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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 Nationale Ren-en 
Coursingreglement t.b.v. het wedstrijdsecretariaat baanrennen.
Het wedstrijdsecretariaat kan tijdens de wedstrijd verdeeld worden over meerdere personen, 
echter één functionaris draagt de verantwoordelijkheid.

TAKEN VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD 
Voor de uitgifte van CACNL's controleren voor welke honden bij de inschrijving een bewijs 
van de behaalde tentoonstellingskwalificatie U ingeleverd is. Alleen deze honden komen in 
aanmerking voor het CACNL of reserve CACNL. De kwalificatie moet zijn behaald op een 
CAC-tentoonstelling of een kampioensclubmatch op de minimum leeftijd van 15 maanden. 
Tevens moeten er in de betreffende klasse min. 6 honden zijn gestart waarbij de kleine rassen 
over 350 mtr. lopen en de overige rassen over 475 mtr.
Bij nationale wedstrijden komen Basenji's, Podengo Portuges en Whippets/Italiaantjes 
plusklassen niet in aanmerking voor CACNL of reserve-CACNL.

Voor de uitgifte van CACIL's controleren voor welke honden bij de inschrijving een bewijs 
van een behaalde ZG of U-showkwalificatie is ingestuurd. Alleen deze honden komen in 
aanmerking voor het CACIL of reserve CACIL. De kwalificatie moet behaald zijn op een 
internationale tentoonstelling in een volwassen klasse. Het CACIL wordt toegekend aan de  
hond die in de finale gelopen heeft en de beste klassering heeft behaald en tevens binnen de 
eerste helft van de eindklassering tot en met de 6e plaats geplaatst is. Het reserve CACIL gaat 
naar de volgende hond  die aan bovenstaande eisen voldoet. Dus als er 12 honden of meer zijn
gestart dan komen alle finalisten in aanmerking voor het cacil/reserve-cacil, bij 10 of 11 aan 
de start dan de eerste 5 finalisten, bij 8 of 9 aan de start dan de eerste 4 finalisten, bij 6 of 7 
finalisten dan de eerste 3 finalisten, dit alles uiteraard mits een ZG of U kwalificatie is 
ingestuurd bij de inschrijving.
Bij een internationale wedstrijd  komen niet in aanmerking voor een CACIL of reserve 
CACIL Whippets/Italiaantjes alle Plusklassen, Pharaohounds, Podenco Ibicenco en Canario, 
Cirneco del Etna, Basenji en Podengo Portuges.

- innen inschrijfgelden en innemen rencertificaten
- op de deelnemerslijst van het programma de aanwezigheid aanstrepen
- controleren of de licentienummers van alle honden in het programma zijn opgenomen
-       ,,            ,,   ,,  juiste thuisvereniging bij elke hond is vermeld in het programma
-       ,,            ,,   ,,  licentie geldig is en de klasse correct is
-       ,,            ,,   ,,  honden die de lange baan lopen minimaal 18 maanden oud zijn
-  reeds gedeeltelijk invullen van de hondenpas (datum, plaats, afstand)

WIJZIGINGEN DOORNEMEN MET DE KEURMEESTERS
- afgemelde honden
- niet verschenen honden
- honden die door de dierenarts zijn afgewezen
- honden zonder startlicentie
- honden die wel zijn ingeschreven maar niet in het programma zijn vermeld                   2
- andere problemen die zich voordoen



BENODIGDHEDEN
Zorg er voor dat u de volgende artikelen en papieren bij u hebt:
- voldoende programma's
- tenminste 2 keurrapporten van de laatste versie
- de laatste uitgave van deze Handleiding
-  ,,    ,,            ,,       ,,    het Nationale Ren-en Coursingreglement
-  ,,    ,,            ,,       ,,     ,,   FCI Internationale Ren-en Coursingreglement bij int. wedstrijden
- meerdere pennen, paperclips, plakband, punaises, computer e.d.

TAKEN TIJDENS DE WEDSTRIJD 
Volgorde van binnenkomst van de honden en de gelopen tijd(en) in het programma noteren. 
Altijd minimaal 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 bezit 
van het secretariaat van de organiserende vereniging.
Op het keurrapport vermelden:
- de aanvangstijd en de eindtijd van de wedstrijd
- de 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
-  ,,     ,,        ,,    zijn bijgeschreven en de reden daarvan
-  ,,     ,,        ,,      ,,   teruggetrokken en de reden daarvan
- de overlopen
- de honden die uit de course zijn genomen wegens storen/uitsluiting/stoppen/blessure, in 
geval van een blessure de aard van de blessure vermelden.
- de namen van de honden die promoveren/degraderen en naar welke klasse dat is.
-  ,,    ,,         ,,    ,,    ,,          ,,   een buitenstart hebben aangevraagd en het resultaat daarvan en
   dit invullen in het rencertificaat onder de regel voor het gelopen resultaat.

Indelingen maken en laten controleren door de keurmeesters.
Invullen van de rencertificaten.
Innemen van de startlicenties van de honden die voor de tweede keer in het lopende seizoen 
zijn gediskwalificeerd. In de hondenpas moet dit vermeld worden als DISQ. Ook het niet-rond
gaan zonder reden moet als disq. in de hondenpas genoteerd worden.
Door de keurmeesters laten controleren van het aantal promotie/degradatiepunten van honden 
die promoveren/degraderen en er op letten dat de voorzitter van de keurmeesters dit vermeldt 
en ondertekent op de startlicenties.
Bijhouden van de wijzigingen tijdens de wedstrijd zodat u niet voor verrassingen komt te 
staan bij het indelen.

