
een voorstander van vernieuwing 
geweest. Hij reageerde bijzonder 
positief en zo werd de eerste junior 
handling in 1987 in Arnhem 
gehouden, met toestemming van de 
Raad van Beheer. Pedigree en wij 
vonden het belangrijk dat er ook op 
shows activiteiten met kinderen 
zouden zijn. De sponsor en de 
kynologie zagen hier ook een kans 
om kinderen al vroeg te leren 
respectvol met elkaar en met de 

Fenomeen
Toen mij onlangs werd gevraagd om 
terug te blikken op 25 jaar junior 
handling in Nederland, dacht ik: dat 
doe ik wel even. Helaas, terugkijken 
naar een fenomeen waarbij ik al die 
tijd betrokken was, valt niet mee.
De start in Arnhem, bijna 25 jaar 
geleden, ligt niet vers in mijn geheu
gen. In Engeland was er reeds een 
aantal jaren junior handling en daar 
kwam de oproep vandaan om tijdens 
Crufts een speciale finale te houden, 
met deelnemers uit verschillende 
landen. Pedigree Engeland (sponsor) 
nam met de zusterunits contact op 
om deelnemers in te zenden, zo ook 
met Nederland. Pedigree Nederland 
is toen een aantal gesprekken aange
gaan met de Nederlandse kynologie, 
die het fenomeen junior handling 
toen nog niet organiseerde. 
De eerste contacten werden gelegd 
met Martin van de Weijer, destijds 
voorzitter en directeur van de Raad 
van Beheer, keurmeester Corrie 
Saes en Joop Reerink. Van Martin 
van de Weijer kregen we toestem
ming om de eerste wedstrijd te 
organiseren. Vanaf dat moment 
gingen Pedigree, Joop Reerink en 
Corrie Saes aan de slag. In die tijd 
was Evert Wieldraaijer voorzitter 
van K.C. Arnhem en hij is altijd 

25 Jaar Junior Handling
Een kwart eeuw geleden worden de eerste stappen gezet om ook op Nederlandse tentoonstellingen 

een activiteit te organiseren waarbij kinderen en honden een rol spelen. Nu is junior handling niet 

meer weg te denken uit de kynologie. We laten Joop Reerink, promotor van het eerste uur, aan het 

woord. Tijdens de Winner Show vindt jaarlijks de grote finale plaats. De winnaar in Amsterdam gaat 

naar de internationale finale op Crufts in Birmingham om ons land te vertegenwoordigen... 

honden om te gaan. Verder vonden 
wij het belangrijk dat er voor jonge 
mensen ook wat te beleven en te 
doen is op hondententoonstellin
gen. In die tijd verveelden de 
meeste jongeren zich en ze moes
ten wel mee naar de shows die voor 
hun ouders zo belangrijk waren. 
Ze mochten niet thuisblijven, 
want dan was er geen toezicht. 
Corrie Saes en ik zagen dat jonge
ren in Engeland deze wedstrijden 

•  Op de Winner Show in 2010 wint Naomi van Mourik de eerste plaats met het 
voorbrengen van een Pointer. Tijdens de internationale finale op de Crufts Dog 
Show 2011 wordt zij reserve in een competitie met 39 landen.  

Winner

Onze Hond 11 | 201174

Tekst: Joop Reerink
Redactie: Ria Hörter

Illustraties: Alice van Kempen 



geweldig vonden en we raakten zo 
enthousiast dat we met Pedigree 
een soortgelijke competitie op 
wilden zetten. 

Positieve invloed
Het was niet eenvoudig om bij 
tentoonstellingsorganisaties gehoor 
te vinden. Hun programmering stond 
nieuwe activiteiten nauwelijks toe. 
Het idee dat er extra tijd ingeruimd 
moest worden voor junior handling 
stuitte op bezwaren. Gelukkig waren 
er enkele shows waar het met beide 
handen werd aangenomen. De 
sponsor had een positieve invloed, 
zowel in Amsterdam bij de Raad van 
Beheer op  Kynologisch Gebied in 
Nederland, als bij tentoonstellings
organisaties. Het eerste jaar waren 
er slechts enkele wedstrijden, maar 
ieder jaar kwamen er één of meer 
tentoonstellingsorganisaties bij. 
Momenteel  is er op iedere CACIB 
tentoonstelling in Nederland Pedi
gree junior handling. 
De eerste jaren zijn Corrie Saes en ik 
zeer nauw betrokken geweest bij het 
organiseren van de junior handling. 
Toen de junior handling op verschil
lende tentoonstellingen plaatsvond, 
moest Corry Saes afhaken, omdat het 

