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Europees Kampioenschap Coursing 2021 
21 t/m 24 oktober 2021, Ronostrand, Een, Nederland 

 
Organisatie: FCI – Fédération Cynologique Internationale 

 
Organisator: Raad van Beheer, Nederland - Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek 

(WvCNL) in samenwerking met de Commissie voor de Windhondenrensport (CvW) 
 

Reglement: - FCI-reglement voor Intenationale windhondenren- en coursingwedstrijden, geldig 
vanaf 01.05.2018 
- De uitzonderlijke COVID-19-maatregelen waartoe de CSS heeft besloten: 
  - Data van de kampioenschappen 
  - Tijdlijn (bijvoorbeeld de sluitingsdatum voor deelname) 
  - Drie in plaats van vijf juryleden per veld op het EKC2021 
  - Betalingsprocedure 
  - Europees Kampioenen 2019 mogen hun titel verdedigen en worden als extra 
 inschrijving, bovenop de maximaal zes geselecteerden, aan de selectie 
 toegevoegd 
 - Verlengde kwalificatieperiode 

 
Locatie: Camping Ronostrand, Amerika 16, 9342 TC Een, (Nederland) 

 Google Maps: https://goo.gl/maps/CUpbPRiEkaqUSwPq9 
 GPS coördinaten: 53.099740, 6.372430 
 

Website: https://coursing.nl/ecc2021 
  

FCI gedelegeerde: Willem Vermaut (België) 
 

Coursingleider: Chris Bekker 
 

Keurmeesters: De nationale organisaties worden uitgenodigd om samen met de deelnemerslijst een 
lijst van beschikbare juryleden mee te sturen. (FCI-reglement §4.10, §7.6, §1.13) 

  
Rassenindeling: Donderdag 21 oktober 2021, aanvang 9.00 uur 

 Greyhound, Ierse Wolfshond, Cirneco dell’Etna, Pharaohond, Podenco Canario, 
Podenco Ibicenco, Whippet Sprinter, Italiaans Windhondje Sprinter 
 
Vrijdag 22 oktober 2021, aanvang 9.00 uur 
Chart Polski, Galgo Español, Magyar Agar, Saluki, Sloughi 
 
Zaterdag 23 oktober 2021, aanvang 9.00 uur 
Italiaans Windhondje, Whippet 
 
Zondag 24 oktober 2021, aanvang 9.00 uur 

 Afghaanse Windhond, Azawakh, Barzoi, Deerhound 
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Afhankelijk van het aantal honden dat is ingeschreven voor het kampioenschap 
kunnen de rassen worden verplaatst naar een andere dag. De teamleider van elk land 
wordt uiterlijk 8 dagen na de sluitingsdatum hierover geïnformeerd. 
 

Dierenartscontrole: - Voor honden die op donderdag deelnemen: woensdag van 13.00 tot 16.00 uur 
- Voor honden die op vrijdag deelnemen: donderdag van 14.00 tot 17.00 uur 
- Voor honden die op zaterdag deelnemen: vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur 
- Voor honden die op zondag deelnemen: zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur 

 
Dierenartsvereisten:  Geldig EU-vaccinatiepaspoort dat bij elke dierenartscontrole moet worden getoond. 

Alleen inenting tegen rabiës is verplicht en dient minimaal 21 dagen voor de reis naar 
Nederland te zijn toegediend. De geldigheid van de vaccinatie tegen hondsdolheid is 
gelijk aan de vervaldatum in het vaccinatiepaspoort. 
 

Identificatie: De hond moet een leesbare microchip of leesbare tatoeage hebben. 
 

Controlemeting:  Whippets en Italiaanse Windhondjes die niet met een controlemeting op een FCI-
kampioenschap in de CdL-database zijn geregistreerd, worden gemeten (FCI-
reglement §1.5.1 en §1.5.3). Deze controlemetingen worden uitgevoerd onder 
toezicht van de FCI-gedelegeerde van dit evenement. 

 
CdL Sprinter Winnaar: Voor Italiaanse Windhondjes Sprinters en Whippet Sprinters. Zie FCI-reglement 

§1.4.2. sectie 8. en 9. voor de hoogtematen en §4.6 Sprinter titels. 
 
Parcourslengte: Voor Cirneco dell’Etna, Italiaans Windhondje en Whippet 600 - 800 meter, voor alle 

andere rassen 800 - 1000 meter. Kleine afwijkingen op bovenstaande afstanden zijn 
toegestaan. (FCI-reglement §4.12.2) 

 
Terrein: Twee velden op zand (recreatiestrand van Ronostrand), één veld op gras (grote 

weide, natuurlijk vlak terrein) 
 
Haastechniek: Sleephaas via klossen 

 
Dopingcontrole: Dopingcontrole wordt uitgevoerd volgens het FCI-reglement §1.10 
 
Aansprakelijkheid: Volgens FCI-reglement §1.11 
 
Toelating: - Maximaal 6 honden per land, per ras en geslacht. 