TAKEN NA DE WEDSTRIJD 
De keurrapporten laten controleren, verder invullen en laten ondertekenen door de 
keurmeesters.
Zo nodig de klasse op de startlicenties laten veranderen.
Vaststellen welke honden in aanmerking komen voor het CACIL / reserve CACIL en/of 
CACNL / reserve CACNL. Bij zowel CACIL als CACNL moeten minimaal 6 honden gestart 
zijn. Tevens het uitsluitend te vergeven aan de finalisten en bij Whippets en Afghanen 



uitsluitend in de A-klasse. Het CACNL ook uitsluitend aan de hond die 1e is in de finale en 
het reserve aan de hond  die 2e is in de finale.                                                                        
                                                                                                                                                   3
Bij het CACNL dienen de Whippets en Italiaantjes gestart te zijn op de 350 mtr., de grote 
rassen op de 480 mtr. Indien de 1e finalist voor het cacnl geen U-kwalificatie heeft ingeleverd
dan kan geen CACNL en geen reserve CACNL worden uitgegeven.
De uitgave van CACIL's staat omschreven op bladzijde 1.
De rencertificaten teruggeven aan de eigenaren.

Na de wedstrijd dient u het volgende binnen 72 uur op te sturen:
Naar het secretariaat van de Commissie: 1 volledig ingevuld programma 
                                                                  1 kopie van het volledig ingevuld keurrapport
                                                                  

Naar de administrateur van de Commissie, W. Heidekamp:
                   1 volledig ingevuld programma 
                   1 kopie van het volledig ingevuld keurrapport 
                    eventuele ingehouden startlicenties

De programma's moeten duidelijk ingevuld zijn en alle startlicentienummers bevatten evenals 
de wijzigingen die gemaakt zijn in de deelnemerslijst en het programma.

Bij uitgifte van CACIL's en CACNL's het door de Raad uitgegeven aanvraagformulier 
invullen met de gevraagde gegevens en dit binnen 10 weken na de wedstrijd opsturen naar de 
Raad van Beheer: M.Schrieken@raadvanbeheer.NL   alsmede een volledig ingevuld 
programma. Tevens het postadres opgeven waarheen de Raad de certificaten dient op te 
sturen.

HET MAKEN VAN DE INDELINGEN.
Het programma moet door de organiserende vereniging onpartijdig en zonder voorkeur 
worden samengesteld. In elke course starten minimaal 3 en maximaal 6 honden.
Honden van dezelfde eigenaar plaatst men, zo mogelijk, niet bij elkaar in dezelfde serie. Bij
verdere indelingen hoeft men hiermee geen rekening te houden.
Zo mogelijk dient vermeden te worden de snelste honden in de series bij elkaar te plaatsen.
Probeer bij de indelingen van de series zo min mogelijk met 6 honden te starten.
Het programma begint eerst met de “proeflopen”, daarna volgen de “licentielopen”.
Het wedstrijdprogramma moet in de series beginnen met die klassen die een herkansing 
moeten lopen, vervolgens met de C-klassen, daarna de B-klassen en tot slot de A-klassen.
In 2019 kunnen verenigingen op vrijwillige basis kiezen voor een zelf opgestelde indeling, 
deze proef heeft de duur van één jaar.
Solorennen zijn rennen bedoeld voor honden zonder licentie en waarvoor geen afdracht is 
verschuldigd en dienen verlopen te worden direct na de series en voor of na de finales.
De keurmeesters hebben het recht wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijk in het  
programma gedrukte serie-indelingen, zo haar dit gewenst voorkomt.
Buitenlandse Whippets en Afghanen, komend uit een land waar geen klassenindeling is, 
moeten starten in de A-klas. Bij Duitse Whippets B-klas mogen de keurmeesters n.a.v. de 



reeds gelopen tijden door de hond, besluiten deze hond in de C-klas te laten starten mits de 
gelopen tijden daar aanleiding toe geven. Dit is een proef van één jaar.
Alle indelingen worden verzorgd door het wedstrijdsecretariaat onder controle en
verantwoordelijkheid van de keurmeesters.

Indelingen bij kampioenschappen.
Bij kampioenschappen kunnen de keurmeesters de indelingen van de series alleen in uiterste 
noodzaak wijzigen in overleg met de gedelegeerde.                                                               4
De indelingen van herkans, tussenlopen, halve finales en finales worden door het
wedstrijdsecretariaat gemaakt in overleg met de gedelegeerde.

Kampioen indelen in de wedstrijd.
Als bij nationale wedstrijden een Nederlands kampioen meeloopt, wordt deze gewoon
ingedeeld, daarna wordt deze hond onder RWB (rood-wit-blauw) in de betreffende course  
geplaatst.
Een kampioen loopt alleen onder RWB als de wedstrijd over dezelfde afstand gaat als de
afstand waarbij de hond kampioen is geworden.
Bij internationale wedstrijden wordt niet onder RWB gelopen.

Indelen bij gelijke tijden.
Als in twee of meer coursen in een klasse een gelijke tijd wordt gelopen, wordt de eerst 
gelopen course als snelste beschouwd bij het indelen.

Geen tijd.
Als door omstandigheden geen tijd kan worden doorgegeven, geldt de betreffende course als 
de langzaamste.

