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Op 13 februari 2006 is ons bestuurslid Joop de Reus plotseling
overleden. Op pagina 16 vindt u de rede die de heer
Hans Baretta tijdens de crematie-plechtigheid heeft voorgelezen.
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Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie ook van deze plaats
veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies.
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Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief kunt u doorzenden naar iedereen die daarin
geïnteresseerd is. Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen, stuur dan een e-mail naar: nieuwsbrief@cynophilia.nl. Na
verschijning van Cyno-nieuws 2006-1: 673 e-mailadressen.

Wedstrijdkalender
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Winner 2006 op 25 & 26 november
DE WINNER KOMT NAAR U TOE IN 2006
Gezien de positieve reacties op onze stand op Ahoy 2005 zal het Winner team /
de KNK Cynophilia ook in 2006 op een aantal shows haar gezicht laten zien en u in de gelegenheid stellen aldaar inschrijfformulieren af te halen. Bij direct inschrijven en betalen
(contant of met visa- en/of mastercard) bij onze stand krijgt u een korting van € 5,00 per
inschrijving.
Wij zijn in ieder geval in 2006 aanwezig in:
LEEUWARDEN

op 17 APRIL

BRUSSEL (B)

op 24 en 25 JUNI

ROTTERDAM

op 26 en 27 AUGUSTUS

ZWOLLE

op 16 EN 17 SEPTEMBER

DORTMUND (D)

op 13/14/15 OKTOBER

Inschrijfformulieren/keurmeesterslijst
Het inschrijfformulier en de keurmeesterslijst voor de Winner 2006, die gehouden zal
worden op 25 en 26 november 2006 in de RAI te Amsterdam, kan worden opgevraagd bij
K.N.K.Cynophilia, tel. 0343 473710 of cyno@ euronet.nl. U kunt deze formulieren ook
printen c.q. bekijken via www.winnershow.nl. Wilt u via e-mail inschrijven, kijk dan voor
de procedure op onze website onder het ‘kopje’ Winner 2006, Inschrijfformulier.

Leden nieuws
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de K.N.K. Cynophilia zal gehouden worden op zondag
23 april 2006 in restaurant D’Arthuizen te Leersum. De toegang is alleen voor leden van
onze vereniging.
Openingstijden kantoor:
Het bureau van Cynophilia is geopend van
maandag t/m vrijdag:
10:00-12:30 en 13:00-16:00 uur;
Tel: 0343473710/Fax: 0343473719
E-mail: cyno@euronet.nl
Redactieadres Cyno-nieuws:
nieuwsbrief@cynophilia.nl

Contributie
In de loop van januari 2006 ontvangen de
leden een factuur voor de contributie en hun
lidmaatschapskaart voor 2006.
De penningmeester verzoekt u vriendelijk
de contributie zo spoedig mogelijk over te
maken onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.
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Hond van het Jaar 2005 Show

Newfoundlander

Dartagnon-Mac vom Felsbachtal
Reu, Ned. Kamp., W’05
NHSB: 2413386
Geb.: 23-5-2002
Fokker: H. en A. Pöche
V:Bruder Ludvig Bär van Gelderland
M: Pilar vom Felbachtal
Eigenaar: M. en N. Kroon
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Hond van het Jaar 2005 Show

Epagneul Nain Continental Papillon

Antony
Reu, Ned., Belg., Lux., Eng., Int. Kamp., Crufts’05, W’03, W’04, CW’02,
CW’04, CW’05, BS’02, BS’03, BS’04, BS’05, VDH, Nordic W’04, W’05
NHSB: 2275048
Geb.: 6-9-1999
F.: G. Ujomova
V: Connection Coronation Card
M: Pamparix Charmant Blanch
Eigenaar: Mw. C. Rutten
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Herdershonden en Veedrijvers
Bouvier

Old English Sheepdog

Nike-Dustie van de Vanenblikhoeve

Brwyn’s Heavenly Hugs Teddybear

Reu, Kamp.,
NHSB 2363928
Geb.: 18-7-2001
F.: eigenaar
Vader: Johnny Cayoshka v.h. Elckerhof
Moeder: Dusty-Raiza v.d. Vanenblikhoeve

Teef, Lux.JK
NHSB 2496731
Geb.: 2-3-2004
F.: eigenaar
Vader: Karlo v.d. Blue Zottels
Moeder: Brwyn’s Lamborghina Miura

Eig.: H. Bruintjes-Schaap

Eig.: R. Guérand
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Pinschers, Schnauzers, Molossers, BErghonden en Zwitserse
Sennenhonden
Newfoundlander

