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CvW selectieprocedure voor deelname aan het Europees 
Kampioenschap Coursing 2021, Een, Nederland 
 

1. Per ras en per geslacht worden maximaal zes honden geselecteerd voor deelname 
aan het EKC. 

2. Regerende Europese Kampioenen worden als extra inschrijving, bovenop de 
maximaal zes geselecteerden, aan de selectie toegevoegd. Voor het EKC2021 zijn dit 
de Europees Kampioenen van het EKC2019 in Estland. 

3. Het moment van selectie is na de Nederlandse sluitingsdatum van de inschrijving 
voor het EKC 

4. De geselecteerde honden dienen de goedkeuring te hebben van de gehele CvW. 
5. Alle aangemelde, in Nederland ingeschreven honden met een geldige 

coursinglicentie en in hun carrière minimaal twee deelnames aan 
coursingwedstrijden, doen mee aan de selectie. 

6. De kwalificatieperiode voor deelnemende honden met op de sluitingsdatum slechts 
één resultaat geregistreerd in de hondenpas, wordt verlengd tot twee weken voor 
de start van het evenement (7 oktober 2021) 

7. Alle Nederlandse coursingwedstrijden waaraan deelgenomen is na het voorgaande 
EKC, tellen mee voor de selectie. Voor het EKC2021 is dit vanaf het EKC in Estland 
(20 tot en met 23 juni 2019). 

8. Behaalde coursingresultaten in genoemde periode in het buitenland tellen mee mits 
deze voor de Nederlandse sluitingsdatum van het EKC zijn gemeld aan de CvW, door 
middel van het via e-mail inzenden van een duidelijke foto met de uitslagen uit het 
coursingboekje. 

9. De regerende Nederlands Kampioenen Coursing en Nationaal Plus Kampioenen 
Coursing zijn, mits aangemeld, als eerste geselecteerd. Voor het EKC2021 zijn dit de 
Nederlands Kampioenen en Plus Kampioenen van het NKC2019 in Lauwersoog. 

10. De uitslag van een coursingwedstrijd waaraan deelgenomen is, is bepalend voor het 
aantal te behalen punten. 

11. Alle gestarte honden, die in een coursingwedstrijd beide omlopen correct hebben 
uitgelopen, krijgen punten voor de selectie. Het aantal gestarte honden in de 
coursingwedstrijd is bepalend voor het aantal punten dat wordt toegekend. De toe te 
kennen punten zijn omgekeerd evenredig aan de behaalde plaatsing in de 
cooursingwedstrijd. 

 
Voorbeeld te behalen punten voor selectie 

- Aan de start 20 honden in een bepaalde klasse. 
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- De winnaar behaalt 20 punten, nummer 2 behaalt 19 punten, nummer 20 behaalt 1 
punt. 

- De twee beste prestaties qua puntentotaal zijn bepalend voor de selectie. Bij een 
gelijk aantal punten wordt gekeken naar de 3e beste prestatie, daarna de 4e 
enzovoorts 

 
Selectie per klasse en geslacht 

a. De regerend Nederlands Kampioen Coursing of Nationaal Plus Kampioen Coursing 
krijgt de eerste positie in de selectie, mits aangemeld 

b. De overige vijf posities in de selectie worden opgevuld met de honden met het 
hoogste behaalde puntenaantal, waarbij de hond met de meeste punten de tweede 
positie inneemt, de hond met het op één na hoogste puntenaantal de derde positie 
enzovoorts. 

c. Wanneer de regerend Nederlands Kampioen of Plus Kampioen niet voor deelname 
gemeld is worden de zes posities opgevuld met de honden met het hoogste behaalde 
puntenaantal, waarbij de hond met de meeste punten de eerste positie inneemt, de 
hond met het op één na hoogste puntenaantal de tweede positie enzovoorts. 

d. Europese Kampioenen van het vorige EKC worden als extra inschrijving, bovenop de 
maximaal zes geselecteerden, aan de selectie toegevoegd. Zij vallen niet onder de 
selectieprocedure 

e. Aangemelde honden die na het toepassen van de selectieregels niet tot de eerste zes 
geplaatsen behoren, kunnen worden aangewezen als reservehond. 

 
Inschrijfgelden 

- Reserve-honden die niet zijn gestart op het EKC krijgen hun inschrijfgeld retour, mits 
de CvW dit niet heeft moeten afdragen aan het organiserende land. 

 