Muilkorf bij Italiaanse windhondjes.
Op nationale wedstrijden mogen Italiaantjes zonder muilkorf lopen als alle eigenaren daarmee
akkoord zijn.
Op internationale moeten alle rassen (dus ook Italiaantjes) met muilkorf lopen. 

Verplicht aantal honden aan de start
In een nationale wedstrijd moeten minimaal 3 honden per klasse per ras starten.
Indien er minder dan 3 per klasse per ras starten, is het een demonstratie-ren .
In een internationale wedstrijd moeten minimaal 6 honden per klasse per ras starten.
Indien er minder dan 6 honden starten wordt het een nationale wedstrijd.

Gescheiden lopen op nationale wedstrijden 
- Bij de whippets lopen de teven en reuen altijd gescheiden.
Indien bij de C-klasse whippets de ingeschreven aantallen per geslacht lager dan 3 zijn, is het 
mogelijk deze honden te laten meelopen in de B-klasse. Deze mogelijkheid komt dan in de 
plaats van het lopen van een demonstratie. Dit dient van tevoren overlegd te worden met de 
eigenaren.
Indien bij de B-klasse whippets de ingeschreven aantallen per geslacht lager dan 3 zijn, is het
mogelijk deze honden te laten mee lopen in de A-klasse. Deze mogelijkheid komt dan in de
plaats van het lopen van een demonstratie. Dit dient van tevoren overlegd te worden met de
eigenaren.



- Bij alle andere rassen moeten er van elk geslacht minimaal 3 zijn om gescheiden te lopen.  5

Gescheiden lopen op internationale wedstrijden
Bij internationale wedstrijden wordt gescheiden gelopen bij 6 startende honden van elk geslacht.
Indien dit al in de uitschrijving aangegeven is kan er altijd gemengd gelopen worden.
Probeer bij de indelingen van de series zo min mogelijk met 6 honden te starten.          

DEELNAME VAN 4 OF 5 HONDEN
Wanneer er 3, 4 of 5 honden in een klasse lopen, dan wordt in de eerste twee omlopen om
punten gelopen.
De honden lopen beide coursen onder dezelfde kleuren rendekken met uitzondering van de 
finale.
De finale is altijd open; de puntenresultaten uit de voorlopen, bepalen de kleuren van de
rendekken in de finale.
Puntentelling: 1e aankomende krijgt 1 punt
2e aankomende krijgt 3 punten
3e aankomende krijgt 4 punten
4e aankomende krijgt 5 punten
5e aankomende krijgt 6 punten

De puntenstand na de 2e puntencourse bepaalt de kleuren van de dekken in de finale. Er is een
open finale. Wanneer honden een gelijk aantal punten in de twee puntencoursen hebben 
behaald,
dan is het resultaat van de laatst gelopen course doorslaggevend.

COURSEINDELING EN PUNTENTELLING BIJ DEELNAME VAN 6 HONDEN
Deze lopen 2x om punten in gewijzigde samenstelling.
De als 2e gefinishte honden in de series worden in de halve finale omgewisseld.
Voorbeeld
Indeling en uitslag series
uitslag tijd 23,3    pnt.                        uitslag tijd 23,2     pnt
2      R.1 Eli          3                               1        R.1 Bob     1
1      B.2 Klaas     1                                2        B.2 Jokol   3
3     W.3 Fangio   4                                3       W.3 Hunter 4

Indeling en uitslag halve finales
uitslag tijd 23.1 optelling pnt            uitslag tijd 23,2 optelling pnt
1        R1 Bob    1 + 1 = 2                   2    R1 Klaas     1 + 3 = 4
3        B2 Eli      3 + 4 = 7                   3    B2 Joko       3 + 4 = 7
2       W3 Hunter 4 + 3 = 7                  1 W3 Fangio     4 + 1 = 5

Resultaat indeling open finale
R1. Bob         2 pnt
B2. Klaas      4 pnt
W3. Fangio   5 pnt
Z4. Hunter    7 pnt (2e in snelste 2e pnt.course)
G5. Eli          7 pnt (3e in snelste 2e pnt.course)
ZW6. Joko    7 pnt (3e in langzaamste 2e pnt.course)



BIJ DEELNAME VAN 7 OF 8 HONDEN
Deze lopen 2 keer om punten in gewijzigde samenstelling met een open finale.
Bij deelname van 7 honden wordt de hond die in de serie laatste is geworden, ingedeeld in de
halve finale bij de kophond die in de serie met minder honden heeft gelopen.
Bij deelname van 7 honden loopt iedere kophond minimaal één keer in de course  met de 
meeste honden

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING ALGEMEEN
In het algemeen geldt:
Promoveren is bij 60 punten verplicht..
Degraderen bij 60 punten niet verplicht is. Indien de eigenaar ervoor kiest zijn hond niet te
laten degraderen, vervallen alle degradatiepunten en moet opnieuw worden begonnen met de
opbouw van 60 punten. Voordat de voorzitter van de keurmeesters e.e.a. in de hondenpas 
noteert, zal moeten worden overlegd met de eigenaar. In de enkele gevallen dat dit kan 
voorkomen, kunnen de keurmeesters via de speaker de eigenaar naar het juryhuis laten roepen
Wanneer een hond, die de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt, in meer dan 4 wedstrijden
voldoende punten heeft gehaald om te promoveren, dan kan door de eigenaar worden afgezien
van deze promotie. De eigenaar dient dit zelf aan te geven.
Promotie is wel verplicht indien de promotiepunten gehaald zijn binnen 4 wedstrijden.