Shar Pei

Dartagnon-Marc vom Felsbachtal

So-Fi’s Choice To Have More Fun

Reu, Ned. Kamp., W’05
NHSB 2413386
Geb.: 23-5-2002
F.: H. en A. Pöche
Vader: Bruder Ludvig Bär vam Gelderland
Moeder: Pilar vom Felbachtal

Reu, JW’04, Dts., Lux.JK, EJW’05
NHSB 2492040
Geb.: 2-2-2004
F.: eigenaar
Vader: Dynamites Just for the Fun of it
Moeder: K’Oeng FoeTse’s Xie You

Eig.: M. en N. Kroon

Eig.: E. Minne
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Terriers
Schotse Terrier

American Stafforshire
Terrier
Skyblue’s Southern Deejay

Lucia’s Dream Scandalizer
Reu
NHSB 2478578
Geb.: 21-10-2003
F.: eigenaar
Vader: Raglan Rory
Moeder: Lucia’s Dream Shocking Rumor

Eig.: B. Smit-Kanerbeek

Reu
NHSB 2515762 (Imp. Am.)
Geb.: 24-2-2004
F.: N. Quintal
Vader: Absolute’s Phantom O’T Opera
Moeder: Elegance from the Southern Stables

Eig.: X. Maas
Mede-eig.: J. Stallen
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Dashonden
Dashond korthaar

Dashond langhaar

Foxy-Felicity van de Wouwer

James Bond v.d. Northgosertjes

Teef
NHSB 2518560
Geb.: 17-7-2004
F.: eigenaar
Vader: Eager van de Wouwer
Moeder: Doris-Day van de Wouwer

Reu, Ned., Zwits. Kamp., W’03, W’05
NHSB 2335454
Geb.: 7-2-2001
F.: A.J.M. v. Leeuwen-de Groot
Vader: Arctico v.d. Northgosertjes
Moeder: Wytske v.d. Northgosertjes

Eig.: J.J.M. Meeuwesen

Eig.: A.M.W. Nagel-Endenburg
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Keeshonden en Oertypen
Basenji

Alaska Malamute

Isimo Ti-n Abou Teka

Peace River Naoa Qalmar

Reu, Ned., Int., Dts., VDH, Gibr., Lux., Sp.,
Fr. Kamp., W’04, BSg’04, BW’04
NHSB 2492929
Geb.: 15-12-2002
F.: U. Grewe
Vader: Apu Peas and Hominy
Moeder: Gisenyi ti-n Abou Teka

Reu, Kamp.
NHSB 2250709
Geb.: 6-10-1999
F.: M.S. Friesen
Vader: Adair’n Hug This Glin Forhine
Moeder: Peace River a Chill a Minute

Eig.: H. Bijker

Eig.: H.P.J. Engels
Mede-eig.: W. Greutink
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Lopende Honden en Zweethonden
Grand Basset Griffon
Vendéen

Beagle

Bassbarr Hermitage

Danisch Blue from Muskoka
Dream’s

Reu, Ned. Kamp., EK’05, W’05
NHSB 2472883 (Imp. It.)
Geb.: 13-8-2002
F.: W.O. Loughlin
Vader: Bassbarr Aperitif
Moeder: Bassbarr Baby Spice

Teef, Lux.JK
NHSB 2519104
Geb.: 29-7-2004
F.: P. Broers
Vader: Ob-La-Di’s Brasilian Emerald
Moeder: Dana from Muskoka Dream’s

Eig.: G. Huikeshoven

Eig.: T. Perfors

10

Nr. 2006-2

Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Staande Honden
Bracco Italiano

Vizsla Draadhaar

Don Corleone di Ala d’Oro

Jakabheghi-Vadász Buda

Reu, Ned. Kamp., JW’00, JWW’02, W’03,
W’04, CW’04, W’05
NHSB 2343648
Geb.: 29-1-2001
F.: J.H. Muller
Vader: Valentino di Ala d’Oro
Moeder: Nebbia Cucci di Ala d’Oro

Reu, Ned. Kamp.
NHSB 2375777 (imp. Hong.)
Geb.: 9-2-2002
F.: Boros Gabor
Vader: Blahafürdoi Rona
Moeder: Borostyánkó Lencsi

Eig.: O. Elbring

Eig.: J.E. Kamsteeg-Slot
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Retrievers, Spaniels en Waterhonden
Flatcoated Retriever

Amerikaanse Cocker
Spaniel

Wagging Tails Rolf Muntz
Reu
NHSB 2391828
Geb.: 7-2-2002
F.: S. Rathenau
Vader: Serilde Qualcosadatenere
Moeder: Wagging Tails Pin High

