
KAMPIOENSCHAPPEN, TITELS EN PRIJZEN 
 

In de kynologie zijn er verschillende kampioenschappen, titels en prijzen en vaak 
korten we een kwalificatie of een prij af tot CAC, CACIB. Daarnaast zijn er titels 
zoals Nederlands Kampioen, Nederlands Jeugd kampioen, Nederlands Veteranen 
kampioen, Internationaal Kampioen en Werkkampioen. Vaak is het zo dat je 
meerdere kwalificaties moet halen om een titel te mogen voeren. Op deze pagina 
lees je meer over titels en prijzen. 
 
BIS: BEST IN SHOW = BESTE VAN DE SHOW 
Nadat je Beste van de Groep bent geworden en alle andere groepen ook zijn gekeurd, moet je het 
opnemen tegen alle winnaars van de tien rasgroepen. Win je dit, dan kan je dag niet meer stuk 
want dan ben je Beste van de Show (BIS). 
  
BOB: BEST OF BREED = BESTE VAN HET RAS 
Nadat alle reuen zijn gekeurd moeten de winnaars van iedere klasse(behalve puppyklasse), mits 
deze een uitmuntend hebben behaald, tegen elkaar lopen voor Beste Reu. Na de reuen zijn de 
teven aan de beurt. Ook bij de teven moeten de winnaars van iedere klasse (behalve 
puppyklasse), mits deze een uitmuntend hebben behaald, tegen elkaar lopen voor Beste Teef. 
Nadat de Beste Teef en Beste Reu zijn gekozen strijden deze tegen elkaar om het beste van het 
ras (BOB) te worden. 
 
BOG: BEST OF GROUP = BESTE VAN DE GROEP 
Alle BOB’s van elk ras moeten aan het einde van de middag in de erering tegen andere rassen uit 
dezelfde rasgroep strijden. De winnaar hiervan is Beste van de Groep (BOG). 
 
BOS: BEST OF OPPOSITE SEX 
  
CAC : CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT 
Het is – letterlijk vertaald – een certificaat van geschiktheid tot kampioen. Eigenlijk betekent dit 
dat als je hond op een hondententoonstelling CAC ontvangt, de keurmeester je hond 
kampioenswaardig vindt. Het CAC is een nationale prijs en telt  dus uitsluitend mee voor een 
Nederland kampioenschap. Je kunt een CAC verdienen op de nationale CAC tentoonstellingen en op 
de kampioenschapsclubmatches van het eigen ras. Om een CAC te winnen moet de hond die dag 
beste reu of beste teef van het ras geworden zijn en de kwalificatie ‘uitmuntend’ gekregen hebben. 
 
CACIAG : CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 
D’AGILITY  
Ontvangt je hond deze titel, dan vindt de keurmeester dat je hond geschikt is om internationaal 
kampioen agility te worden. Het is dus een internationale prijs. Je kunt de prijs verdienen op een 
CACIAG agility wedstrijd. 
 
CACIB : CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE 
BEAUTE  
Dit is een internationale tentoonstelling die veelal in combinatie met een CAC tentoonstelling 
georganiseerd wordt. Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse tentoonstellingen een 
gecombineerde, dus een CAC/CACIB, tentoonstelling. Volgens de keurmeester is je hond dan 
geschikt om internationaal schoonheidskampioen te zijn. Het is dus een internationale 
kampioensprijs. Je hond kan een CACIB verdienen op een internationale 
kampioenschapstentoonstelling door beste reu of beste teef te worden, een ‘uitmuntend’ te krijgen 
én hij moet ingeschreven zijn in de open klas, gebruikshondenklas, kampioensklas of in de 
tussenklas van vijftien ingeschreven staan. 
  
CACIL: CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DES 
COURSES DE LEVRIERS 
Komt voor bij de windhondenrensport. 
  
 



 
CACIOB : CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 
D’OBEISSANCE 
Deze prijs kan gewonnen worden bij een door FCI-Obedience georganiseerde wedstrijd. 

 
CACIT : CERTIFICAT D’APTITUDE AU CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE 
TRAVAILLE  
Dit is een internationale werkkampioenschapsprijs. 
 