NB. Bovenstaande geldt niet voor de Afghaanse windhonden. Deze hebben een promotie- en
degradatieregeling gebaseerd op gelopen tijden. Zie hierna.
Tevens worden geen promotie/degradatiepunten gegeven in de XL-klassen.
Bij nationale kampioenschapwedstrijden worden geen degradatiepunten toegekend. Bij club-
en demonstratiewedstrijden alsmede bij het starten in de seniorenklasse in het buitenland 
worden geen promotie- en degradatiepunten toegekend. 
Het actuele Promotie/degradatieschema kan worden gedownload op de website.

Voor alle rassen, behalve de greyhounds geldt:
Indien een hond zich voor de finale geplaatst heeft,maar daarin wegens een blessure niet kan
uitkomen, wordt hij uitsluitend voor de prijstoekenning geacht in de finale als laatste
geëindigd te zijn.U vult uiteraard wel de blessure en de aard daarvan in de hondenpas.
Bij Whippets tevens: bij terugtrekken voordat de indeling voor de finale is gemaakt mag de 
finale aangevuld worden.

Het terugtrekken van honden 
Honden kunnen worden teruggetrokken zonder gevolgen.
Indien er een greyhound, die zich voor de finale geplaatst heeft, wordt teruggetrokken, kan de 
in de finale vrij gekomen plaats ingenomen worden door de volgende hond uit de tussenloop. 
Bij meerdere tussenlopen komt de eerst afgevallen hond uit de snelste tussenloop hiervoor in
aanmerking. Bij gelijke tijden is de kortste tijd uit de eerste coursen doorslaggevend.
Bij de overige rassen geldt eenzelfde aanvulling door een hond uit de snelste halve finale.

PROMOTIE-EN DEGRADATIEREGELING AFGHAANSE WINDHONDEN.
Afghaanse windhonden promoveren en degraderen op een tijdschema over een afstand van 
350 en/of 475 meter. Voor afwijkende afstanden wordt een correctie toegepast.



Tijden gelopen door Afghanen tijdens een demowedstrijd tellen mee voor de promotie-en
degradatieaantekening.
Bij wedstrijden over 350 meter:
Voor de A-klasse geldt op alle banen een tijd korter dan 28.0 seconden. m.u.v. Son 29.0 en
Velp 25.5

Voor de B-klasse geldt op alle banen een tijd langer dan 28.0 seconden en korter dan 30.0 sec.
m.u.v. Son 29.0  en Velp 25.5 

Bij wedstrijden over 475 meter geldt dat als een hond in de A-klasse een tijd langer dan 38.0
sec. loopt (Spaarndam 38.4 en Geldrop 39.8 sec.) deze meetelt voor een 
degradatieaantekening.

Afghanen in de B-klasse die tijdens een wedstrijd over 350 meter onder de 27.5 seconden 
lopen, promoveren direct naar de A-klasse, ingaande de volgende wedstrijd.

Afghanen die in 2 opeenvolgende wedstrijden in de B-klasse over 350 meter onder 28.0
sec. lopen, promoveren naar de A-klasse.

Afghanen in de A-klasse die tijdens 4 opeenvolgende wedstrijden over 350 meter langer dan
28.0 sec. lopen, degraderen naar de B-klasse.

Afghanen in de B-klasse die tijdens 4 opeenvolgende wedstrijden over 350 meter langer dan
30.0 seconden lopen, degraderen naar de C-klasse.

Let op dat als de honden een voor hun klasse afwijkende tijd lopen, dit wordt aangetekend op
het keurrapport!

INDELINGSSCHEMA
Plaats bij de serie waarin de kortste tijd werd gelopen een (1), bij de dan volgende een (2), de
dan volgende een (3), enzovoort.

2 SERIES om 3 plaatsen in de halve finale:
Herkans   (om2 plaatsen)                          Halve finale
1   (= 4e uit snelste serie (1))                    1 -- 2
2   (= 4e uit minder snelle serie (2))          2 -- 1
1   (= 5e uit snelste serie (1))                    1 -- 2
2   (= 5e uit minder snelle serie (2))         2H - 1H

3 SERIES om 2 plaatsen in de halve finale
Herkans      (om2 pl)                                Halve finale
1 -- 2                                                         1 -- 2
3 -- 1                                                         3 -- 1
2 -- 3                                                         2 -- 3
1 -- 2                                                      1H2 - 1H1
3                                                             2H1 - 2H2



3 SERIES om 3 plaatsen in de halve finale
Herkans (om2 pl)                                    Halve finale
1 -- 2                                                        1 --   2 --    3
3 --1                                                         3 --   1 --    2
2 --3                                                         2 --   3 --    1
1 -- 2                                                     1H2 -- 2H1 --1H1
3                                                                                  2H2

4 SERIES om 2 plaatsen in de halve finale
Herkans                                                    Halve finale
1 -- 2                                                         1 --  2 --    3
4 -- 3                                                         4 --  1 --    2
2 -- 1                                                       1H1 - 3 --    4
3 -- 4                                                       2H2 - 2H1 - 1H2
1 -- 2
4 -- 3

4 SERIES om 2 plaatsen met 3 herkansingen
Herkans                                       Halve finale
1 --2 -- 3                                      1 --    2 --     3
4  -1 -- 2                                       4 --    1 --    2
2  -3 -- 4                                       1H1 - 3 --    4
3 - 4 -- 1                                       2H3 - 1H3 - 1H2
                                                               2H2 - 2H1