Eig.: M.W.H. VoorneveldSmorenburg

Colourfull’s Morning Storm
Teef, Slow., Ned. Kamp.
NHSB 2385701
Geb.: 8-2-2002
F.: eigenaar
Vader: Amondi My Way with Afterglow
Moeder: Shadyhill’s Stormy

Eig.: B. van Zanten
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Gezelschapshonden
Epagneul Nain Continental Papillon
Lhasa Apso
Antony
Reu, Ned., Belg., Lux., Eng., Int. Kamp.,
Crufts’05, W’03, W’04, CW’02, CW’04,
CW’05, BS’02, BS’03, BS’04, BS’05,
VDH, Nordic W’04, W’05
NHSB: 2275048
Geb.: 6-9-1999
F.: G. Ujomova
V: Connection Coronation Card
M: Pamparix Charmant Blanch

Eigenaar: Mw. C. Rutten

Kokomo Close to Perfection
Reu, W’05
NHSB 2482366
Geb.: 13-11-2003
F.: J. Reuvers
Vader: Chakpori’s Rhapsody
Moeder: Nichann Double Dutch

Eig.: S.H.M. v. Tatenhove-v.
Roosenbroek
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Hond van het Jaar 2005 Show

Beste en Reserve Beste van de Rasgroep
Windhonden
Barsoi

Afghaanse Windhond

Seabury’s Konstantinov

Popovs Sundance Girl

Reu, Ned., Int., Dts., Blg., Lux. Kamp.,
W’99, W’00, ES’00, CW’01, WK’01, W’05
NHSB 2225711
Geb.: 30-6-1997
F.: J. Sillers
Vader: Cordova Mishkova Warchant
Moeder: Silkwind’s Celerina

Teef, Lux.JK’04, EJS’04
NHSB 2445169
Geb.: 21-3-2003
F.: eigenaar
Vader: Popovs Sundance Kid
Moeder: Popovs Cracklin’s Rosie

Eig.: A.M.Th. Gielisse
Mede-eig.: N. Rijff-Rademaker

Eig.: Mw. R. Tromp
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Hond van het Jaar 2005 Show

