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Deze handleiding beschrijft de uitvoering van een aantal regels uit het Ren-en 
Coursingreglement ten behoeve van het wedstrijdsecretariaat coursing tijdens 
een wedstrijd. 
 
Het werk van het wedstrijdsecretariaat kan tijdens de wedstrijd worden verdeeld 
over meerdere personen,  echter één functionaris draagt de 
eindverantwoordelijkheid. 
 

1. TAKEN TUSSEN SLUITINGSDATUM WEDSTRIJD EN START 
WEDSTRIJD 

1.1. Direct na sluitingsdatum deelnamebevestigingen sturen naar de deelnemers. 
1.2. Voor de rassen waar één hond is ingeschreven, de eigenaar op de hoogte 

brengen dat zijn hond een demo loopt. De eigenaar heeft het recht om zijn 
hond hierom terug te trekken uit de wedstrijd. 

 
Bij internationale wedstrijden: 

1.3. LET OP: Basenji’s en Podengo Português lopen altijd nationaal. 
1.4. In het overgangsjaar 2022 controleren of honden ingeschreven voor de CACIL-

klasse met een CSS licentie hun benodigde showresultaat (minimaal ZG op CACIB 
show in tussen-, open-, werk- of kampioensklasse) hebben meegestuurd. 

1.5. Honden ingeschreven met een CACIL-licentie komen in aanmerking voor een 
CACIL mits er minimaal 6 honden in die klasse gestart zijn. De Pharaohounds, 
Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Cirnecco dell’Etna, Basenji en Podengo 
Português komen niet in aanmerking voor een CACIL. 

 
Bij alle wedstrijden:  

1.6. Controleren voor welke honden bij de inschrijving een bewijs van een U-
tentoonstellingskwalificatie, behaald op een Nederlandse of buitenlandse nationale 
tentoonstelling (CAC) op de minimale leeftijd van 15 maanden, is bijgesloten.  

Alleen deze honden, mits minimaal 3 honden gestart in betreffende klasse, komen in 
aanmerking voor een CACNL of reserve-CACNL (met uitzondering van de Basenji’s en 
Podengo’s Português) 

1.7. Voorbereiden van het coursingprogramma, invullen van de vaste 
wedstrijdgegevens en het invoeren van de deelnemende honden 

1.8. Maken van de indeling voor de eerste omloop in het coursingprogramma. Zie 
hoofdstuk 7 hoe deze indeling gemaakt wordt. 
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2. BENODIGDHEDEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
 

2.1. Minimaal één (werkende) pc of laptop en één reserve pc of laptop 
2.2. Het voorbereide coursingprogramma, geïnstalleerd op de te gebruiken pc/laptop en 

de reserve pc/laptop 
2.3. Minimaal één (snelwerkende) printer en één reserve printer 
2.4. Voldoende printer toner 
2.5. Optioneel: voldoende stickervellen voor het printen van de uitslagen voor in de 

hondenpassen 
2.6. Voldoende papier 
2.7. Minimaal twee afgedrukte keurrapporten 
2.8. De meest recente versie van het Nationale en Internationale reglement (afgedrukt 

of digitaal raadpleegbaar) 
2.9. Pennen, paperclips, plakband, punaises, nietmachines, nietjes 

3. TAKEN OP DE WEDSTRIJDDAG, VOOR DE WEDSTRIJD. 
 

3.1. Innen van de inschrijfgelden en innemen van de coursingcertificaten  
3.2. Aanwezigheid deelnemers aanstrepen op de indexlijst 
3.3. Controleren of de juiste licentienummers in het programma staan. 
3.4. Geldigheid startlicentie controleren 
3.5. Leeftijden deelnemende honden controleren:  

a. Kleine rassen (Whippets, Italiaanse Windhondjes, Cirneco dell’Etna, 
Basenji's, Podengo Portuges) minimaal 15 maanden oud. 

b. Grote rassen minmaal 18 maanden oud,  
3.6. Indien nodig: gedeeltelijk invullen van de hondenpassen zoals datum, 

plaats, afstand. Bij het afdrukken van etiketten vanuit het 
coursingprogramma is voor-invullen van de passen niet nodig. 

