NATIONAAL REN-EN COURSINGREGLEMENT Versie 2013
AANHANGSEL 2 Rendekken en muilkorven
EISEN TE STELLEN AAN RENDEKKEN VOOR BAANRENNEN
en voorbeelden van toegelaten muilkorven
1. De rendekken voor toepassing bij baanrennen moeten op beide zijkanten duidelijk
genummerd zijn met cijfers die voor grote rassen ten minste 12 centimeter, voor whippets
tenminste 6 centimeter en voor Italiaansewindhondjes 4 centimeter hoog zijn.
De cijfers moeten geplaatst zijn in het zijgedeelte met de maten C, zoals getoond in de tekening
aan het eind van dit aanhangsel.
2. De rendekken moeten de volgende kleuren hebben:
1. rood -met cijfer 1 in wit
2. blauw -met cijfer 2 in wit
3. wit -met cijfer 3 in zwart
4. zwart -met cijfer 4 in wit
5. geel -met cijfer 5 in zwart
6. zwart/wit (horizontaal gestreept) - met cijfer 6 in rood
3. De Commissie kan nadere voorschriften voor de uitvoering van de rendekken geven.
EISEN TE STELLEN AAN RENDEKKEN BIJ COURSING
Onder verwijzing naar het bepaalde in Hoofdstuk IX Artikel 44 van het nationale ren- en
coursingreglement wordt bepaald, dat voor coursingwedstrijden de honden lopen met een
rood of wit coursingdek, dat een duidelijke herkenning van de honden garandeert.
De onderstaande tekening geeft een voorbeeld van veel gebruikte afmetingen voor de maten
A en B.
De eis die gesteld wordt aan een aangebracht rood of wit dek is dat het minimum zijoppervlak
dat op afstand zichtbaar is, hier globaal aangeduid met de maten C, minstens voldoet aan de
minimum-maat C zoals aangegeven in de tabel hieronder.
voor de grote rassen: maat A minimaal 35 cm. (op het breedste deel gemeten)
maat B minimaal 26cm. (in het midden over de rug gemeten)
maten C tenminste 13 cm.(vlak van tenminste 13x13cm)
voor de kleine rassen: maat A minimaal 24 cm. (op het breedste deel gemeten)
maat B minimaal 19cm. (in het midden over de rug gemeten)
maten C tenminste10cm. (vlak van tenminste 10x10cm)
Het coursingdek dient in ieder geval op afstand goed zichtbaar te zijn voor de keurmeesters in het
veld. Het voeren van een cijfer op het coursingdek is toegestaan maar niet verplicht.
Behalve rendekken is het ook toegestaan om de hond te laten lopen met een wit of rood hesje.

Voorbeelden van toegelaten muilkorven : Ook verenstaaldraad uitvoering
is toegestaan voor de bovenste twee modellen en 2 kleuren voor de onderste.