De keurmeesters met de winnende honden en hun eigenaren
V.l.n.r.: Mevrouw J. Schmal-Teunissen (rasgroep 4), de heer
W. Wellens (rasgroep 8), de heer A.R.R. Doedijns (knielend)
(rasgroep 2), de heer M. Hulzebos (rasgroep 7), de heer
P. Sanders (rasgroep 6), de eigenaar van de BIS, mevrouw
P.C. Zwaartman-Pinster (rasgroep 5), de heer J. Schepers (BIS),
mevrouw drs. A. Beenen-Sluyters (rasgroep 1),
drs. P.G.M. Prins (rasgroep 9), de eigenaar van de ResBIS,
mevrouw L. Obee (rasgroep 3)
(de heer F.G. Gerritsen (rasgroep 10) was
helaas tijdens deze fotosessie niet aanwezig)
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In Memoriam Joop de Reus
Lieve Danka, kinderen en familie en verder U allen die hier het leven en het heengaan van Joop de
Reus willen gedenken.
Het is mij een voorrecht om als oudbestuurslid namens de Koninklijke Nederlandse Kennelclub
Cynophilia en namens mijzelf te getuigen van de vele verdiensten die Joop voor de Nederlandse en
Internationale Kynologie heeft gehad.
Hij begon als keurmeester Gedrag en Gehoorzaamheid in 1975 en verwierf zich al spoedig naam als
een deskundige beoordelaar van examens maar ook vooral als iemand die in de nabespreking
stimulerend werkte door de wijze waarop hij vooral de niet geslaagden aangaf hoe hun prestaties
verbeterd konden worden.
Vanuit de ervaring die hij en ook zijn latere collega’s keurmeester verwierven ontstond een zeer
gunstige invloed op de verbetering van het examen programma en de wijze van keuren. Hetzelfde
geldt voor de uitbreiding van de examenprogramma’s van GG1 tot en met GG3.Door dit laatste
konden Nederlandse G&G_honden ook gaan deel nemen aan internationale wedstrijden.
Joop was ook een veel gevraagde keurmeester bij deze internationale wedstrijden en
wereldkampioenschappen.
Nadat hij een aantal jaren geleden door de Raad van Beheer werd afgevaardigd naar de Obedience
commissie van de F.C.I werd hij al vrij spoedig gekozen tot voorzitter.Ook in deze functie heeft hij
zich met succes ingezet om de wijze van beoordelen van wedstrijden zo uniform mogelijk te maken.
In de loop van de jaren werd het ook duidelijk dat er meer structuur en gelijkvormigheid gebracht
moest worden in de wijze van trainen van de honden voor de diverse examens .
In 1980 werd Joop gekozen als bestuurslid van Cynophilia en in deze functie heeft hij zich doen
kennen als een bestuurder met een weloverwogen oordeel, die niet aarzelde om bij conflicten zijn
bijdrage te leveren aan de oplossing daarvan.
Hij is lange jaren lid geweest van het team dat de jaarlijkse Winnertentoonstelling organiseert en op
deze show zelf had hij een belangrijke rol bij de wedstrijden en demonstraties in de erering.De rustige en duidelijke wijze waarop hij de zaken voor het publiek uitlegde zullen wij ons lang herinneren.
In 2000 ontving hij van de Raad van Beheer voor zijn jarenlange verdiensten voor de kynologie de
Gouden Erespeld.
Hoewel het hem maatschappelijk en persoonlijk niet altijd voor de wind ging wist hij steeds tijd te
vinden om zijn vele taken in de hondensport naar behoren te vervullen. Dit mede door de steun van
Danka,die hem vele Zaterdagen en Zondagen moest missen.
Persoonlijk ben ik hem erkentelijk voor prettige manier waarop wij meer dan dertig jaar hebben
samengewerkt in het belang van de hondensport en ook ik zal hem zeer missen.
Hij is,naar menselijke begrippen inderdaad veel te vroeg van ons heengegaan.
Joop,beste makker; Rust in vrede
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Gehoorzame Hond
INTRODUCTIEDAG GEHOORZAME HOND – 25 MAART 2006
AANVANG ; 14.00 UUR – TERREIN K.C. DE KEMPEN - GELDROP
Twee weken geleden hebben wij u onderstaande informatie doen toekomen.
In deze vooraankondiging hebben wij aangegeven dat zo spoedig mogelijk data en plaats
aan u zou worden gecommuniceerd. De eerste dag is reeds gepland, zoals u bovenstaand
kunt lezen.
De tweede introductie dag zal waarschijnlijk op 6 mei 2006 plaatsvinden; echter de locatie
is nog niet bekend.
Opgave voor deze introductiedagen :
K.N.K. Cynophilia
Hoofdstraat 248
3972 LK Driebergen
email ; cyno@euronet.nl
Het belang van een Gehoorzame Hond
Gezien de maatschappelijke ontwikkeling en het soms negatieve beeld van de hond, heeft
de K.N.K. Cynophilia halverwege de jaren negentig de cursus “Gehoorzame Hond” ontwikkeld. De cursus is bedoeld om de verstandhouding tussen baas en hond op een niveau te krijgen, dat de hond door zijn gedrag op een sociaal verantwoorde wijze in de maatschappij
zijn plaats kan innemen. Dat wil zeggen, de hond veroorzaakt een minimum aan overlast
voor de omgeving.
De doelgroep wordt bepaald door de beginnende hondenbezitter en de gevorderde hondenliefhebber die met het beoefenen van deze cursus een extra band met zijn hond wil opbouwen. De cursus is uitermate geschikt voor personen die niet de intentie hebben om met
hun hond de sport in te gaan. Veel hondeneigenaren hebben hun hond in eerste instantie als
een kameraad en huisgenoot.
Teneinde instructeurs van kynologenverenigingen, die nog niet met dit programma werken,
en andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen, hiermede kennis te maken, zullen
op twee plaatsen in het land een introductiedag worden georganiseerd, waar een korte uitleg
zal worden gegeven over o.m. de volgende onderwerpen; Opbouw van de training(lessenplan) ,gewenste uitvoering van de oefeningen (praktijktraining), theorie.
Folder Gehoorzame Hond
Op korte termijn zal via de buitendienst/chippers van de Raad van Beheer een folder over
de cursus Gehoorzame Hond worden verspreid onder de fokkers. Fokkers zullen verzocht
worden de folder mee te geven aan de kopers van hun pups.
Een samenwerkingsinitiatief van de Raad van Beheer met Cynophilia om te komen tot
een maatschappelijk verantwoorde hond.
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Gehoorzame Hond
Combinatie examen Gedrag & Gehoorzaamheid/ examen Gehoorzame Hond
De praktijk leert ons dat bij sommige kynologenverenigingen het niet mogelijk is om een
examen aan te vragen voor G&G, waarbij een minimaal aantal van 10 deelnemers verplicht
is, en een examen Gehoorzame Hond, waarbij eveneens een minimaal aantal van 10 deelnemers verplicht is.
Om toch de cursisten van deze verenigingen in de gelegenheid te stellen een examen te
doen, kan men kiezen voor een combinatie examen, waaraan dan minimaal 10 deelnemers
dienen deel te nemen. Overleg over deze combinatie is altijd mogelijk. Vragen kunt u richten aan cyno@euronet.nl of telefonisch 0343 473710. Wilt u meer informatie, neem dan
contact op.
Landelijk examen Gehoorzame Hond
De praktijk leert ons dat bij sommige kynologenverenigingen het niet mogelijk is om een
examen aan te vragen voor G&G, waarbij een min. aantal van 10 deelnemers verplicht is,
en een examen Gehoorzame Hond, waarbij eveneens een min. aantal van 10 deelnemers
verplicht is.
In een eerdere publicatie hebben wij aangegeven dat
* de eerste mogelijkheid is om toch de cursisten van deze verenigingen in de gelegenheid te stellen een examen te doen, door het aanvragen van een combinatie examen,
waaraan dan minimaal 10 deelnemers dienen deel te nemen.
* een tweede mogelijkheid, die wij u bieden, is om deel te nemen aan een landelijk examen Gehoorzame Hond, dat gehouden zal worden op 24 juni 2006, bij de Hondensport Vereniging Amersfoort.
Aanmelding hiervoor kan plaatsvinden tot 10 juni 2006 via een inschrijfformulier welke u
op onze website www.cynophilia.nl kunt vinden. Dit inschrijfformulier dient te worden gezonden aan
K.N.K.Cynophilia
Hoofdstraat 248
3971 LK Driebergen
tel. 0343 473710
e-mail : ans.vanvuurde@cynophilia.nl
Wijziging Reglement Gehoorzame Hond II
Pagina 17
B. Deelnemers
Artikel 1 dient als volgt te worden gelezen :
De honden dienen op de dag van het GH I examen minstens de leeftijd van 7 maanden te hebben bereikt. Tussen het behalen van het GH I examen en het deelnemen
aan het GH II examen dient minimaal 6 weken te zitten.
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Gehoorzame Hond
Examen Gehoorzame Hond tijdens clubmatch
Speciaal voor de rasverenigingen is er de mogelijkheid om tijdens bijv. clubmatches eveneens een Gehoorzame Hond examen af te laten nemen. Onze keurmeesters zijn graag
bereid een examen Gehoorzame Hond bij uw vereniging af te nemen.
Informatie voor het aanvragen van een examen kunt u vinden op onze website
www.cynophilia.nl. Ook kunt u uw vragen telefonisch stellen – 0343 473710.

