
 

De CAVALIER CLUB NEDERLAND is de officiële rasvereni

ging van liefhebbers van de Cavalier King Charles Spani

el. De vereniging is erkend door en lid van het over

koepelende orgaan voor o.a. alle rasverenigingen in 

Nederland, de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied. 
 

In 1981 werd de CAVALIER CLUB NEDERLAND opgericht. 

Deze vereniging behartigt de belangen van de CAVALIER in 

Nederland en binnen deze vereniging hebben de vele lief-

hebbers van de CAVALIER elkaar gevonden. Gezamenlijk 

wordt geprobeerd de kwaliteit van de CAVALIER in Neder-

land op peil te houden en, indien mogelijk, te verbeteren. 
 

 In 1954 werd door mw. van den Boom (Beschermvrouwe 

van de Cavalier Club Nederland) de eerste Cavalier uit Enge-

land  geïmporteerd. Deze blenheim reu, Harmony of Ttiweh, 

was de eerste Cavalier, die op het Europese continent werd 

geshowd.  
 

Op 18 november 1954 werd het eerste nestje Cavalier King 

Charles Spaniels in Nederland geboren. Mevr.v.d.Boom 

heeft sindsdien het ras verder in Nederland en Europa ge-

propagandeerd.  

Na verloop van tijd gingen meerdere liefhebbers het ras 

showen en fokken. De aantallen bleven echter zeer beperkt 

ten opzichte van andere in Nederland voorkomende rassen.  

 

Echter, mede door zijn vrij en vrolijk karakter en zijn handige 

maat raakten steeds meer mensen in de ban van de CAVA-

LIER. Op dit moment hebben een groot aantal gezinnen in 

Nederland het voorrecht een CAVALIER te bezitten.  

CAVALIER CLUB NEDERLAND,  

wat is dat eigenlijk? 
Wat heeft de CAVALIER CLUB  

NEDERLAND haar leden te bieden? 

 

 

 

 

 

De leden van de CAVALIER CLUB NEDERLAND bestaan voor 

het grootste deel uit gezinnen met een of meerdere Cava-

liers. Daarnaast zijn er natuurlijk een groot aantal fokkers lid. 

 

EVENEMENTENCOMMISSIE 
Onze CAVALIER CLUB NEDERLAND beschikt over een zeer 

actieve Evenementencommissie.Ieder jaar worden er weer 

voor onze leden door heel Nederland allerlei activiteiten 

georganiseerd, waarbij de Cavalier natuurlijk altijd de hoofd-

rol speelt. 

Die activiteiten kunnen bestaan uit: 
 

 ♦ Wandelingen (langs strand en door natuurgebieden)  

Deze wandelingen zijn een unieke gelegenheid om alleen 

maar over Cavaliers te praten en natuurlijk om nieuwe ken-

nissen en vrienden te maken. Hier wordt altijd goed gebruik 

van gemaakt, want groepen van 60 eigenaren met Cavaliers 

zijn geen uitzondering! 
 

      ♦ Het jaarlijkse kampeerweekend rond  Hemelvaartsdag 

Al vanaf het begin van de vereniging wordt er een kampeer-

weekend georganiseerd. De belangstelling hiervoor wordt 

bijna ieder jaar groter.  

De evenementencommissie zoekt (en dat valt niet altijd 

mee) steeds een mooie camping in Nederland uit waar na-

tuurlijk onze honden welkom zijn. Verder moet er ruimte 

zijn voor alle caravans en heeft men ook de beschikking over 

een aantal huisjes of stacaravans. 

Tijdens dit weekend worden er wandelingen georganiseerd 

en kan men zich aanmelden voor gezamenlijke maaltijden.  

‘S avonds wordt er ook wat voor de deelnemers georgani-

seerd. Het hoogtepunt van dit weekend is altijd de Slimste 

Cavalier Race op zaterdagmiddag  Er wordt dan een behen-

digheidsparcours ‘met een knipoog’ op Cavalierformaat uit-

gezet en dan gaat het erom welke baas en Cavalier dit par-

cours het snelste en met de minste fouten aflegt.  
 

DE VOORJAARSCLUBDAG 
Op deze jaarlijkse clubdag worden er verschillende keurin-

gen gehouden,zoals de jongehondenkeuring voor honden 

van 3 t/m 18 maanden. Veteranenkeuring voor honden 

vanaf 8 jaar en ouder. Daar hoort een geschreven verslag bij. 

Ook wordt dan de Pup- en Cavalier v.h. jaar gekozen uit alle 

uitgenodigde honden van onze leden die een CAC of 

Res.CAC hebben behaald op een Ned. tentoonstelling. Ook 

alle beste pups en jongste pups worden daarvoor uitgeno-

digd. Verder worden de clubbekers aan de winnaars uitge-

reikt en is er een Kind-Hond-Show een een nakomelingen-

klas. Daarin kunnen fokkers een vader of moeder met max. 3 

kinderen presenteren. 

