
Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland

Commissie voor de Windhondenrensport

Uitnodiging voor het Nederlands Kampioenschap Coursing  2017 en het
                          Nationaal Plus Kampioenschap Coursing 2017
                             op zaterdag 16 september  2017 te Oude Pekela

Organisatie Commissie voor de Windhondenrensport in Nederland

Uitvoering WvCNL i.s.m. CvW

Plaats Oude Pekela, coursingterrein Pekelder Windhonden Renclub, Zaaiweg 4.

Aanvangstijd Zaterdag 16 september 2017 om 10.00 uur, dierenartskeuring vanaf 8.30 uur.

Renafstand Volgens artikel IX.2 lid 1 van het Nationaal Ren- en Coursingreglement.

Coursingterrein          Grasland  

Reglement Nationaal Ren- en Coursingreglement van de Commissie voor de 
Windhondenrensport en Kynologisch Reglement, beide laatste versie

Uitvoering De titel Nederlands Kampioen Coursing is alleen beschikbaar indien er tenminste vier 
honden van een ras aan de start verschijnen (Art. V.33A.2 van het Kynologisch 
Reglement). Als van beide geslachten vier of meer honden zijn gemeld, wordt er 
gescheiden gelopen.

Inschrijfgeld € 17,50 voor de 1e hond, alle volgende honden van dezelfde eigenaar € 15,-. 
                                   Demo's  € 7,--. 
                                   Te betalen op de ochtend van de wedstrijd.

Prijzen Voor ieder ras c.q. geslacht m.u.v. de Plusklas krijgt de winnaar van het Nederlands 
Kampioenschap Coursing een rood-wit-blauw eredek, de nummers 2 t/m 6 een rood-
wit-blauwe vaan.

                                   Door de Raad van Beheer wordt het kampioensdiploma verleend aan de
                                   Nederlandse kampioenen.
                                   De winnaars van de Plusklassen krijgen een oranje eredek en de titel Nationaal Plus 

Kampioen Coursing met dien verstande dat dit geen stamboomtitel is.
                                           De nrs. 2 t/m 6 krijgen een vaan.
                                   Iedere deelnemer ontvangt een herinnering.

Cacnl Degene die in aanmerking willen komen voor het Cacnl dienen bij de inschrijving een 
kopie van een U-kwalificatie mee te zenden behaald op een 
kampioenschapstentoonstelling op de leeftijd van min. 15 mnd.

Deelname NKC Voor alle windhondenrassen incl.  Pharaoh hounds, Podenco Ibicenco, Podenco 
Canario en Cirneco d'el Etna die op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 18 
maanden bereikt hebben. De honden dienen een geldige Nederlandse coursinglicentie 
te hebben en voor de datum van de sluiting van de inschrijving tenminste twee 
coursingwedstrijden te hebben gelopen, waarvan de laatste 2 zonder diskwalificatie. 
Indien uw hond in het buitenland heeft gelopen, telt dit mee mits dit bekend is bij de 
administrateur van de C.v.W. 
Diskwalificatie tussen de sluitingsdatum en de datum van het
kampioenschap sluit deelname uit.
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Deelname NPKC               De Plusklassen Whippets lopen een aparte nationale coursing dus reuen en teven 
gescheiden, er moeten er minimaal 3 aan de start zijn.

                                   De Plusklas Italiaanse windhondjes lopen gescheiden als er minimaal
                                   3 reuen en 3 teven aan de start zijn.
                                   De minimale leeftijd is 15 maanden en zij hoeven niet  te voldoen aan de eis van 2 

gelopen wedstrijden. 

Holland Cup               Tevens op deze dag wedstrijden om de Holland Cup. 
Deze staan open voor Basenji’s, Podengo's Português en XL-klassen met een geldige 
Nederlandse coursinglicentie. De winnaars van deze klassen krijgen een Holland Cup,
de overige geplaatsten een vaan.

                                    Inschrijven op hetzelfde adres als hieronder vermeld.
Deze rassen lopen onder het normale Nationale Ren- en Coursingreglement en dus 
gescheiden bij een minimale inschrijving van 3 per geslacht en zij hoeven niet te 
voldoen aan de eis dat ze twee coursings moeten hebben gelopen, en als minimum 
leeftijd geldt 15 maanden.

                                    
Sluiting inschrijving: Woensdagavond 6 september 2017 om 20.00 uur.

Inschrijving mag slechts plaatsvinden door de eigenaar. Met de inschrijving aanvaardt 
de inschrijver het van toepassing zijn van de reglementen zoals deze zijn vastgelegd 
door de Commissie voor de Windhondenrensport.
Voor zoekgeraakte en/of te laat bezorgde en/of verminkte inschrijvingen neemt de 
CvW geen verantwoordelijkheid.
Inschrijven uitsluitend met gebruikmaking van bijgaand inschrijfformulier per post of
e-mail bij:

                                   H. Grootaers, Driehoefijzersstraat 37, 4765 BH Zevenbergschen Hoek. 
Email: hgrootaers@hetnet.nl

Afwijzing
aansprakelijkheid De organisatie is niet aansprakelijk voor een eventueel niet doorgaan 

van het Nederlands kampioenschap buiten haar schuld.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en andere gebeurtenissen op en rond 
het coursingterrein.
Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijd, de organisatie ac-
cepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of letsel of dood veroor-
zaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijd.

Dopingcontrole Volgens het ren- en coursingreglement van de Commissie voor de
Windhondenrensport kan dopingcontrole worden uitgevoerd d.m.v. urine en/of 
bloedonderzoek.

Overnachten Vanaf donderdag 14 september is overnachten bij de Pekelder 
                                    Windhonden Renclub mogelijk. Kosten € 3,00 per nacht, te betalen aan
                                    de P.W.R.C.. Toiletten, stroom en water aanwezig. Mogelijkheid om 

te douchen op ongeveer 1 kilometer afstand.
                                    Als men eerder wil komen dan donderdags dan kan men contact opnemen met W. 

Heidekamp, telf.nr. 0597-613704.
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