- Als er zes honden per geslacht en per ras aan de start van het FCI-kampioenschap 
staan, kan één titel worden toegekend aan de winnaar bij de reuen en een andere 
aan de winnaar bij de teven. Als er minder dan zes honden van een van beide 
geslachten deelnemen, lopen reuen en teven samen en wordt slechts één titel 
toegekend (FCI-reglement § 4.11). 
- Als er in totaal minder dan zes reuen en teven van een ras starten, wordt er geen 
titel toegekend. In afwijking hiermee kan de FCI-gedelegeerde, samen met de jury 
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beslissen om de titel toch toe te kennen afhankelijk van de omstandigheden. De 
aangekondigde prijzen worden toegekend (FCI-reglement §4.11). 
- Bij minder dan vier honden aan de start, kan dit specifieke ras niet deelnemen aan 
het FCI-kampioenschap (FCI-reglement § 4.11). 
- 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) 
- Om deel te kunnen nemen, moet de deelnemende hond de laatste twee 
coursingwedstrijden vóór de sluitingsdatum, of indien van toepassing verlengde 
sluitingsdatum, hebben voltooid zonder diskwalificatie 
- Een diskwalificatie tussen de sluitingsdatum, of indien van toepassing verlengde 
sluitingsdatum, van de inschrijving en de datum van het kampioenschap sluit 
deelname uit. 
 

Kwalificatie:  Kwalificatielopen die zijn voltooid voordat de in paragraaf 1.4.2 vermelde 
leeftijdsgrens is bereikt, zijn ongeldig (FCI-reglement §4.8.3) 

 
Sluitingsdatum Nederland: De Nederlandse sluitingsdatum voor inschrijving voor het EKC2021 is 8 augustus 

2021, einde van de dag 
 

Inschrijven: - Inschrijven kan online via de CvW Website: https://www.cvw.nu/online-inschrijven-
europees-kampioenschap-coursing-2021 

 - Wanneer de deelnemende hond voor CACIL in aanmerking wil komen, tevens de 
tentoonstellingskwalificatie U of ZG, behaald op een internationale tentoonstelling in 
een volwassen klasse, meesturen 

 - Wanneer online inschrijven niet lukt, neem contact op met: webmaster@cvw.nu 
 
Inschrijfgeld:  €60,00 per hond 
 
Betaling: - Het verschuldigde inschrijfgeld dient uiterlijk 8 augustus 2021, einde van de dag, 

overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer van de CvW. 
- Als het EKC2021 moet worden geannuleerd vanwege de lokale COVID-19 situatie, is 
er een niet-restitueerbaar bedrag van het inschrijfgeld van € 35,00 

 
Bankrekening: IBAN: NL09 INGB 0009 5987 84 ten gunste van ‘Commissie voor de 

Windhondenrensport’ te Heijningen  
 Omschrijving: ‘Inschrijfgeld EKC2021 [na(a)m(en) hond(en)]’ 

 
CACIL toekenning: CACIL wordt toegekend volgens het FCI reglement §5. 

 
Prijzen: - FCI Europees Coursing Kampioen: rood eredek, certificaat. Plaatsen 2-6: prijzen. 

- CdL Sprinter Winner Coursing 2021: groen eredek, certificaat. Plaatsen 2-6: prijzen.  
- Voor alle deelnemers: een aandenken. 

 
EKC2021 catalogus: De ECC2021-catalogus kan ter plaatse worden gekocht. 
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Camping: Alle kampeerfaciliteiten worden verzorgd door Camping Ronostrand. Zoals elk jaar 
wordt de camping opgedeeld in verschillende landengedeelten, die worden bepaald 
aan de hand van het aantal deelnemers uit de verschillende landen. 
 
Camping Ronostrand is een uitzonderlijk luxe EKC-locatie, alle noodzakelijke en 
denkbare services zijn aanwezig. Alle kampeerplekken zijn inclusief elektriciteit, 
gebruik van toiletten en douches, gratis wifi (indien binnen bereik), 
toeristenbelasting, personen en natuurlijk alle honden die u meeneemt. De EKC2021 
camping is beschikbaar voor caravans, campers en tenten. 
 
Al deze faciliteiten zijn inbegrepen in de standaard EKC-prijs van € 25,00 per nacht 
 
Afhankelijk van de beschikbaarheid is het mogelijk om een kampeerplek te 
reserveren met privé sanitair. Deze plekken zijn beperkt en buiten de 
landengedeelten. De bijkomende kosten voor een extra luxe plek bedragen € 15,00 
per nacht. Voor deze extra luxe plekken is het niet mogelijk om via onderstaande 
algemene link te reserveren. Deze plekken dienen rechtstreeks bij Ronostrand te 
worden gereserveerd. 
 
