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 Deze handleiding wordt uitgegeven door de Commissie voor de 
Windhondenrensport in  Nederland en beschrijft de uitvoeringsvorm van een aantal 
regels uit het Ren-en Coursingreglement t.b.v. het wedstrijdsecretariaat tijdens de 
wedstrijd.

 Het wedstrijdsecretariaat kan tijdens de wedstrijd worden verdeeld over meerdere 
personen,  echter één functionaris draagt de verantwoordelijkheid.

TAKEN NA DE INSCHRIJVINGSTERMIJN.

Ruim tevoren bevestigingen sturen naar de deelnemers.
Voor donderdag 20.00 uur de deelnemerslijst mailen naar de adminstrateur, W. 
Heidekamp, van de Commissie en naar de meetcoordinator A. Schute, 
email: info@galgos.nl 
Bij de rassen waarvoor slechts één hond is ingeschreven de eigenaar op de hoogte 
brengen dat het een demo wordt zodat deze de mogelijkheid heeft de hond terug te 
trekken.
Op  een  nationale  wedstrijd  mogen  uitsluitend  honden  met  een  coursinglicentie
starten.  Op een internationale wedstrijd mogen honden afkomstig uit een land waar
geen aparte coursinglicentie wordt uitgegeven met een renlicentie starten.

Bij een internationale wedstrijd :Whippet/Italiaantjes Plus en XL-klas , Pharaohounds, 
Podenco's Ibicenco en Canario, Cirneco's del Etna, Basenji's en Podengo Portuges kunnen 
geen CACIL krijgen!                                                                                                                 
LET OP:  de Whippets Plus en XL-klas en de Italiaantjes Plus en XL-klas moeten in hun 
eigen klasse starten en lopen altijd nationaal evenals de Basenji's Podengo Portuges.
Bij elke wedstrijd controleren voor welke honden bij de inschrijving een bewijs van een 
tentoonstellingskwalificatie U behaald op een nationale kampioenstentoonstelling op de minimale
leeftijd van 15 maanden, is bijgesloten. Alleen deze honden komen in aanmerking voor een 
CACNL of res. CACNL m.u.v. de Basenji's, Podengo's Portuges, Whippets/Italiaantjes Plus- en 
XL-klassen.
Bij elke internationale wedstrijd controleren voor welke rassen bij de inschrijving een bewijs 
van een tentoonstellingskwalificatie ZG of U, behaald op een internationale tentoonstelling in 
een volwassen klasse, is bijgesloten. Alleen deze honden komen in aanmerking voor het 
CACIL mits er minimaal 6 honden in die klasse gestart zijn. De Plusklassen, Pharaohounds, 
Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Cirnecco d'el Etna, Basenji en Podengo Portuges komen 
niet aanmerking voor een CACIL.

TAKEN VOOR DE WEDSTRIJD.
–  innen van de inschrijfgelden en innemen van de coursingcertificaten 

– aanwezigheid aanstrepen op de deelnemerslijst
– controleren of de juiste licentienummers en thuisverenigingen in het programma staan.
–      ,,             ,,   ,,   startlicentie geldig is
–      ,,             van de leeftijden:   grote rassen 18 mnd., kleine rassen 15 mnd. 
 – gedeeltelijk invullen van de hondenpassen zoals datum, plaats, afstand

WIJZIGINGEN DOORNEMEN MET (de voorzitter van) DE KEURMEESTERS.



– afgemelde honden                                                                                     3
– honden die door de dierenarts zijn afgewezen                                                                  
– honden zonder licentie
– honden die wel zijn ingeschreven maar niet in het programma staan           
   vermeld 

– eventuele andere problemen die zich voordoen

BENODIGDHEDEN

– voldoende papier
– voldoende programma's en keurmeesterbeoordelingsformulieren

– minimaal 2 keurrapporten
– de laatste versie van het Nationale Ren-en Coursingreglement van de CvW en
   bij int. coursing de laatste versie van het FCI Internationaal Ren-en Coursingreglement

– pennen, paperclips, plakband, punaises

 Altijd 2 keurrapporten invullen, 1 exemplaar wordt na afloop meegenomen door de 
voorzitter  van de keurmeesters, het andere dient om te kopiëren, het origineel blijft in 
het bezit van het secretariaat van de organiserende vereniging.