4 SERIES om 3 plaatsen
Herkans                                                Halve finale
1 -- 2                                                     1 --    2 --      3
4 -- 3                                                     4 --    1 --     2
2 -- 1                                                     2 --    3 --     4
3 -- 4                                                     3 --    4 --     1
                                                             2H1 - 1H2 - 1H1
                                                                       2H2

5 SERIES om2 plaatsen
Herkans                                                Halve finale
1 -- 2                                                      1 --  2 --  3
3 -- 4                                                      5 --  4 --  1
5 -- 1                                                      4 --  3 --  2
2 -- 3                                                   1H2 -- 5 -- 1H1
4 -- 5                                                   2H1 - 2H2



5 SERIES om3 plaatsen
Herkans                                                 Halve finale
1 --2 -- 3                                                1 --    2 --     3
5 4 -- 1                                                   5 --    4 --     1
4 3 -- 2                                                   4 --    3 --     2
2 1 -- 5                                                   2 --    1 --     5
3 -- 5 -- 4                                               3 --    5 --     4
                                                            1H3 - 1H2 - 1H1

6 SERIES naar 6 herkansingen   
Herkans                                                                              Halve finale
1 --2 --3 --4 --5 -- 6                                                             1 --   2  --     3
6 --1 --2 --3 --4 -- 5                                                              6 --  5  --     4
5 --6 --1 --2 --3 -- 4                                                              2 --  3--      1
4 --5 --6 --1 --2 -- 3                                                              5 --  4 --      6
                                                                                           1H3 - 1H1 - 1H2
                                                                                           1H4 - 1H6 - 1H5

7 SERIES naar 3 of 4 herkansingen
Herkans                       of herkans                                    Halve finale
1 -- 2 -- 3                    1 -- 2 -- 3 -- 4                                    1 --  2 --     3
4 -- 5 -- 6                    7 -- 6 -- 5 -- 1                                     4 --  5 --    6
7 -- 1 -- 2                    2 -- 3 -- 4 -- 5                                     7 --  1 --    2
3 -- 4 -- 5                                 7 -- 6                                      3 --  4 --   5
       6 -- 7                                                                             1H1 - 6 --   7
                                                                                            1H4 - 1H3 - 1H2

UITLEG OVER DE TE HANTEREN SCHEMA’S
1 - 2 - 3 De eerst cyclus 1,2,3,4 zijn alle nummers een uit de series
4 - 1 - 2 De tweede cyclus 1,2,3,4 zijn alle nummers twee uit de series
2 - 3 - 4 De derde cyclus 1,2,3,4 zijn alle nummer drie uit de series
3 - 4 – 1
1 = iedere keer snelste
2 = tweede snelste
3 = derde snelste
4 = vierde snelste

Omschrijving herkansingen; 



1H1 is eerste uit snelste herkansing
1H2 is eerste uit tweede snelste herkansing
1H3 is eerste uit derde snelste herkansing
2H1 is tweede uit snelste herkansing
2H2 is tweede uit tweede snelste herkansing
2H3 is tweede uit derde snelste herkansing
3H1 is derde uit snelste herkansing
3H2 is derde uit tweede snelste herkansing
3H3 is derde uit derde snelste herkansing

HET INDELINGSSCHEMA in tabelvorm t.b.v. het programma
Dit schema wordt toegepast bij alle rassen behalve de greyhounds . 
Het tussen haakjes geplaatste cijfer duidt het aantal plaatsen aan voor de herkans en de halve
finale.
Ervoor zorgen dat ongeveer 1/3 afvalt voor de 1/2 Finale.

Aantal honden Series             Herkans                           1/2Finale                             Finale
4                        1x4                                                           1x4                                   1x4
5                                    1x5                                                           1x5                                   1x5
6                        2x3                                                            2x3                                  1x6
7                      1x3 1x4                                                    1x3 1x4 pnt                        1x6
8                        2x4                                                            2x4 pnt                            1x6
9                               1x4 1x5 (3)         1x3 (2)                              2x4 (3)                            1x6
10                                2x5 (3)             1x4 (2)                              2x4 (3)                             1x6
11                   1x3 2x4 (2)         1x5 (2)                              2x4 (3)                             1x6
12                      3x4 (2)             2x3 (1)                              2x4 (3)                             1x6
                         2x6 (3)              2x3 (1)                              2x4 (3)                             1x6
13                   2x4 1x5 (2)       1x3 1x4 (1)                         2x4 (3)                              1x6
14                   1x4 2x5 (2)         2x4 (2)                              2x5 (3)                              1x6
15                           3x5 (3)                  1x6 (1)                       2x5 (3)                                   1x6
16                               4x4 (2)              2x4 (2)                       3x4 (2)                                    1x6
17                   3x4 1x5 (2)         1x4 1x5 (2)                 3x4 (2)                                    1x6
18                   2x4 2x5 (2)         2x5 (2)                        3x4 (2)                                    1x6
19                  1x4 3x5 (2)          1x5  1x6 (2)                3x4 (2) of 2x6 (3)                  1x6
20                     5x4 (2)                  2x5 (1)                    3x4 (2)                                    1x6
21                          4x4 1x5 (2)          1x3 2x4 (1)                 2x4 1x5 (2)                             1x6
22                  3x4 2x5 (2)           3x4 (2)                       2x5 1x6 (2)                             1x6
23                  2x4 3x5 (2)          2x4 1x5 (2)                 2x5 1x6 (2)                             1x6
24                              6x4 (2)                   3x4 (2)                        3x6 (2)                               1x6
                         4x6 (3)                  3x4 (2)                         3x6 (2)                               1x6
25                     5x5 (3)               2x3 1x4 (1)                     3x6 (2)                               1x6
26                  4x5 1x6 (3)           2x4 1x3 (1)                     3x6 (2)                               1x6
27                  3x5 2x6 (3)               3x4 (1)                        3x6 (2)                               1x6
28                    2x5 3x6 (3)            2x4 1x5 (1)                     3x6 (2)                               1x6
29                         1x5 4x6 (3)            1x4 2x5 (1)                    3x6 (2)                               1x6
30                    5x6 (3)                    3x5 (1)                        3x6 (2)                               1x6
                        6x5 (2)                    3x6 (2)                        3x6 (2)                               1x6