3.7. Wijzigingen doornemen met de (voorzitter van) de keurmeesters 
a. Afgemelde honden 
b. Honden afgewezen door de dierenarts 
c. Honden zonder (geldige) licentie 
d. Honden die wel zijn ingeschreven, maar niet in het programma 

staan 
e. Eventuele andere issues die zich voordoen 

 

4. TAKEN OP DE WEDSTRIJDDAG, TIJDENS DE WEDSTRIJD 
 

4.1. Invoeren namen keurmeesters in het coursingprogramma 
4.2. Ophalen beoordelingsformulieren keurmeester 
4.3. Verwerken gegeven scores per keurmeester in het coursingprogramma 
4.4. Door coursingprogramma laten bepalen van de (tussen-)uitslag van de eerste 

omloop 
4.5. Publiceren van de uitslag van de eerste omloop 
4.6. Verwerken uitgevallen deelnemers in coursingprogramma 
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4.7. Indelen en in het coursingprogramma invoeren van de tweede omloop. Zie 
hoofdstuk 7 hoe deze indeling gemaakt wordt. 

4.8. LET OP: om de wedstrijd soepel te laten verlopen is het belangrijk om de uitslag 
van de eerste omloop en de indeling van de tweede omloop te maken en te 
publiceren direct nadat een klasse gereed is met het lopen van de eerste omloop 
en de punten van de keurmeesters bij het wedstrijdsecretariaat binnen zijn. 
Eventuele wijzigingen in het vroeg publiceren van de indeling van de tweede 
omloop als gevolg van bijvoorbeeld afgekeurde honden bij de dierenartskeuring 
na de eerste omloop zijn altijd gemakkelijker en in een kortere tijd te verwerken 
dan de hele indeling voor de tweede omloop pas maken na de 
dierenartskeuring. 

4.9. Door coursingprogramma laten bepalen van de einduitslag van de wedstrijd 
4.10. Bepalen (R-)CACNL-winnaars en bij internationale wedstrijden de (R-

)CACIL-winnaars (zie hoofdstuk 5 hoe dit bepaald wordt) 
4.11. Uitprinten van de einduitslag per gelopen klasse ten behoeve van de 

prijsuitreiking 
4.12. Hondenpas invullen met de uitslagen (handmatig) of stickers met de 

uitslagen printen en in de hondenpas plakken. Een diskwalificatie wordt 
genoteerd als DISQ een afwijzing als DISM 

4.13. Innemen van de startlicenties van die honden die voor de tweede keer in 
het lopende seizoen zijn gediskwalificeerd 

4.14. De voorzitter van de keurmeesters de diskwalificaties laten 
aftekenen op de startlicenties. LET OP: dit geldt alleen voor 
diskwalificaties niet voor afwijzingen 

4.15. Hondenpassen beschikbaar stellen voor ophalen door de eigenaren of 
uitdelen tijdens de prijsuitreiking 

4.16. Invullen van de keurrapporten, altijd twee keurrapporten invullen, één 
exemplaar wordt na afloop meegenomen door de voorzitter van de 
keurmeesters, het andere originele exemplaar blijft in het bezit van het 
secretariaat van de organiserende vereniging 

Op het keurrapport vermelden: 
a. Datum, plaats, aanvangstijd en eindtijd van de wedstrijd 
b. Namen van de keurmeesters, eventuele stagiairs en eventuele vervangers 
c. Het aantal ingeschreven honden en het aantal gestarte honden 

Het index- of licentienummer van de honden: 
d. Die niet aan de start zijn verschenen 
e. Die teruggetrokken zijn inclusief reden van terugtrekken (indien bekend)  
f. Die bijgeschreven zijn inclusief reden van bijschrijven 
g. Die uit de wedstrijd zijn genomen wegens diskwalificatie, afwijzing of blessure. 