Agility
Wereldkampioenschappen Agility 2006
De Wereldkampioenschappen Agility zullen dit jaar gehouden worden in Basel-Zwitserland
op 6, 7 en 8 oktober 2006. De WK selectieprocedure voor Agility staat gepubliceerd op onze website.
FCI Agility commissie
Op 11 en 12 februari 2006 is er een vergadering geweest van de FCI Agility commissie. De
besluiten hiervan zullen in de FCI Agility rules verwerkt worden, die vervolgens ter goedkeuring aan de FCI worden voorgelegd. Deze besluiten gelden niet voor het seizoen 2006.
Voor alle genomen besluiten verwijzen wij u naar de publicaties op onze website
www.cynophilia.nl , onder het hoofd Agility > Nieuws .

Onderstaande personen hebben inmiddels de Keurmeesterscursus Agility doorlopen.

Willem Alexander Kelders
Diana van Bree
Ben Gräfe
Ron van Straten
Arjan van Gastel
Martin Schoffelmeer
Willem van Son
Andre Proost
Jurgen Smit
Charles de Fijter
Marina Hageraats
Wim Scheepers
(in willekeurige volgorde)
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Gedrag en Gehoorzaamheid
WK Obedience 2006
De Wereldkampioenschappen FCI Obedience (G&G) zullen dit jaar gehouden worden in
Poznan-Polen op 10, 11 en 12 november 2006. De WK selectieprocedure voor Gedrag &
Gehoorzaamheid staat gepubliceerd op onze website.
G&G examens
Middels dit bericht laten wij u weten dat G&G examens ook op de avonden kunnen plaatsvinden.
Het herexamen van de Gedrag & Gehoorzaamheid zal plaatsvinden op 9 september a.s. bij
de K.C. Amersfoort, een formulier hiervoor kunt u vinden op onze website
www.cynophilia.nl