HET INDELINGSSCHEMA VOOR GREYHOUNDS
Tot 18 honden per klasse lopen de greyhounds de series, tussenloop en finale.
Elke eigenaar heeft de keuze voor welke afstand hij zijn hond wil inschrijven.
Hij heeft de keuze tussen de korte afstand (350 m) en de lange afstand (475-480 m).
De honden die op de lange afstand starten, moeten minimaal 18 maanden oud zijn.
De reuen en teven lopen gescheiden als er tenminste 3 van elk geslacht zijn.

Aantal honden Series             Tussenloop                                   Finale
4                       1x4                 (2xom punten)                               4
5                       1x5                 (2xom punten)                               5
6                       2x3                 (2xom punten)                               6
7                    1x3 1x4 (2)           1x3 (2)                                       6
8                       2x4 (2)               1x4 (2)                                       6
9                    1x4 1x5 (2)           1x5 (2)                                       6
                         3x3 (1)               1x6 (3)                                       6
10                     2x5 (2)               2x3 (1)                                       6
11                  1x5 1x6 (2)         1x3 1x4(1)                                   6
12                      3x4 (1)               3x3 (1)                                      6
                          4x3 (1)               2x4 (1)                                      6
13                   2x4 1x5 (1)         2x3 1x4 (1)                                 6
14                   1x4 2x5 (1)         2x4 1x3 (1)                                 6
15                      3x5 (1)                3x4 (1)                                     6
16                   2x5 1x6 (1)         2x4 1x5 (1)                                 6
                          4x4 (1)                2x6 (1)                                     6
17                   1x5 2x6 (1)         1x4 2x5 (1)                                 6
18                      3x6 (1)                3x5 (1)                                     6

Raadpleeg bij twijfel de keurmeesters.

Indeling bij gewichtsrennen voor Whippets en Italiaantjes volgens art. III.19:
Alle rassen lopen gemengd en minimaal 2 en maximaal 4 honden per course.
Indelen finales op basis van de gelopen tijden in de voorronden, eventueel A, B, C, etc. 
finales.

Soloritten volgens art. III.15 lid 4:
Deze lopen niet in wedstrijdverband en worden niet meegeteld bij de aantallen ingeschreven 
en gestarte honden. Maximaal 10 ritten per wedstrijd, per hond 2 soloritten per dag,
uitsluitend rassen die op een wedstrijd mogen starten, leeftijden minimaal 12 maanden en 
maximaal 8 jaar. Soloritten worden gelopen na de series en voor of na de finales.
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Vernieuwde handleiding voor het maken van de indelingen bij de 
rennen

Zorg ervoor dat je d.m.v. knippen en plakken van elke klasse op 1 papier bij elkaar hebt staan:
de series, de herkansingen, de halve finales en deDat werkt het gemakkelijkst

Secretariaat CvW, Kwakkel 27, 4543PV Zaamslag. anneke27@zeelandnet.nl

Werkwijze: Nadat de series gelopen zijn noteer je natuurlijk de uitslagen. Zet bij de snelste serie een A de

daarop snelste een B, enz. Zet bij de snelste herkansing een C (als er 2 series zijn), enz. en zo

krijgen alle coursen in een klasse op volgorde van snelheid een opvolgende letter.

Op deze wijze heeft elke hond een eigen code. A3 is de 3e hond in de snelste serie.

C1 is de winnaar van de op 2 na snelste serie (als er 3 of meer series zijn). C1 kan ook de winnaar zijn van 
de snelste herkansing, als er maar 2 series zijn.

NB 1 De kleuren geven de dekken aan, met deze bedoelen we zwart/wit(6)

NB 2 De uitdrukking om 2 pl. betekent, dat de 2 snelste honden zullen worden doorgeplaatst

NB 3 Gewijzigde samenstelling betekent, dat in de volgende omloop de hondenselectie zoveel mogelijk 

veranderd is to.v. de vorige omloop

Voorwerk:Voorwerk:
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   puntentelling: nr 1 krijgt 1 pnt, nr. 2 krijgt 3 pnt, nr. 3 krijgt 4 pnt.