CIB: CHAMPION INTERNATIONAL DE BEAUTÉ = INTERNATIONAAL 
(SCHOONHEIDS)KAMPIOEN 
Je hond krijgt deze titel (CIB zonder werkproef) als hij in ten minste drie verschillende landen, 
waaronder het land waar hij staat ingeschreven, onder ten minste drie verschillende keurmeesters 
vier CACIB-certificaten heeft gehaald. 
Voor jacht- en gebruikshonden geldt een andere regeling. Deze honden moeten ten minste twee 
CACIB-certificaten in ten minste twee landen onder ten minste twee verschillende keurmeesters 
halen. Daarnaast moeten ze een eerste, tweede of derde prijs of een ‘zeer goed’ op een nationale 
veldwedstrijd halen, of slagen voor het IPO-I examen. 
Tussen het behalen van het eerste en het laatste certificaat moet een termijn van ten minste 
twaalf maanden liggen. 
Voldoet je hond aan de vereisten, dan dient deze titel (CIB met werkproef) via de afdeling 
Kampioenschappen van de Raad van Beheer te worden aangevraagd, (niet via de FCI). 
  
CIE: CHAMPION INTERNATIONAL D’EXPOSITION = INTERNATIONAAL SHOW 
KAMPIOEN 
Heeft je hond in drie landen onder drie verschillende keurmeesters vier keer een CACIB-certificaat 
gewonnen, dan kan hij Internationaal Show Kampioen worden. Tussen het eerste en het laatste 
CACIB moeten minstens twaalf maanden zitten. Je kunt de titel rechtstreeks bij de FCI aanvragen. 
 
BENELUX CHAMPION 
Heeft je hond drie Benelux Winner titels behaald, dan krijgt hij de titel Benelux Champion. 
Voorwaarde is wel dat deze prijzen gehaald zijn in de drie Benelux landen onder ten minste drie 
verschillende keurmeesters. Dit hoeft niet in hetzelfde jaar te zijn. Je hond moet in de Nederlandse 
stamboekhouding (NHSB) staan, maar mag niet in de G-0 van het voorlopig register staan, en ook 
zijn ouders moeten in een door de FCI erkende stamboekhouding staan. Gaat het om een 
buitenlandse hond, dan moeten hijzelf en zijn ouders ingeschreven staan in een door de FCI 
erkende (buitenlandse) stamboekhouding. Je moet de titel zelf aanvragen bij het land waar je je 
laatste Benelux Winner titel hebt gehaald. Als dat in Nederland was dan kan je gebruik maken van 
het aanvraagformulier op de site van de raad om de titel aan te vragen. 
  
BENELUX JUNIOR CHAMPION 
Voor deze titel gelden dezelfde regels als voor Benelux Champion met uitzondering van de bepaling 
dat je hond deze prijzen in de drie Benelux landen moet halen. Voor junioren geldt dat zij de 
prijzen in twee van de drie Benelux landen moeten halen. 
  
BENELUX VETERAN CHAMPION 
Voor deze titel gelden dezelfde regels als voor Benelux Champion met uitzondering van de bepaling 
dat je hond deze prijzen in de drie Benelux landen moet halen. Voor veteranen geldt dat zij de 
prijzen in twee van de drie Benelux landen moeten halen. 
 
BENELUX WINNER 
De beste reu en beste teef van een ras of variëteitsgroep krijgen de titel Benelux Winner of 
Benelux Winster. De hond moet dan wel een ‘uitmuntend’ hebben. Voor de jeugdklas gelden 
dezelfde regels; de titel voor deze honden is Benelux Jeugd Winner/Winster. Dit geldt ook in de 
veteranenklasse, waarbij de titel dan Benelux Veteranen Winner/Winster luidt. 
 
CLUB WINNER 
Alle honden die beste van het ras zijn geworden op een kampioenschapsclubmatch krijgen de titel 
Clubwinner + jaartal. 
 



 
NEDERLANDS JEUGDKAMPIOEN 
Je hond kan Nederlands Jeugdkampioen worden als hij in de jeugdklasse op een Nederlandse CAC- 
en/of CACIB-tentoonstelling of de kampioenschapclubmatch van het eigen ras drie maal een eerste 
plaats met de kwalificatie ‘uitmuntend’ behaalt onder minimaal twee verschillende 
keurmeesters. Er bestaan geen zogenaamde ‘Jeugd CAC’s’. 
Bij het behalen en registreren van de titel ‘Nederlands Jeugdkampioen’ ontvangt je hond 
automatisch één CAC. Behaalt je hond deze titel, dan stelt de Raad van Beheer een diploma 
beschikbaar. 
Als je de titel voor je hond wilt aanvragen, maak dan gebruik van een aanvraagformulier, dat op 
de site van de Raad is vinden. Zorg er voor dat je hond op de juiste naam en adres geregistreerd 
staat als je de aanvraag doet. Zodra we de aanvraag ontvangen hebben, ontvang je een factuur 
voor de kosten, deze zijn terug te vinden in de 'tarievenlijst'. Wij sturen je de stukken die bij de 
titel horen als we de betaling hebben ontvangen. 
Je kunt deze titel vermelden bij inschrijvingen op b.v. tentoonstellingen. Ook kan de Raad deze 
titel vermelden op de stamboom van eventuele nakomelingen. 
  
