestaan reclame-uitingen op de kleding te dragen.
10. Het is verboden van buiten de ring aanwijzingen te krijgen, noch mag je hond door anderen
worden aangeroepen.
11. Zorg ervoor het ras dat je voorbrengt te kennen. Wees voorbereid op vragen als welke ras is het,
waartoe dient het, hoeveel gebitselementen heeft een hond, hoe toon je jouw hond het meest
voordelig.
12. Show je hond zo vrij als mogelijk.
13. Vermijd het geven van voer zo veel als mogelijk.
14. Volg aanwijzingen van de keurmeester en het ringpersoneel stipt op. Wees erop voorbereid dat er
van jou een andere figuur wordt gevraagd dan je voorganger moest maken. Indien de
aanwijzingen onduidelijk zijn overgekomen vraag beleefd om ze te herhalen.
15. Leer en train regelmatig het tonen van het gebit. De keurmeester moet zowel het gebit van voren
als van opzij kunnen zien en controleren. Het is aan te bevelen om eerst de kant bij de
keurmeester vandaan, dan de voorkant en daarna de kant naar de keurmeester toe te tonen.
16. Wanneer je een figuur hebt gemaakt, plaats je de hond op 2 meter van de keurmeester, parallel
en vrijstaand.
17. Het is aan te bevelen geen gebruik te maken van loopse teven.
18. Volg de gang van zaken nauwkeurig. Als de laatste junior aan de beurt is, breng je je hond weer
optimaal in stand.
19. Indien je voer of lekkers bij het showen gebruikt, laat het dan niet op de grond te vallen (of anders
opruimen) zodat een andere handler of hond daardoor wordt afgeleid.
20. Nooit tussen de hond en keurmeester komen te staan of te lopen (gouden regel).
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Fouten van een Juniorhandler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tip:

Zich niet aan de gouden regel houden.
Het niet opvolgen van de aanwijzingen van keurmeester of ringmedewerker
Aanwijzingen opvolgen die van buiten de ring worden gegeven.
De voorgebrachte hond door anderen te laten aanroepen of attent te laten maken.
Niet zichtbaar een nummer dragen.
Een deel van de showlijn uit de hand laten hangen of zelfs de lijn laten vallen.
Niet de naam/rasnaam en de belangrijkste punten uit de rasstandaard kennen.
De showlijn zo strak houden dat de hond bijna stikt of zich anderszins niet prettig voelt.
De showlijn te los houden, waardoor de handler geen controle mee over zijn hond heeft.
De hond in een verkeerde snelheid – niet aan de standaard voldoend – voorbrengen.
De hond niet rastypisch in stand plaatsen.
Onvriendelijke omgang met de hond.
Zorg ervoor dat je altijd een poepzakje bij je hebt voor noodgevallen.

Regels en aanwijzingen voor de keurmeesters
“Keur nooit de hond, altijd het voorbrengen”
1. Vergewis u ervan dat er een keurtafel is.
2. Geeft altijd duidelijke korte aanwijzingen aan de deelnemers. Wees zo eenduidig mogelijk,
probeer geen verwarring te scheppen.
3. Benader 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.
4. Alle Juniorhandlers – geoefend of niet – hebben het recht op een gelijke vriendelijke behandeling
en benadering door de keurmeester; ze zullen zich – geplaatst of niet – serieus genomen moeten
voelen en gestimuleerd zijn aan toekomstige competities deel te nemen.
5. Zo mogelijk zal de keurmeester zijn beslissingen, zeker ten opzichte van de geplaatsten kort
toelichten.
6. De Juniorhandler dient alle drie kanten van het gebit van de hond aan u te tonen.
7. Ga ervan uit dat als een hond als een uurwerk loopt en als een standbeeld staat, er ook goed
voorgebracht wordt.
8. Een keurmeester zal altijd onderscheid moeten kunnen maken tussen de prestaties van de
juniorhandler en de kwaliteiten van de hond, waarbij alleen de prestatie van de Juniorhandler
alleen doorslaggevend voor de beoordeling is.
9. Vergewis u zich ervan alle figuren van de Juniorhandling te beheersen: “Recht op en neer”,
“Rond”, “Driehoek”, de “T”, de “L”, en “Op en Neer met twee honden en handlers” (hierbij dienen
beide honden in het midden te lopen en op de loopsnelheid van de ander te worden gelet).
10. Om duidelijker onderscheid tussen de bijzonder geoefende kandidaten te maken kan de
keurmeester vragen de honden te ruilen. Vaak zie je dan de werkelijke kwaliteiten van de
deelnemers, 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.
11. Het gebruik van een aantekenboek, of papier is naar eigen keuze.
12. Vraag de Juniorhandler naar de naam van het ras, de leeftijd van de hond en eventueel naar het
aantal gebitselementen.
13. Zoek de handler die de beste harmonie met haar/zijn hond toont.
14. Zoek naar Teamwork. Zoek naar het beste team, dat nog lol in de zaak heeft en waarnaar het
plezierig kijken is.
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Vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland op 6 november 2013
Dit is een uitgave van: Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. © november 2013
Niets van deze uitgave mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Raad van
Beheer worden vermenigvuldigd.

Postadres:
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam
Bezoekadres:
Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam
Telefoonnummer. 020-6644471
E-mail: info@raadvanbeheer.nl
Website: www.raadvanbeheer.nl
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