Het                                                                                 nr. 4 krijgt 5 pnt, nr. 5 krijgt 6 pnt, nr. 6 krijgt 7 pnt

indelingssysteem

finale(Voor Greyhounds zie onder) 2e omloop (c,d)

6 honden, 2x in

gewijzigde samenstelling om

a1 b1
b2 a2
a3 b3

7 honden, 2x in gewiijzigde samenstelling 
om punten

1e omloop, 1x3, 1x4 (a,b)

2e omloop (c,d)

a1 b1
b2 a2
a3 b3

a4

8 honden, 2x in gewijzigde samenstelling 
om punten

1e omloop, 2 x 4 (a,b)

2e omloop (c,d)

a1 b1
b2 a2
a3 b3
b4 a4

herkansing halve finale finale
9 honden

1x4, 1x5 om 3 pl (a,b)

c om 2 pl d en e om 3 pl d1
a4 a1 b1 e1
b4 b2 a2 d2
.5 a3 b3 e2

c2 c1 d3

3 pl.
e3

10 honden

2x5 om 3 pl (a,b)

c om 2
pl.

d en e om d1

a4 a1 b1 e1
b4 b2 a2 d2
a5 a3 b3 e2
b5 c2 c1 d3

e3

11 honden,
series 1x3, 2x4 
om 2 pl. (a, b,c)

d om 2 pl e en f om 3 pl e1
a3 a1 b1 f1
b3 c1 a2 e2
c3 b2 c2 f2
.4 d2 d1 e3

.4 f3
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de hond met de minste

punten komt onder rood,

de hond met de op 1 na minste 

punten onder blauw, enz.
de hond met de minste

punten komt onder rood,

de hond met de op 1 na minste 
punten onder blauw, enz.

de hond met de minste

punten komt onder rood,

de hond met de op 1 na minste 

punten onder blauw, enz.
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Herkansing Halve finale finale

12 honden,
series 3x4

om 2 pl. (a, b,c)

d en e om 2 pl. f en g om 3 pl. f1
a3 b3 a1 b1 g1
c3 a4 c1 a2 f 2

g2
f3

b4 c4 b2
e1
d2

c2

d1
e2

g 3

12 honden,
series 2x6

om 3 pl. (a,b)

c en d om 2 pl. e en f om 3 pl. e1
a4 b4 a1 b1 f1
b5 a5 b2 a2 e2
a6 b6 a3 b3 f2

d1 c1 e3
c2 d2 f3

13 honden,
series 2x4, 1x5
om 2 pl. (a,b,c)

d en e om 2 pl f en g om 3 pl. f1
a3 b3 a1 b1 g1
c3 a4 c1 a2 f2
b4 c4 b2 c2 g2
.5 e1 d1 f3

d2 e2 g3

14 honden,
series 1x4, 2x5
om 2 pl. (a,b,c)

d en e om 2 pl. f en g om 3 pl. f1
a3 b3 a1 b1 g1
c3 a4 c1 a2 f2
b4 c4 b2 c2 g2
.5 .5 e1 d1 f3

d2 e2 g3

15 honden

series 3 x
5

om 2 pl. (a,b,c)

d en e om 2 pl f en g om 3 pl. f1
a3 b3 a1 b1 g1
c3 a4 c1 a2 f2

b4 c4 b2 c2 g2
a5 b5 e1 d1 f3
c5 d2 e2 g3

15 honden
series 3 x

5
om 3 pl. (a,b,c)

d om 1
pl.

e en f om 3 pl.

a4 a1 b1 e1
b4 c1 a2 f1

c4 b2 c2 e2
a5 a3 b3 f2
b5 c3 d1 e3
c5 f3

16 honden

met 3 halve finales 
series 4 x

4

om 2 pl (a,b,c,d)

e en f om 2 pl. g, h en i om 2 pl. g1
a3 b3 a1 b1 c1 h1
d3 c3 d1 a2 b2 i1
b4 a4 e1 c2 d2 g2

c4 d4 f2 e2 f1 h2
i2

Secretariaat CvW, Kwakkel 27, 4543PV Zaamslag. anneke27@zeelandnet.nl



Commissie voor de windhondenrensport in Nederland 
Handleiding voor het wedstrijdsecretariaat baanrennen                      Versie 1 maart  2014

16 honden
met 2 halve finales 
series 4 x

4
om 2 pl. (a,b,c,d)

e en f om 2 pl. g en h om 3 pl.

a3 b3 a1 b1 g1
d3 c3 c1 d1 h1
b4 a4 b2 a2 g2

c4 d4 d2 c2 h2
f1 e1 g3
e2 f2 h3

17 honden

3x4, 1x5
om 2 pl. (a,b,c,d) 
met 3 halve finales

e en f om 2 pl. g, h en i om 2 pl. g1
a3 b3 a1 b1 c1 h1
d3 c3 d1 a2 b2 i1

g2
h2

b
4
c4
.5

a4
d4

e1

f2

c2

e2

d2
f1

i2

17 honden

3x4, 1x5
om 2 pl. (a,b,c,d) 
met 2 halve finales

e en f om 2 pl. g en h om 3 pl.

a3 b3 a1 b1 g1
d3 c3 c1 d1 h1
b4 a4 b2 a2 g2
c4 d4 d2 c2 h2
.5 f1 e1 g3

e2 f2 h3

18 honden

series 2x4, 2x5
om 2 pl. (a,b.c d) 
met 3 halve finales

e en f om 2 pl. g, h en i om 2 pl.

g1
a3 b3 a1 b1 c1 h1
d3 c3 d1 a2 b2 i1
b4 a4 e1 c2 d2 g2
c4 d4 f2 e2 f1 h2
.5 .5 i2

18 honden

series 2x4, 2x5
om 2 pl. (a,b.c d) 
met 2 halve finales

e en f om 2 pl. g en h om 3 pl.

a1 b1 g1
a3 b3 c1 d1 h1
d3 c3 b2 a2 g2
b4 a4 d2 c2 h2
c4 d4 f1 e1 g3
.5 .5 e2 f2 h3