TAKEN TIJDENS DE WEDSTRIJD.
Op het keurrapport vermelden:

– datum, plaats, aanvangstijd en de eindtijd van de wedstrijd
– namen van de keurmeesters  en eventuele vervangers
– het aantal ingeschreven honden en het aantal gestarte honden
– de honden die niet aan de start zijn verschenen
– de honden die zijn teruggetrokken en de reden daarvan
– de honden die zijn bijgeschreven en de reden daarvan

 Altijd het nummer van de deelnemerslijst of licentienummer van de genoteerde 
honden vermelden.

– de overlopen
–  de honden die uit de course zijn genomen wegens storen/uitsluiting/blessure. Bij 

blessure  de aard daarvan vermelden.
– keurmeesterbeoordelingsformulieren ophalen bij de keurmeesters  en optellen

 – indelingen maken evt. in overleg met de coursingleider
– invullen van de hondenpassen
– het innemen van de startlicenties van die honden die voor de tweede keer in het lopende

 seizoen zijn gediskwalificeerd. In de hondenpas moet dit worden vermeld als
 DISQ 
 – de voorzitter van de keurmeesters  de diskwalificaties laten noteren en
    aftekenen op de startlicenties. Een “uitsluiting voor de dag” is geen DISQ

–  eventuele wijzigingen bij de honden in de gaten houden, zodat u niet voor 
verrassingen  komt te staan bij het verdere indelen van de honden.

–  bij een internationale wedstrijd de CACIL (hoogste plaats van de eerste 6 honden in de 
eindklassering waarvan een U of ZG-showkwalificatie tegelijk met de inschrijving is ingestuurd, 
mits min. 75% van het maximaal aantal te behalen punten is verkregen) en res. CACILwinnaars  
(de volgende van de eerste 6 honden in de eindklassering met een ZG of U-showkwalificatie mits
min. 75% van het maximaal aantal te behalen punten is verkregen) vaststellen , mits er bij dat 
ras/geslacht minimaal 6 honden zijn gestart. 
Dus als er 6 of 7 honden zijn gestart kan het cacil slechts aan een hond worden gegeven die bij de



eerste 3 honden is geplaatst, zijn er 8 of 9 gestart dan aan een hond die bij de eerste 4 is geplaatst,
zijn er 10 of 11 honden gestart dan moet de hond bij de eerste 5 staan, zijn er 12 of meer honden 
gestart dan bij de eerste 6.                                                                                                                4
 Let op: Whippet/Italiaanse windhondjes Plus en XL-klassen, Pharaohounds, Podenco's Ibicenco 
en Canario, Cirneco del Etna, Basenji's en Podengo        Portuges komen niet in aanmerking 
voor het CACIL en res. CACIL. 
- de CACNL ( 1e plaats) en res. CACNL (2e plaats) winnaars vaststellen, zij moeten min. 2/3 van 
het puntentotaal hebben behaald en min. 2 per klasse zijn gestart.                                               
Indien voor de hond die 1e is geworden geen U-kwalificatie is ingeleverd kan ook het reserve-
CACNL niet worden toegekend.
Whippets en Italiaantjes Plus en XL-klassen, Podengo Portuges en Basenji's komen niet in 
aanmerking voor het cacnl. 

TAKEN NA DE WEDSTRIJD.
–  de keurrapporten aan de voorzitter van de keurmeesters  geven zodat deze verder 

kunnen worden  ingevuld en ondertekend
–  de startlicenties van gediskwalificeerde honden laten aftekenen door de voorzitter van de
    keurmeesters.
– de coursingcertificaten aan de eigenaars teruggeven

– één keurrapport in ontvangst nemen nadat dit volledig is ingevuld door de keurmeesters.

WAT MOET ER NAAR WIE OPGESTUURD 
WORDEN: 

 Binnen 72 uur na de wedstrijd opsturen:

Naar het secretariaat van de Commissie                    
– 1 kopie van het keurrapport
– 1 kopie van het volledig ingevulde programma

Naar de administrateur van de Commissie (W. 
Heidekamp): – 1 kopie van het keurrapport
– 1 kopie van het volledig ingevulde programma

– eventuele ingehouden startlicenties

Bij een CACIL-CACNLwedstrijd
Uiterlijk 10 weken na de wedstrijd het Cacil-aanvraagformulier van de Raad met de aanvragen 
voor de CACIL's en CACNL's en het wedstrijdprogramma ingevuld indienen bij Raad, afdeling 
Kampioenschappen, mailadres kampioenschappen@raadvanbeheer.nl 
Daarbij tevens vermelden naar welk adres de cacil's en cacnl's teruggestuurd moeten worden.
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MAKEN VAN DE INDELINGEN.