Flyball
Wedstrijdgegevens
Op onze website heeft u de data voor de Flyball wedstrijden al kunnen lezen, deze gegevens
zullen, na ontvangst van de verenigingsgegevens, uitgebreid gepubliceerd worden zodat er
met deze gegevens ingeschreven kan worden voor de wedstrijden.
Op dit moment zijn er voor de Nederlandse Bak 10 wedstrijden aangevraagd en voor de Internationale Bak zijn dit 6 wedstrijden.
Te kort aan officials
Afgelopen competitie hebt u kunnen zien dat er een klein team scheids- en lijnrechters
beschikbaar was voor de wedstrijden.
De Commissie Flyball is er een voorstander van om zoveel mogelijk inschrijvingen te
honoreren, echter dit kan alleen als er voldoende menskracht aanwezig is om de wedstrijd,
dus ook de organisatie op “rolletjes te laten lopen”.
De Commissie Flyball doet dan ook een ernstig beroep op u allen, om u te laten opleiden
voor een functie binnen de Flyball zodat we stabiliteit kunnen garanderen voor de
wedstrijden. Dit zodat we voor de te verwachten groei voldoende officials beschikbaar hebben om 2-rings wedstrijden te kunnen houden, aangezien in 1 ring maximaal 14 teams kunnen deelnemen waarvoor minimaal 3 officials nodig zijn.

Cynonieuws wordt gratis verspreid via e-mail! Geef u op
om ook maandelijks deze nieuwsbrief te ontvangen.
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Opleidingen
OPLEIDING Kynologisch instructeur MODULE A
Doelgroep: Instructeurs die les geven of gaan geven aan groepen hondeneigenaren en hun hond. In
eerste instantie wordt gedacht aan medewerkers van Kynologen Clubs in Nederland die aangesloten
zijn bij de Vereniging de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
Doel: De kennis en inzicht van medewerkers in de hondenopleidingen zodanig verbreden en uit te
diepen dat er op de meest verantwoorde manier hulp kan worden geboden bij het opvoeden en opleiden van honden.
INHOUD
Theorie:
Leerprocessen :

Gedrag :
Didactiek:
Gezondheid:

Praktijk:

Hoe kan de hond iets geleerd worden. Aan de orde komt toegepaste
leerpsychologie waaronder conditioneren en motiveren van de hond.
Hoe gebruik je de theorie in de praktijk.
Lichaamstaal van de hond en het waarnemen ervan. Herkennen aan de
hand van beeldmateriaal.
Lesgeven aan groepen en observeren. Spreken voor een groep, omgaan
met vragen. Motivatie van mens en hond.
De basis hiervoor is het hoofdstuk verzorging van de Gehoorzame
Hond.
De nadruk ligt op het lesgeven van de cursist aan zijn eigen hond. Er
zullen door de cursusleiding een aantal praktijklessen gegeven worden
die hier de nadruk op leggen.

Toetsing :
Een huiswerkopdracht over het gedrag van een hond
Een praktijktest over het geen tijdens de praktijklessen is geleerd.
Een meerkeuze toets over de behandelde theorie.
Getuigschrift.
Algemeen :
De cursisten trainen met hun eigen hond.
De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.
Data : 24 september, 1 en 15 oktober
Plaats wordt nog nader bekend gemaakt.
Sluitingsdatum inschrijving : 1 september 2006
Cursusbijdrage € 145,Aanmelding :
Een ieder kan zich voor deze cursus inschrijven (s.v.p. naam, volledig adres en telefoonnummer), wel of geen lid van een erkende vereniging. Bij overschrijding zullen personen welke
zijn ingeschreven via een erkende vereniging als eerste geplaatst worden. Na ontvangst
bevestiging inschrijving en factuur, dient het inschrijfgeld te zijn voldaan voor aanvang van
de cursus.
Erkende verenigingen zijn degenen welke lid zijn van de vereniging de Raad van Beheer op
Kynologisch Gebied in Nederland of verenigingen die aangesloten zijn bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid .
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OPLEIDING Kynologisch instructeur MODULE B (4 lesdagen)
Doelgroep: Instructeurs die les geven of gaan geven aan groepen hondeneigenaren en hun hond. In
eerste instantie wordt gedacht aan medewerkers van Kynologen Clubs in Nederland die aangesloten
zijn bij de Vereniging de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of bij de Stichting
Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid.
Doel: De kennis en inzicht van medewerkers in de hondenopleidingen zodanig verbreden en uit te
diepen dat zij instaat zijn op de meest verantwoorde manier hulp te bieden bij het opvoeden en
opleiden van honden. De cursus volgt op Module A van de cursus Kynologisch instructeur van de
KNK Cynophilia en heeft als uitgangspunt de eisen voor het Kynologisch Instructeurschap zoals
geformuleerd door het bestuur van de Raad van Beheer.
Theorie:
Didactiek