Bij een blessure de aard daarvan vermelden (indien bekend) 
 

5. (R-)CACNL EN (R-)CACIL BEPALEN 
(R-)-CACNL worden toegekend: 
5.1. Bij een nationale en internationale wedstrijd 
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5.2. Aan alle rassen uit rasgroep 10 en uit rasgroep 5 aan Pharaohound, Cirneco dell’Etna 
Podenco Ibicenco en Podenco Canaria 

Voorwaarden: 
5.3. Er dient een U-showkwalificatie op een Nederlandse of buitenlandse nationale show 

(CAC) bij inschrijving meegestuurd te zijn, behaald bij een minimumleeftijd van 15 
maanden 

5.4. Er dienen minimaal 3 honden in de klasse gestart zijn. 
5.5. De hond dient minimaal 75% van het aantal te behalen punten behaald te hebben 
5.6. De hond dient geëindigd te zijn in de eerste helft van de eindklassering (uitgaande 

van het aantal gestarte honden in de klasse, bij een oneven aantal honden wordt 
naar beneden afgerond, oftewel bij 3 honden kan het alleen het CACNL toegekend 
worden, bij 5 honden kan het (R-)CACNL aan de 2 eerste honden worden toegekend) 

Algemeen: 
5.7. Het CACNL wordt toegekend aan de eerste hond in de eindklassering die aan de 

voorwaarden voldoet, de R-CACNL aan de volgende hond die aan de voorwaarden 
voldoet 

5.8. CACNL en R-CACNL kunnen worden toegekend tot maximaal de zesde plaats in de 
eindklassering 
 

(R-)-CACIL worden toegekend: 
5.9. Alleen bij een internationale wedstrijd 
5.10. Aan alle rassen uit rasgroep 10 en uit rasgroep 5 aan Pharaohound, Cirneco 

dell’Etna Podenco Ibicenco en Podenco Canaria 
Voorwaarden: 
5.11. (R-)CACIL wordt toegekend aan de honden die in het bezit zijn van een CACIL-

licentie en geldt zowel bij het gesplitst lopen van CACIL en CSS klasse, als bij het 
gecombineerd lopen van CACIL en CSS klasse, met één klassement.  

5.12. Overgangsmaatregel: Tot 31-12-2022 mogen honden die in het bezit zijn van 
een CSS-licentie in de CACIL-klassen starten, mits zij bij de inschrijving voor de 
wedstrijd een ZG-showkwalificatie meesturen, behaald op een internationale 
(CACIB) show in één van de volgende klassen: tussen-, open, werkhonden- of 
kampioensklasse. Deze honden komen in de overgangssituatie in aanmerking voor 
een CACIL 

5.13. Er dienen minimaal 6 honden in de klasse gestart zijn. 
5.14. De hond dient minimaal 75% van het aantal te behalen punten behaald te 

hebben 
5.15. De hond dient geëindigd te zijn in de eerste helft van de eindklassering 

(uitgaande van het aantal gestarte honden in de klasse, bij een oneven aantal 
honden wordt er naar beneden afgerond, oftewel bij 7 honden kan het (R-)CACIL 
aan de 3 eerste honden worden toegekend).  