ALGEMEEN
Als eerste starten de proeflopen, daarna de licentielopen en demo's.

In elke course starten 2 honden. De honden lopen per ras.
 Bij een oneven aantal honden gaat 1 hond (bij voorkeur een hond van een deelnemer 
met  meerdere honden) naar de extra omloop en die start dan onder Rood. Als gebruik
 gemaakt wordt  van verwerking via de computer loopt er één hond solo.
 Als er meerdere honden van dezelfde eigenaar zijn ingeschreven, mogen deze in de eerste 
omloop niet in dezelfde course  worden geplaatst tenzij het aantal deelnemers zo laag is dat
het niet anders kan.
De indelingen moeten onpartijdig en zonder voorkeur worden samengesteld. Dit wordt
gedaan door het wedstrijdsecretariaat evt. in overleg met de coursingleider en onder 
controle en verantwoordelijkheid van de keurmeesters.

VERPLICHT AANTAL HONDEN AAN DE START.
Op een nationale wedstrijd moeten minimaal 2 honden per klasse, per ras starten.  
Indien er 1 hond per klasse, per ras start is het een demonstratie-course, waarvan het 
resultaat ook in de hondenpas moet worden aangetekend.
Op een internationale wedstrijd moeten minimaal 6 honden per klasse, per ras starten.
Indien er 5 of minder honden starten wordt het een nationale wedstrijd voor die klasse.

GESCHEIDEN LOPEN.
 Bij internationale en kampioenschapwedstrijden lopen reuen en teven gescheiden als er 
 minimaal 6 van elk geslacht aan de start zijn.

 Bij nationale wedstrijden lopen reuen en teven gescheiden als er minimaal 3 van elk geslacht aan
de start zijn. Whippets (ook de Plusklas) lopen altijd gescheiden.

INDELEN KAMPIOENEN.
 Bij nationale wedstrijden start de regerend Nederlands Kampioen in beide omlopen onder 
RWB (rood-wit-blauw). In geval de kampioen naar de extra omloop moet dan loopt de 
andere hond (die dus voor de eerste keer loopt) onder wit.
 Als bij een ras niet gescheiden wordt gelopen en er starten 2 regerende Nederlands  
kampioenen, dan lopen deze in de eerste omloop in verschillende coursen onder RWB. 
Mochten beide in de tweede omloop in dezelfde course  komen te lopen dan start degene 
met het hoogste puntenaantal onder RWB en de andere onder Wit.
 Op het Nederlandse Kampioenschap wordt echter in de tweede omloop de 
regerende  Nederlands Kampioen gewoon ingedeeld onder Rood of Wit, dus niet 
onder RWB.

BEGELEIDEHONDEN.
 Als door omstandigheden (blessure of disq.) een hond in de tweede omloop alleen zou 
moeten lopen kan op verzoek van de eigenaar en in overleg met de coursingleider een 
begeleidehond  worden ingezet, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet:
–  de hond moet minimaal 18 maanden oud zijn,  Whippets, Basenji's, Podengo 

Portuges medio en pequeno en Italiaantjes moeten minimaal 15 maanden zijn.



–  de hond moet in het bezit zijn van een geldige  ren-of coursinglicentie of bewijsbaar
een  goed-rond-of haasvastverklaring                                                                   6        

– de hond moet van een bijpassend ras zijn voor de hond die begeleid wordt
– de hond loopt mee buiten mededinging                                                                   

MUILKORF.                                                                                                                         
Op nationale wedstrijden mogen Italiaanse windhondjes zonder muilkorf lopen wanneer alle
eigenaren dat willen.
Op internationale wedstrijden moeten alle rassen, ook de Italiaantjes, met muilkorf lopen.

INDELEN EERSTE OMLOOP.
– bij een nationale wedstrijd de Nederlands Kampioenen onder RWB plaatsen.
– honden van dezelfde eigenaar indien mogelijk niet in dezelfde course en bij voorkeur niet 
in elkaar opvolgende coursen zodat de eigenaar tijd heeft om de volgende hond 
startklaar te  maken. Dit voorkomt oponthoud van de coursing en is wel zo 
vriendelijk tegenover de deelnemer. Indien mogelijk de honden op snelheid indelen,
dus niet een hele snelle bij een langzame hond  indelen.