Voor degenen die hun verblijf willen verlengen, biedt Ronostrand hetzelfde speciale 
EKC-tarief in de periode voorafgaand aan en volgend op het EKC. Een uitgelezen kans 
voor een fijne vakantie op Ronostrand. 
 
Reserveren voor de EKC2021 camping kan via deze link: 
https://coursing.nl/ecc2021/camping_reservation/ 
Na de sluitingsdatum van de inschrijving voor het EKC neemt Camping Ronostrand 
rechtstreeks contact met u op om uw reservering te bevestigen en de 
kampeerkosten te innen. 
 

Overige accomodatie: Ronostrand heeft een beperkt aantal lodges te huur. Neem rechtstreeks contact op 
met Ronostrand voor meer informatie. 

 
Voor overige accommodatie (bijv. Hotels) kunt u contact opnemen met de VVV 
Drenthe in Roden: 
Brink 31  
9301 JK Roden 
+31 50 50 18 851 
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Overige informatie:  - Het gebruik van een muilkorf is verplicht voor alle rassen. 
- Rode en witte dekken zijn verplicht; tekst, tekens of andere attributen die kunnen 
worden gebruikt om te identificeren, zijn niet toegestaan op de dekken. 
- Landenvlaggen of signaal- / felle kleuren op enkeltapes van de honden zijn niet 
toegestaan. 
- Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. Ruim uitwerpselen altijd op, 
alstublieft! Overtreding van deze regels zal resulteren in een boete van €20,00 
- EHBO-middelen zijn ter plaatse beschikbaar. 
- In geval van een eventuele annulering van het evenement, buiten de 
verantwoordelijkheid van de organisator, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
- Teamleider Nederland: Wim Scharroo 
 

 

EKC2021 Programma 
 

Woensdag 20 oktober 2021  
13:00-16:00 Registratie van de honden en dierenartscontrole (per land) voor honden die deelnemen 

op donderdag 
13:30-16:00 Controlemeting voor Italiaans Windhondje Sprinters en Whippet Sprinters 
16:00-16:30 Teamleider vergadering 
16:30-17:00 Keurmeester vergadering, keurend op donderdag 
17:00 Openingsceremonie 

   
Donderdag 21 oktober 2021  
08:30-09:00 Proeflopen 
09:00 Start eerste omloop 
9:30-12:30 Dierenartscontrole voor honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar. Deze honden 

dienen zich te melden bij de dierenarts tussen 30 en 90 minuten na hun eerste omloop. 
13.30 Start tweede omloop 
14:00-17:00 Registratie van de honden en dierenartscontrole (per land) voor honden die deelnemen 

op vrijdag 
17:00-17:30 Keurmeester vergadering, keurend op vrijdag 
18.30-19.30 Prijsuitreiking 
19.30 Teamleider vergadering 

 
Vrijdag 22 oktober 2021  
08:30-09:00 Proeflopen 
09:00 Start eerste omloop 
11:00-12:30 Dierenartscontrole voor honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar. Deze honden 

dienen zich te melden bij de dierenarts tussen 30 en 90 minuten na hun eerste omloop. 
13.30 Start tweede omloop 
14:00-17:00 Registratie van de honden en dierenartscontrole (per land) voor honden die deelnemen 

op zaterdag 
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14:30-17:00 Controlemeting voor Italiaans Windhondje en Whippet 
17:00-17:30 Keurmeester vergadering, keurend op zaterdag 
18.30-19.30 Prijsuitreiking 
19.30 Teamleider vergadering 

   
Zaterdag 23 oktober 2021  
08:30-09:00 Proeflopen 
09:00 Start eerste omloop 
11:00-12:30 Dierenartscontrole voor honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar. Deze honden 

dienen zich te melden bij de dierenarts tussen 30 en 90 minuten na hun eerste omloop. 
13.30 Start tweede omloop 
14:00-17:00 Registratie van de honden en dierenartscontrole (per land) voor honden die deelnemen 

op zondag 
17:00-17:30 Keurmeester vergadering, keurend op zondag 
18.30-19.30 Prijsuitreiking 
19.30 Teamleider vergadering 

   
Zondag 24 oktober 2021  
08:30-09:00 Proeflopen 
09:00 Start eerste omloop 
11:00-12:30 Dierenartscontrole voor honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar. Deze honden 

dienen zich te melden bij de dierenarts tussen 30 en 90 minuten na hun eerste omloop. 
13.30 Start tweede omloop 
18:30-20:00 Prijsuitreiking en sluitingsceremonie 
20.00 Teamleider vergadering 

  
 