te veel tijd van haar vroeg. Jennifer 
Gielisse nam met plezier haar taak 
over. Zij showde ook haar honden en 
dan moest een ander haar taak als 
ringmeester overnemen. Ze gaf vele 
junioren de door haar goed getrainde 
honden in handen. Deze goede 
honden gaven vaak, samen met haar 
tips, net dat extra aan de presentatie. 
Met deze uitstraling van hond en 
junior handler wisten deze zich te 
kwalificeren voor de Winner, waar 
jaarlijks de finale wordt gehouden. 
Bij junior handling is een aantal 
regels van belang. De omgang van de 
handler met de hond moet zeer goed 
zijn. Beiden dienen plezier uit te 
stralen. De samenwerking tussen 
handler en hond moet natuurlijk zeer 
diervriendelijk zijn. De hond dient 
op een rasspecifieke wijze gepresen
teerd te worden. Natuurlijk moet de 
hond in draf geshowd worden en de 
handler moet duidelijk de hond de 
baas zijn. Een hond die geshowd 
wordt moet een vriendelijk, rasty
pisch karakter hebben en mag zich 
niet agressief gedragen. Bij junior 
handling moet de hond altijd ge
toond worden in het blikveld van de 
keurmeester. De handler mag zich 
nooit tussen de hond en de keur
meester in bevinden. Bij wenden en 
keren moet de handler daar rekening 
mee houden. De bekende figuren, 
zoals de driehoek en recht op en neer 
lopen, moeten correct worden 
gelopen. Daarnaast is er nog een 
aantal figuren, zoals de L en de T. Bij 
deze figuren loopt de hond soms ook 
rechts van de handler. Ook bij de 
presentatie in de line up (de handlers 
staan dan opgesteld zoals bij een 
raskeuring) dienen de honden altijd 
in het blikveld van de keurmeester 
gepresenteerd te worden. 

Presentatie
Het kan voorkomen dat de handlers 
regelmatig van positie moeten 

veranderen als de keurmeester van 
plaats verandert of tussen de hon
den door loopt. De keurmeester bij 
de junior handling dient het showen 
en de presentatie te keuren en niet 
de kwaliteiten van de getoonde 
honden. In Nederland is de kwaliteit 
van de junior handling goed te 
noemen. De jongeren geven elkaar 
tips en soms is er een korte ’clinic’ 
voor of na de junior handling. Bij 
sommige Kynologen Clubs wordt 
naast ringtraining ook show hand
ling gegeven. De resultaten zijn 
internationaal reeds beloond. Op 
Crufts, waar jaarlijks de internatio
nale junior handling wordt gehou
den, heeft Nederland, in de persoon 
van Marian Stiphout, gewonnen en 
afgelopen Crufts werd Naomi van 
Mourik reserve van de 39 landen die 
meededen. Crufts is de internatio
nale graadmeter en daar staan onze 
junioren op de kaart. Wij zien bij de 
junior handling dat de deelnemers 
netjes gekleed hun honden showen 
en dat heeft gelukkig ook bij de 
andere exposanten gewerkt. De 
camping smoking heeft plaats 
gemaakt voor nette presentatie. We 
hopen nog jaren jongeren te interes
seren voor de kynologie. Nu reeds 
zijn er oudjunior handlers actief als 
exposant, fokker en keurmeester. 
Dus de eerste vruchten zijn door de 
kynologie reeds geoogst. ❮

De grote finale van de Pedigree 
Junior Handling zal plaatsvinden op 
zondag 27 november in de grote 
erering van de Amsterdam Winner.

•  ’Wij vonden het belangrijk dat er voor 
jonge mensen ook wat te beleven en te 
doen is op hondententoonstellingen.’
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