Extra   omloop (alleen bij handmatig indelen)

 Bij een oneven aantal honden gaat 1 hond naar de extra omloop onder 
Rood. Bij  voorkeur neemt U hiervoor een hond waarvan de eigenaar 
meerdere honden heeft die deelnemen. De extra omloop wordt of direct na 
de 1e omloop gelopen of direct voor de 2e omloop al
 naargelang de rustpauze die de 2e hond heeft gehad met een minimum 
rustpauze van een  halfuur. De keurmeesters  beslissen wanneer de extra 
omloop wordt gelopen.
 In de extra omloop komt de hond met de minste punten uit de 1 e 
omloop onder  Wit. Deze hond heeft na de extra omloop dus zijn 2 
ritten gelopen en is dan klaar.
Let op dat U deze honden niet vergeet bij de einduitslag!!
De hond onder Rood gaat verder naar de 2e omloop.

Indelen 2e omloop

 Als de punten uit de le omloop (en de eventuele extra omloop) bekend 
zijn, kunt U deze  honden in volgorde van het behaalde aantal punten zetten
dus bijv:

1. Assam 225 pnt. 6. Faris 215 pnt.
2. Baruk 223 7. Galim 211
3. Chanaz 222 8. Hamzah 209
4. Dorcas 222 9. Inico 209

5. Elyan 218 10. Jahud 208

Vervolgens kunt u indelen: 1 bij 2, 3 bij 4, 5 bij 6 enz. waarbij de hond met het 
hoogste puntentotaal onder rood dient te lopen.
 Daarna gaat u controleren of deze combinaties in de 1e omloop samen 



gelopen hebben, zo  nee dan kunt u hen zo indelen.
 Hebben ze wel al samen gelopen (b.v. Elyan en Faris hebben in de le 
omloop samen  gelopen) dan wordt de hond onder Wit (=Faris) gewisseld 
met de hond onder Rood (=Galim) van de volgende rit, omdat zij qua        7
puntentotaal het dichtst bij elkaar liggen. Dan krijgen we dus: Elyan 218 + 
Galim 211 en Faris 215 + Hamzah 209.
 Is het een nationale coursing en er is een regerend Nederlands Kampioen bij 
die volgens het  puntenaantal onder Wit zou moeten starten, dan worden de 
honden in deze course  gewisseld zodat de Nederlands Kampioen onder Rood-
Wit-Blauw kan starten.                                                                    
                                                                                                

Voorbeeld:
 Baruk is Kampioen maar volgens het puntentotaal wordt Assam onder Rood en
Baruk onder Wit ingedeeld, dit wordt dan in deze course gewisseld dus Rood-
Wit-Blauw Baruk  en   Wit  Assam.  Nu  zijn  de  coursen  voor  de  2e  omloop
samengesteld, vervolgens worden de coursen goed gemixed om te voorkomen
dat de honden met de meeste punten als laatste starten en die met de minste
punten als eerste.

Hierna kan de indeling aan de deelnemers bekend gemaakt worden.

Kort samengevat:
1. Honden op volgorde van puntentotaal zetten.

        Coursen tweede omloop samenstellen.
2. Coursen controleren op combinaties die al samen gelopen hebben en/of een 
regerend  Nederlands kampioen (bij nat. wedstrijden) onder Wit loopt, zo ja dan 
deze coursen wijzigen.
3. Coursen mixen.
4. Eventueel de indeling maken in overleg met de coursingleider.
5. Indeling aan deelnemers bekendmaken.

Vaststellen prijswinnaars.

 De prijswinnaars zijn de honden met de meeste punten (niet vergeten de evt. honden 
uit de  extra omloop). In geval van gelijke punten is de beste plaatsing voor:

1.De hond met het hoogste puntentotaal in de 2e omloop. Is dat aantal gelijk dan

2.De hond die in de 2e omloop de meeste punten heeft behaald in de volgorde:
a. behendigheid
b. snelheid
c. conditie

       d. volgen
       e. enthousiasme

Is er dan nog gelijkheid aan punten dan is de plaatsing gedeeld.

Van alle deelnemende honden moet de plaatsing in de hondenpas genoteerd worden.