Onder anderen komen de volgende punten aan de orde:
De leerstappen
Communicatie, respect en samenwerking
Groepsopstelling; Spreken voor een groep; Omgaan met vragen
Demonstratie en uitleg van een oefening. Lesvoorbereiding
Verschillende lesvormen

De instructeur
Eisen waaraan een instructeur dient te voldoen
Hulp bieden; Problemen die bij het opvoeden van de hond en bij het
aanleren van oefeningen kunnen voordoen.
Veiligheid op het veld
Wanneer een bepaalde oefening afhankelijk van de combinatie en de
situatie op het veld. Veiligheidseisen voor materiaal en veld.
Examens en testen
Waarom examens (testen); Wat zijn de regels voor het afnemen en het
vertellen van de uitslag. De verschillende landelijke examens
Kynologische kennis in het algemeen
Structuur van de kynologie. Veel informatie voor een cursist met
rashond.
Kenmerkende gedragingen van honden per rasgroep
Wat hebben honden uit een bepaalde rasgroep gemeen
Praktijk:
Demonstratie over de uitleg van een nieuwe oefening
Observatie van praktijklessen van cursisten
Afnemen van examens
Groepsopdracht
Het uitwerken van een praktijkles
Toetsing :
Een huiswerkopdracht om een les voor te bereiden over de behandelde stof
Een meerkeuze toets over de behandelde theorie.
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OPLEIDING Kynologisch instructeur MODULE B (4 lesdagen) - vervolg
Algemeen:
De cursisten trainen met hun eigen hond.
De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.
Terrein : K.C.Arnhem
Data : 1,8, 15 en 22 oktober 2006
Sluitingsdatum inschrijving : 10 september 2006
Cursusbijdrage € 195,Aanmelding:
Inschrijven kunnen de cursisten die module A met goed gevolg hebben afgerond.
Bij inschrijving dient men de naam, adres en eventueel lidmaatschap van een erkende vereniging te vermelden.
Adres: KNK Cynophilia
Hoofdstraat 248
3972 LK Driebergen
0343 473710
cyno@euronet.nl
Toelichting
Bij overschrijding zullen personen welke zijn ingeschreven via een erkende vereniging als eerste geplaatst
worden. Na ontvangst bevestiging inschrijving en factuur, dient het inschrijfgeld te zijn voldaan voor aanvang
van de cursus.
Erkende verenigingen zijn degenen welke lid zijn van de vereniging de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of verenigingen die aangesloten zijn bij de Stichting Gedrag, gehoorzaamheid en Behendigheid.

OPLEIDING Kynologisch instructeur MODULE C (4 lesdagen)
Doelgroep: Instructeurs die les geven of gaan geven aan groepen hondeneigenaren en hun hond. In
eerste instantie wordt gedacht aan medewerkers van verenigingen die aangesloten zijn bij de
Vereniging de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of bij de Stichting Gedrag,
Gehoorzaamheid en Behendigheid.
Doel: De kennis en inzicht van medewerkers in de hondenopleidingen zodanig verbreden en uit te
diepen dat zij instaat zijn op de meest verantwoorde manier hulp te bieden bij het opvoeden en opleiden van honden. De cursus volgt op de basisinstructiecursus van de KNK Cynophilia en vult
deze aan zodat voldaan wordt aan de eisen voor het Kynologisch Instructeurschap zoals geformuleerd door het bestuur van de Raad van Beheer.
INHOUD
Theorie:
Leerprocessen :

Gedrag :
Didactiek:

Hoe kan de hond iets geleerd worden. Aan de orde komt toegepaste
leerpsychologie waaronder conditioneren en motiveren van de hond.
Hoe gebruik je de theorie in de praktijk.
Lichaamstaal van de hond en het waarnemen ervan. Herkennen aan de
hand van beeldmateriaal.
Lesgeven aan groepen en observeren. Spreken voor een groep, omgaan
met vragen. Motivatie van mens en hond.
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Gezondheid:

De basis hiervoor is het hoofdstuk verzorging van de Gehoorzame
Hond.
Veiligheid:
Waar moet men bij het lesgeven om denken als instructeur om de
veiligheid van mens en hond te kunnen waarborgen
EHBO:
Eenvoudige en praktische eerste hulp aan de hond bij voorkomende
gevallen
Praktijk: De nadruk ligt op het lesgeven van de cursist aan groepen geleiders met hun
hond. Er zullen door de cursusleiding een aantal praktijklessen gegeven worden die hier de
nadruk op leggen.
Toetsing :
Een huiswerkopdracht over de behandelde stof
Een meerkeuze toets over de behandelde theorie.
Een praktijkles door de cursisten
Algemeen :
Deze eerste cursus Module C wordt gehouden op 5 dagen. De extra dag wordt gebruikt om de kennis op te frissen.
De cursisten trainen met hun eigen hond. De cursus zal mede gebruikt worden om de kennis uit de
basis instructiecursus aan te vullen.
De lestijden zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur.
Data ; 2 april, 9 april, 23 april, 30 april ( Koninginnedag wordt gevierd op 29 april ) en 14 mei.
Plaats : Terrein K.C. Woerden
Cursusbijdrage € 195,Sluitingsdatum : inschrijving : 12 maart 2006
Aanmelding :
Inschrijven kunnen de cursisten die in 2004 of 2005 deel hebben genomen aan de basis instructiecursus van de KNK Cynophilia en daar voor zijn geslaagd.
Bij inschrijving dient men de naam, adres en eventueel lidmaatschap van een erkende vereniging te
vermelden.
Adres: KNK Cynophilia, Hoofdstraat 248, 3972 LK Driebergen, 0343 473710, cyno@euronet.nl
Toelichting
Bij overschrijding zullen personen welke zijn ingeschreven via een erkende vereniging als eerste
geplaatst worden. Na ontvangst bevestiging inschrijving en factuur, dient het inschrijfgeld te zijn
voldaan voor aanvang van de cursus.
Erkende verenigingen zijn degenen welke lid zijn van de vereniging de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland of verenigingen die aangesloten zijn bij de Stichting Gedrag, gehoorzaamheid en Behendigheid.

Kynologisch Instructeur
Gezien de positieve reacties heeft Cynophilia besloten u ook de mogelijkheid te bieden om
deze cursussen op locatie in uw regio te geven, onder het motto
CYNOPHILIA KOMT NAAR U TOE.
Het min. aantal deelnemers moeten wij stellen op 20.
Verdere informatie voor deze cursussen in de regio kunt u verkrijgen door contact op te nemen met K.N.K.Cynophilia, Hoofdstraat 248, 3971 LK Driebergen, tel 0343 473710, of per
e-mail ans.vanvuurde@cynophilia.nl
Voor de inhoud van de cursussen verwijzen wij u naar de hiervoor genoemde Modules A,
B en C.
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Basis-Instructiecursus Flyball
Onder auspiciën van de K.N.K. Cynophilia zal een Basis-Instructiecursus Flyball
(Nederlandse bak) onder leiding van de heer O. Steijn worden gegeven.
Plaats:
Datum:
Tijd:
Sluitingsdatum inschrijving:
Cursusgeld:

Terrein K.C. Rotterdam (locatie Lage Bergse Bos)
Vrijdag 21 april 2006
09.00 – 17.00 uur
Vrijdag 7 april 2006
€ 66,= per deelnemer, te voldoen na bericht van acceptatie.

Een ieder kan zich voor deze cursus inschrijven (s.v.p. naam, volledig adres en telefoonnummer), wel of geen lid van een erkende vereniging. Van cursisten wordt verwacht dat zij
enige ervaring hebben met instructie geven. Bij overinschrijving zullen de personen welke
zijn ingeschreven via een erkende vereniging als eerste geplaatst worden. Na ontvangst
bevestiging inschrijving en factuur dient voor aanvang van de cursus het inschrijfgeld te
zijn voldaan. Erkende verenigingen zijn degenen welke lid zijn van de Raad van Beheer, en
verenigingen aangesloten bij de Stichting Gedrag, Gehoorzaamheid en Behendigheid.

Wedstrijdkalender
Voor meer informatie: kijk op onze website, www. cynophilia.nl

Agility
dag

datum

Organiserende vereniging

locatie

wedstrijd

Zat/Zondag

4-5 mrt.

De Spieringspringers

manege

A-Klasse Open

Zaterdag

1 april

K.C. Scheldezoom

Zondag

2 april

Border Collie

A-klasse +
manege

Alle klassen

G&G
Zondag

5 maart

HSV De Nevelhorst

Inl. 0316543681

Zondag

19 maart

K.C. Scheldezoom

Inl. 0164239578

Zondag

2 april

Apeldoornse K.C.

Inl. 0555330686
Na 18:00 uur

Flyball
Zondag

9 april

Utrechtse Rashonden Vereniging

Internationale bak
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