Algemeen: 
5.16. Het CACIL wordt toegekend aan de eerste hond in de eindklassering die aan 

de voorwaarden voldoet, de R-CACIL aan de volgende hond die aan de voorwaarden 
voldoet 

5.17. CACIL en R-CACIL kunnen worden toegekend tot maximaal de zesde plaats in 
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de eindklassering 
 

6. TAKEN NA DE WEDSTRIJD. 
6.1. Keurrapporten aan de voorzitter van de keurmeesters geven zodat deze 

verder kunnen worden ingevuld en ondertekend 
6.2. Eén exemplaar van het keurrapport in ontvangst nemen nadat dit volledig is 

ingevuld en ondertekend door de keurmeesters 
6.3. Een kopie van het keurrapport plus een kopie van het volledig ingevulde 

programma opsturen naar secretaris@cvw.nu en 
wubbe.heidekamp@dekompanjie.nl (binnen 72 uur na de wedstrijd) 

6.4. Uiterlijk 10 weken na de wedstrijd de CACNL en/of CACIL formulieren, 
samengesteld in het coursingprogramma opsturen naar 
m.schrieken@raadvanbeheer.nl. Tevens aangeven naar welk adres de CACNL 
en/of CACIL opgestuurd moeten worden.  

 
7. MAKEN VAN DE INDELINGEN 

7.1. ALGEMEEN 
7.1.1. Indelingen worden door het wedstrijdsecretariaat uitgevoerd, eventueel 

in overleg met de coursingleider en onder controle en verantwoordelijkheid 
van de keurmeesters 

7.1.2. Proeflopen, maximaal drie proeflopen per veld per omloop, worden als 
eerste ingepland 

7.1.3. Licentielopen worden als tweede ingepland 
7.1.4. Het minimum aantal honden per ras voor een nationale en internationale 

coursingwedstrijd is twee deelnemende honden, anders wordt het een 
demonstratieloop (demo) voor dat ras, die door de keurmeesters 
beoordeeld wordt en waarvan het resultaat in de hondenpas wordt 
opgenomen. 

7.1.5. Demo’s mogen in het programma ingepland worden waar ze 
planningsgewijs het beste uitkomen 

7.1.6. Het minimumaantal deelnemende honden per ras, klasse en/of geslacht 
om bij een internationale wedstrijd een prijs toe te kennen (FCI-CACIL 
winnaar of CSS winnaar) en een CACIL certificaat is zes 

7.1.7. Nationale wedstrijden: De honden lopen gescheiden naar ras en bij drie 
honden per geslacht ook gescheiden op geslacht. In het tabblad 
‘Rassenoverzicht’ in het coursingprogramma dient dit gecontroleerd te 
worden en aangegeven of er gescheiden of gemengd gelopen wordt. 

7.1.8. Internationale wedstrijden, per ras: 
7.1.8.1. Als er 6 of meer deelnemende honden zijn in de FCI-CACIL klasse 

EN 6 of meer deelnemende honden in de CSS klasse, dan lopen de FCI-
CACIL klasse en de CSS klasse gescheiden met aparte klassementen.  
Als er 6 of meer reuen en 6 of meer teven zijn in één van beide klassen 
(FCI-CACIL of CSS), lopen de geslachten in die (of deze) klasse(n) 
afzonderlijk met aparte klassementen (3 of 4 klassementen in totaal). 
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7.1.8.2. Indien er 6 of meer deelnemende honden EN 5 of minder 
deelnemende honden in de FCI-CACIL klasse EN/OF 5 of minder 
deelnemende honden in de CSS klasse, dan lopen FCI-CACIL klasse en 
CSS klasse samen met 1 klassement 
Als er 6 of meer reuen EN 6 of meer teven zijn in één van beide klassen 
(FCI-CACIL of CSS), worden de geslachten gescheiden. De honden van 
de klasse met 5 of minder honden worden per geslacht toegevoegd aan 
de andere klasse. Er is een klassement per geslacht (2 klassementen in 
totaal). 

7.1.8.3. Als er 2,3,4 of 5 deelnemende honden zijn, is er: 
• Geen klassenscheiding: FCI-CACIL-klasse en CSS-klasse lopen 

samen met 1 klassement 
• Geen geslachtsscheiding 

7.1.9. Bij het Nederlands Kampioenschap Coursing lopen de geslachten 
gescheiden als er minimaal vier honden per geslacht aan de start zijn.  

