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AANHANGSEL 3

REGELS BETREFFENDE DOPING

Dit aanhangsel bevat een nadere uitwerking van artikel V113 van het Kynologisch Reglement waarin het
volgende is bepaald:

"Het is verboden honden die aan windhondenrennen, werkhondenexamens of wedstrijden deelnemen,
medicamenten toe te dienen of te doen toedienen die tot een kunstmatige verhoging van de prestaties
van de hond kunnen leiden"

1. Hoofdregel:

DehoofdregelisdatdopinginwelkevormdanookindeWindhondensportisverboden,omdatdopinghetwelzijnvande
hondenschaadt.

2. Doping controle en lijst van verboden middelen.

Dopingcontrolekanzonderdatditvantevorenapartisaangekondigdteallentijdeopallewindhondenrennen,coursings
wordenuitgevoerd.

Eenwindhond die deelneemtaan eenwindhondenren,coursing oftrainingof eenandere krachtproefmoetopdedagvan
dezeactiviteit inzijn lichaamsweefsels, lichaamsvloeistoffenenuitscheidingen geheel vrij zijn van de stoffen in onderstaande
lijstopgesomd:

- Stoffendieophetcentraleofperifereofvegetatievezenuwstelsel inwerken. -Stoffendieophet
maagdarmtrajectinwerken

-Stoffendieophethartofdebloedsomloopinwerken.
-Stoffendieophetbewegingsapparaatinwerken.

-Stoffenmetkoortsverlagende,pijnstillendeofontstekingsremmendewerking.-Stoffenmeteen
antibiotische,antimykotischeofantiviralewerking.

- Stoffen,diedebloedstollingbeïnvloeden.
-Stoffendielichaamscellenkunnenbeschadigen.
-Antihistaminica.

- Diuretica.

-Lokaleanaesthetica.
-Spierverslappendemiddelen.

-Middelenvoorhetstimulerenvandeademhaling.
- Anabolica.

-Corticosteroïden.

-Endocrieneuitscheidingenenhunsynthetischevervangers.

Vaneengevalvandopingissprakealsbijeendopingonderzoekbijeenhondéénofmeerstoffen
uitdebovenstaandelijstzijnvastgesteldendezedenormalefysiologischewaardeoverschrijden.
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3. Vooroverleg
Voor windhondenrennen en coursings die worden gehouden onder de auspiciën van de
Commissie voor de Windhondenrensport in Nederland (CvW), legt deze commissie de plaats en
het aantal dopingcontroles vast, bij voorkeur in overleg met de Raad van Beheer . Met de
verenigingen vindt geen vooroverleg over de dopingcontroles plaats.

4. Kosten
De CvW betaalt de kosten voor de dopingcontrole uit een geldfonds dat wordt opgebouwd door een
toeslag op de inschrijfgelden te heffen.

5. Speciale controles
In verdachte gevallen kan een dierenarts in overleg met de jury en de gedelegeerde van de CvW een
extra dopingcontrole uitvoeren. De kosten van deze dopingcontrole komen voor rekening van de
CvW.

6. Uitvoeringsvorm
Dopingcontroles mogen worden gedaan na de finales of na een ren als een hond verder niet meer
aan een ren deelneemt. Bij controle na afloop van de finales kunnen ook andere honden dan de
eindwinnaars worden gecontroleerd.

De selectie van de honden voor de dopingcontrole vindt plaats door de CvW of door een door haar
aangewezen vertegenwoordiger.
De dierenarts kan bepalen hoe de urine respectievelijk het bloed van de hond zalworden
afgenomen waarbij urine afname via de natuurlijke weg de voorkeur verdient.

De hond krijgt maximaal tot één uur na de wedstrijd of training de tijd om urine af te scheiden
via de natuurlijke weg. Een officieel aangewezen begeleider vergezelt gedurende die tijd de hond.
Deze begeleider vangt de urine op en zorgt voor het merken en registreren van de
monsterhouders. De dierenarts instrueert de begeleider hoe deze moet handelen.