NEDERLANDS KAMPIOEN 
Je hond kan Nederlands Kampioen worden als hij vier kampioenschapspunten (CAC’s) heeft 
gewonnen. Sommige punten tellen dubbel. 
Je krijgt één punt als je hond: 

 Een CAC wint tijdens een nationale of internationale tentoonstelling. 
 Een reserve-CAC haalt tijdens de kampioenschapsclubmatch van de eigen rasvereniging. Er 

moeten op die dag  dan wel een minimaal aantal honden ingeschreven zijn. 
 Vier reserve-CAC’s behaald tijdens nationale of internationale tentoonstelling (slechts één 

punt mag worden opgebouwd uit kwart-punten). 
Je krijgt dubbele punten als je hond: 

  CAC behaalt tijdens de Winner in Amsterdam. 
 Het CAC behaalt tijdens de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Er moeten 

minimaal 20 honden zijn ingeschreven, waarvan er 16 aanwezig moeten zijn. 
Als je hond een reserve-CAC behaalt tijdens een nationale of internationale tentoonstelling wordt 
deze opgewaardeerd naar een CAC als de hond die het CAC  in feite gewonnen heeft al Nederlands 
Kampioen is. Deze opwaardering gebeurt bij de verwerking van de showuitslagen door de Raad 
van Beheer en niet op de show.  
Als je hond in het bezit is van twee dubbele CAC’s, dan komt één van deze twee in aanmerking 
voor de dubbeltelling. 
De CAC’s moeten zijn toegekend door twee verschillende keurmeesters. Op de dag van het 
behalen van het laatste punt moet je hond tenminste 27 maanden oud zijn. Heeft je hond voor het 
bereiken van deze leeftijd al het benodigde aantal punten behaald, dan is het behalen van een 
reserve-‘CAC na deze leeftijd voldoende om de titel ’Nederlands Kampioen’ te krijgen. Deze titel 
wordt automatisch toegekend, ook als het om buitenlandse honden gaat. 
Zodra je het Nederlands Kampioenschapsdiploma hebt ontvangen kun je het kampioenskruis 
bestellen. Op de achterzijde van het kampioenskruis staat als inscriptie de naam van de hond en 
het jaartal van toekenning. Je kunt deze bestellen via het aanvraagformulier, zoals dat op de site 
van de Raad is te vinden. 
  
NEDERLANDS VETERANENKAMPIOEN 
Je hond krijgt de titel Nederlands Veteranenkampioen als hij in de veteranenklasse op een 
Nederlandse CAC- en/of CACIB-tentoonstelling of op een kampioenschapclubmatch drie maal een 
eerste plaats behaald heeft. Twee verschillende keurmeesters moeten hem daarbij de kwalificatie 
‘uitmuntend’ geven. Er bestaan geen ‘Veteranen CAC’s’. 
Als je hond de titel behaalt en je laat deze registreren, dan krijgt je hond automatisch één CAC. Als 
de hond door het behalen van de titel Nederlands Veteranenkampioen en dus een CAC krijgt, 
waardoor hij definitief Nederlands Kampioen wordt, ontvang je daarna automatisch de titel 
Nederlands Kampioen. 
Als je de titel voor je hond wilt aanvragen, maak dan gebruik van het aanvraagformulier van de 
Raad. Zorg er wel voor dat je hond op de juiste naam en het juiste adres geregistreerd staat. Als 
we de aanvraag ontvangen hebben, ontvang je een factuur voor de kosten. Deze kan je vinden in 
de 'tarievenlijst'. Wij sturen je de stukken die bij de titel horen als we de betaling hebben 
ontvangen. Voor honden die de titel Nederlands Veteranenkampioen behalen, stellen wij een 
diploma beschikbaar. 
Je kunt de titel vermelden bij inschrijvingen. Ook kunnen wij hem vermelden op de stamboom van 
eventuele nakomelingen.  



 