19 honden

series 1x4, 3x5
om 2 pl. (a,b,c,d) 
met 3 halve finales

e en f om 2 pl. g, h en i om 2 pl.

a3 b3 a1 b1 c1 g1
d3 c3 d1 a2 b2 h1
b4 a4 e1 c2 d2 i1
c4 d4 f2 e2 f1 g2
.5 .5 h2
.5 i2

19 honden

series 1x4, 3x5
om 2 pl. (a,b,c,d) 
met 3 halve finales

e en f om 2 pl. g en h om 3 pl.

a3 b3 a1 b1 g1
d3 c3 c1 d1 h1
b4 a4 b2 a2 g2
c4 d4 d2 c2 h2
.5 .5 f1 e1 g3

.5 e2 f2 h3
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20 honden
series 5 x4

om 2 pl. (a,b,c,d,e)
met 3 halve finales

f en g om 1 pl. h, i en j om 2 pl. h1
a3 b3 a1 b1 c1 i1
c3 d3 e1 d1 a2 j1
e3 a4 d2 c2 b2 h2
b4 c4 g1 e2 f1 i2
d4 e4 j2

20 honden

series 5 x4

om 2 pl. (a,b,c,d,e)
met 2 halve finales

f en g om 1 pl. h en i om 3 pl.

a3 b3 a1 b1 h1
c3 d3 d1 c1 i1
e3 a4 e1 a2 h2
b4 c4 b2 c2 i2
d4 e4 e2 d2 h3

g1 f1 i3

21 honden

series 4x4, 1x5
om 2 pl. (a, b, c, d, e)

f, g en h om 1 pl. i, j en k om 2 pl. i1
a3 b3 c3 a1 b1 c1 j1
e3 d3 a4 e1 d1 a2 k1
d4 c4 b4 d2 c2 b2 i2

.5 e4 g1 e2 f1 j2
h1 k2

22 honden

series 3x4, 2x5
om 2 pl. (a,b,c,d, e)

f, g en h om 2 pl. i, j en k om 2 pl.

a3 b3 c3 a1 b1 c1 i1
e3 d3 a4 e1 d1 a2 j1
d4 c4 b4 d2 c2 b2 k1
.5 .5 e4 g1 e2 f1 i2

f2 h1 g2 j2
h2 k2

23 honden

series 2x4, 3x5
om 2 pl (a,b,c,d,e,)

f, g en h om 2 pl. i. j en k om 2 pl.

a3 b3 c3 a1 b1 c1 i1
e3 d3 a4 e1 d1 a2 j1
d4 c4 b4 d2 c2 b2 k1
.5 .5 e4 g1 e2 f1 i2

.5 f2 h1 g2 j2
h2 k2

e, f en g om 2 pl. h, i en j om 2 pl.

24 honden a4 b4 c4 a1 b1 c1 h1
series 4 x
6

d4 a5 b5 d1 a2 b2 i1

om 3 pl. (a,b,c,d) b6 c5 d5 b3 c2 d2 j1
c6 d6 a6 c3 d3 a3 h2

g1 f1 e1 i2

e2 g2 f2 j2
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Indelingsschema voor greyhounds
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tussenloop finale

7 honden

series 1x3, 1x4 (a en b) 
om 2 pl.in de finale

c om 2
pl.

a1

a3 b1
b3 a2

b2

c1

.4

c2

a1

8 honden
series 2x4 (a en b)
om 2 pl in de finale

c om 2
pl.

a3 b1
b3 a2
a4 b2
b4 c1

c2

9 honden

series 1x4, 1x5 (a en b) 
om 2 pl. in de finale

c om 2 pl a1
a3 b1
b3 a2
a4 b2
b4 c1
.5 c2

9 honden

series 3x3 (a,b en 
c)
om 1 pl. in de finale

d om 3
pl

a2 a1
b2 b1

c2 c1
a3 d1
b3 d2
c3 d3

10 honden

series 2x5 (a en b)
om 2 pl. In de finale

c en d om 1 pl. a1
a3 b3 b1
b4 a4 a2
a5 b5 b2

c1
d1

11 honden

series 1x5, 1x6 (a en b) 
om 2 pl. In de finale

c en d om 1 pl a1
a3 b3 b1
b4 a4 a2
a5 b5 b2

. c1
d1

12 honden

series 3 x4 (a, b en c) 
om 1 pl. In de finale

d, e en f om 1 pl. a1
a2 b2 c2 b1
c3 a3 b3 c1
b4 c4 a4 d1

e1
f1

http://pl.in/
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13 honden
series 2x4, 1x5 (a, b en c) 
om 1 pl. In de finale

tussenloop finale
d, e en f om 1 pl a1
a2 b2 c2 b1
c3 a3 b3 c1

d1b4 c4 a4
.5 e1

f1

14 honden

series 1x4, 2x5 (a, b en c) 
om 1 pl. In de finale

d, e en f om 1 pl a1
a2 b2 c2 b1
c3 a3 b3 c1
b4 c4 a4 d1
.5 .5 e1

f1

15 honden

3x5 (a, b en c)
om 1 pl. In de finale

d, e en f om 1 pl a1
a2 b2 c2 b1
c3 a3 b3 c1
b4 c4 a4 d1
a5 b5 c5 e1

f1

16 honden

4 series (a, b, c en 
d)
om 1 pl. In de finale

e en f om 1 pl

a2 b2 a1
d2 c2 b1

b3 a3 c1
c3 d3 d1
a4 b4 e1
d4 c4 f1
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