De nadruk van deze dag ligt op de onderlinge contacten met 

andere bezitters van een jonge en oude Cavalier. U kunt 

ervaringen uitwisselen, vragen beantwoord krijgen en de 

kans dat u een nestbroertje of zusje van uw hond tegenkomt 

is groot. 
 

DE KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH 
Voor de echte showliefhebbers organiseren wij ieder jaar 

een Clubmatch, waar – zoals de naam het al zegt – kampi-

oenschappen gewonnen kunnen worden. 

Deze clubmatch wordt eind oktober gehouden en heeft 

meestal een inschrijving van rond de 80 Cavaliers.  

Ook als u niet inschrijft, is dit een unieke gelegenheid om 

zoveel Cavaliers bij elkaar te zien.  

De honden kunnen in verschillende klassen worden inge-

schreven en dat begint al met ‘baby Cavaliers” vanaf 4 

maanden oud. Voor deze kamp. clubmatch worden behalve 

Nederlandse keurmeesters ook vaak keurmeesters uit ande-

re Europese landen uitgenodigd.  

 

AANSCHAF VAN EEN PUP 
Wanneer u besluit een Cavalierpup aan te schaffen kunt 

u dat het beste doen via onze rasvereniging. Bij onze 

PUPINFORMATIE en op onze WEBSITE kunt u inlichtingen 

krijgen over beschikbare pups en u kunt tips en andere 

nuttige wenken krijgen waar u op moet letten en wat u 

moet vragen als u bij een aantal fokkers, die een nestje 

hebben, gaat kijken naar de pups. 
 

Op onze website vindt u de De geboorteberichten en bij 

LINKS NAAR LEDEN veel websites van fokkers die ook in 

ons clubblad adverteren.  

De naam ‘kampeerweekend’ dekt eigenlijk de la-

ding niet, want heel veel mensen maken er een 

korte vakantie van een hele week van. 



DE CAVALIER SHOP is nu ook een WEBSHOP 
 

De Cavalier Club Nederland beschikt over een Shop waar 

leuke Cavaliercadeaus te vinden zijn voor groot en klein.  

Op veel evenementen is de Shop te vinden, waarbij het 

grootste assortiment te zien en te koop is op de Voorjaars-

clubdag en de Kampioenschapsclubmatch.  

 

Ook kunt u informatie over artikelen krijgen en  telefonisch 

of per email bestellen bij Karin en Jarno de Beijer  

Dat  kan dagelijks tussen 10 - 21 uur 

tel.: 0316-294610 of 06-26041327 

E-mail:cavaliershop@cavalierclub.nl 

 

U kunt ook op webshop een kijkje nemen en bestellen. 

www.cavalierclub.nl/cavalier-shop 

 

CLUBBLAD CAVALIER VIZIER 
Als lid van onze Cavalier Club Nederland ontvangt u VIJFmaal 

per jaar het dikke clubblad, CAVALIER VIZIER. Hierin vindt u 

allerlei interessante artikelen, advertenties van fokkers (in 

kleur en zwartwit) en verslagen met veel foto’s.  

Aangezien de Cavalier Vizier een blad is ‘voor en door de 

leden’ kunt u helpen dit blad nog leuker te maken door zelf 

verhaaltjes, foto’s e.d. van uw hondjes (door uzelf verteld!) 

aan de redactie op te sturen, die daar erg blij mee is.  

 

WEBSITE 
Op onze website vindt u veel informatie over alle aspecten 

van de Cavalier. U kunt zien wie er in het bestuur zitten en in 

diverse commissies. U vindt er uitslagen en foto’s van de 

evenementen zoals de Jongehondenkeuringen en de Kamp. 

Clubmatch en natuurlijk ook van de wandelingen.  Ook vindt 

u er informatie over alles wat met de gezondheid van ons 

ras te maken heeft. 
 

De mogelijkheid bestaat ook om een link te laten plaatsen 

naar uw eigen website.  

Dit kan echter alleen indien u ook op jaarbasis in ons club-

blad Cavalier Vizier adverteert. Informatie over de  adver-

tenties kunt u via de website bij de redactie inwinnen. 

 

De contributie voor het lidmaatschap van de Cavalier Club 

Nederland bedraagt € 35,00 per jaar voor het ‘hoofdlid’. 

Buitenlandse leden € 45,00. Daarbij komt een eenmalig en-

tréegeld van € 6,00. Gezinsleden betalen € 7,00 per jaar. 

Wordt u na 1 juli lid, dan betaalt u de helft voor het huidige 

jaar en ook de contributie voor het komende jaar. 

Voor de betaling moet u zelf zorgdragen. 

 

Lid worden kan via een telefoontje of e-mail naar onze  

ledenadministratie, maar het beste   

kunt u op onze website het inschrijfformulier  

online invullen of downloaden  

en opsturen naar de ledenadministratie, t.w.: 

 

Jan en Wilmy Bankras 

Louis Davidsstraat 50 

7558 LP Hengelo 

tel.: 074-2781554 

E-mail: jan.bankras@home.nl 
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Hoe word ik lid van de CAVALIER 

CLUB NEDERLAND ? 

website 

www.cavalierclub.nl 