Als na één uur na de afloop van de wedstrijd of de training nog geen urine is opgevangen, neemt de
dierenarts in overleg met de eigenaar of handler van de hond urine af door catheterisatie of
neemt de dierenarts bloed af.
Van de urine of het bloed wordt een A en een B monster gemaakt die beiden voldoen aan het
volume dat het dopingcontrolelaboratorium heeft voorgeschreven. De dierenarts merkt en
verzegelt de monsterhouders en voorziet ze van een code volgens de aanwijzingen van het
dopingcontrolelaboratorium.

De dierenarts stuurt het A en het B monster zo snel als mogelijk naar het door de CvW
aangewezen dopingcontrolelaboratorium op de wijze zoals door dit laboratorium is
voorgeschreven.

Het dopingcontrolelaboratorium gebruikt het A monster voor de analyse en bewaart het B monster
voor een eventuele contra-expertise. Bij een positieve uitslag van het A-monster stuurt het
laboratorium een bericht naar de CvW en naar de eigenaar .

Het dopingcontrolelaboratorium bewaart het B-monster voor deze eventuele contraexpertise
nog minstens vijf dagen nadat men van de CVW en de eigenaar de
ontvangstbevestiging van die positieve uitslag van de eigenaar van de hond heeft
ontvangen.
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De hondeneigenaar kan zelf binnen die 5 dagen opdracht geven voor een contra-expertise met het B-monster.
Na 5 dagen is de contra-expertise met het B monster niet meer mogelijk en is de positieve uitslag
van monster A definitief de einduitslag en moet de eigenaar de kosten van het onderzoek van die
controle betalen

Als de contra-expertise ook een positieve uitslag geeft, moet de eigenaar de kosten voor deze contra-
expertise alsook de controle van het A-monster betalen. Een negatieve uitslag van de contra-expertise
meting geeft een einduitslag die negatief is.

Het B-monster mag ook gebruikt worden door het laboratorium om op analytische gronden een controle
meting te doen. Het laboratorium rapporteert schriftelijk de reden waarom dit onderzoek op het B-
monster is uitgevoerd en de namen van de getuigen die bij het verbreken van het zegel aanwezig waren.
Tegen deze controle meting kan de eigenaar geen bezwaren aanvoeren.

7. Acceptatieplicht
Door het inschrijven voor een wedstrijd of door het deelnemen aan een training op een door de CvW
erkende renbaan verklaart de eigenaar/handler deze dopingregels en het gestelde in het Nationale Ren-
en Coursingreglement te aanvaarden.

8. Sancties:
Bij een positieve uitslag van de dopingcontrole zendt de Commissie voor de
Windhondenrensport in Nederland de positieve uitslag naar de Raad van Beheer, vergezeld van een door
de Commissie voor de Windhondenrensport geformuleerde klacht als bedoeld in V1.2 van het
Kynologisch Reglement.

Alle sancties opgelegd in het buitenland door vergelijkbare organisaties als de Raad van Beheer worden
ongewijzigd overgenomen door de CvW/Raad van Beheer.

9. Terminologie:
Waar in dit aanhangsel van het renreglement de term eigenaar wordt gebruikt, mag daar ook worden
gelezen eigenaren of handler of handlers.
Daar waar de mannelijke persoonsvorm wordt genoemd, mag men ook de vrouwelijke
persoonsvorm lezen.

Met de term doping wordt hier bedoeld het gebruik van stimulerende middelen.
Waar hier de term dierenarts wordt gebruikt, is bedoeld de arts die de monsters afneemt voor een
dopingcontrole.

Bij de term kosten moet men hieronder verstaan kosten voor het onderzoek door het
dopinglaboratorium en de transportkosten en tarieven van de dierenarts en helpers.
Met de term positieve uitslag wordt hier bedoeld een meetresultaat dat aangeeft dat een te hoge
concentratie aan verboden stoffen werd gemeten.
Met de term negatieve uitslag wordt hier bedoeld een meetresultaat dat aangeeft dat niet een te hoge
concentratie aan verboden stoffen werd gemeten.


