
Het behalen van de Benelux Kampioentitels 

Als je hond op de verschillende Benelux Winner shows heel succesvol is, kan deze 
Benelux Kampioen worden. Er wordt een centrale lijst bijgehouden waarin alle winnaars 
van een titel winnaars staan. Als je hond de Benelux titel heeft behaald, moet je het 
Benelux kampioenschapsdiploma aanvragen bij de Kennel Club van het land waar het 
laatste resultaat is behaald. Je ontvangt de titel en het diploma na betaling van de 
factuur. 

  

Benelux Kampioen 

Behaalt je hond in alle drie Benelux-landen onder drie verschillende keurmeesters een 
Benelux Winner-titel, dan krijgt hij de titel “Benelux Kampioen". De titels hoeven niet in 
hetzelfde jaar behaald te zijn. Als de hond in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) 
staat, mag hij niet ingeschreven zijn in G-0 van het Voorlopig Register (VR). De ouders 
moeten ook in het NHSB of in een door de FCI (Fédération Cynologique Internationale) 
erkende buitenlandse stamboekhouding geregistreerd staan. Staat de hond in een 
buitenlandse stamboekhouding ingeschreven, dan moeten ook de ouders geregistreerd 
zijn. Dit moet blijken uit een voor het buitenland bestemde stamboom die is afgegeven 
op grond van de bedoelde inschrijving. 

  

Benelux Jeugd Kampioen 

Je hond krijgt deze titel als hij in twee Benelux-landen onder twee verschillende 
keurmeesters een Benelux Jeugd Winner titel behaalt. Dit hoeft niet in hetzelfde jaar te 
zijn. Als de hond in het NHSB staat, mag hij niet ingeschreven zijn in G-0 van het VR. De 
ouders moeten ook in het NHSB of in een door de FCI erkende buitenlandse 
stamboekhouding geregistreerd staan. Staat de hond in een buitenlandse 
stamboekhouding ingeschreven, dan moeten ook de ouders geregistreerd zijn. Dit moet 
blijken uit een voor het buitenland bestemde stamboom die is afgegeven op grond van 
de bedoelde inschrijving. 

  

Benelux Veteranen Kampioen 

Je hond krijgt deze titel als hij in twee Benelux-landen onder twee verschillende 
keurmeesters een Benelux Veteranen Winner titel behaalt. Dit hoeft niet in hetzelfde 
jaar te zijn. Als de hond in het NHSB staat, mag hij niet ingeschreven zijn in G-0 van het 
VR. De ouders moeten ook in het NHSB of in een door de FCI erkende buitenlandse 
stamboekhouding geregistreerd staan. Staat de hond in een buitenlandse 
stamboekhouding ingeschreven, dan moeten ook de ouders geregistreerd zijn. Dit moet 
blijken uit een voor het buitenland bestemde stamboom die is afgegeven op grond van 
de bedoelde inschrijving. 
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