7.1.10. De titel ‘Nederlands Kampioen’ wordt toegekend bij minimaal vier 
honden per ras aan de start. 

7.1.11. Bij een oneven aantal honden in een klasse start één hond solo 
onder rood. Bij voorkeur een hond van een deelnemer met meerdere 
ingeschreven honden. 

7.1.12. Internationale wedstrijden: Bij een oneven aantal honden in een 
klasse is het mogelijk een begeleidehond mee te laten lopen, om een solo-
course te vermijden. Een hond van hetzelfde ras, met licentie, die niet 
deelneemt aan de wedstrijd, is daarvoor aanvaardbaar. Als beide geslachten 
oneven zijn, lopen de teef en de reu die alleen zouden lopen, samen 

7.1.13. Nationale wedstrijden: Indien door omstandigheden één hond solo 
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, Italiaanse 
windhondjes, 

• Podengo Portuges medio en pequeno, Cirneco’s en Basenji's moeten 
minimaal 15 maanden oud zijn. 

• de hond moet in het bezit zijn van een geldige coursinglicentie of 
bewijsbaar een haasvastverklaring 

• de hond moet van een bijpassend ras zijn voor de hond die begeleid 
wordt 

7.1.14. Alle begeleidehonden lopen mee buiten mededinging 
7.1.15. Nationale wedstrijden: Italiaanse windhondjes mogen zonder 

muilkorf lopen wanneer alle eigenaren dat willen 
7.1.16. Internationale wedstrijden: Alle rassen, ook de Italiaanse 

Windhondjes, lopen met muilkorf 
7.1.17. Houd bij het bepalen van de rassenvolgorde van die dag rekening 

met: 
• Grote en kleine rassen. Bij voorkeur alle grote en kleine rassen 
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achter elkaar plannen in verband met de verschillende te lopen 
parcoursen 

• Lopend onder nationaal en internationaal reglement. Plan de klassen 
die onder het nationale reglement en die onder het internationale 
reglement lopen achter elkaar 

• Keurmeesterindeling. Deel klassen en keurmeesters (in overleg met 
de keurmeesters) zo in dat er zo weinig mogelijk keurmeester 
wisselingen gedurende de wedstrijd zijn 

 
7.2. INDELEN EERSTE OMLOOP 

7.2.1. Honden van dezelfde eigenaar lopen in de eerste omloop niet met elkaar 
in dezelfde rit, tenzij het niet anders kan in verband met een laag aantal 
deelnemers in de betreffende klasse. 

7.2.2. Indelingen worden onpartijdig en zonder voorkeur samengesteld. Gebruik 
hiervoor het tabblad ‘Random indelen’ in het coursingprogramma voor een 
concept-indeling. Controleer deze op het niet samen lopen van honden van 
dezelfde eigenaar en met de in het reglement genoemde criteria gewicht, 
leeftijd, ervaring, eerdere prestaties en snelheid in het achterhoofd. Wissel 
honden binnen paren in de concept indeling waar dit niet in evenwicht lijkt 

7.2.3. Zorg ervoor dat, indien mogelijk, paren waarin honden van dezelfde 
eigenaar lopen niet te dicht achter elkaar gepland worden 

7.2.4. Zorg voor zo veel mogelijk evenwichtige paren voor mooie en veilige ritten 
en de honden een zo gelijk mogelijke kans op een goede beoordeling te 
geven 

7.2.5. LET OP: Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling om bij de Whippets en 
Italiaanse Windhondjes de voormalige sprinters structureel tegen elkaar uit 
te laten komen.  
Het is aan de keurmeesters om dit vooraf aan de wedstrijd te controleren 

7.3. INDELEN TWEEDE OMLOOP 
7.3.1. Honden die in de eerste omloop niet minimaal 50% van de maximale score 

halen zijn uitgesloten van het lopen van de tweede omloop. 
7.3.2. De indeling in paren voor de tweede omloop wordt gedaan aan de hand 

van de behaalde punten in de eerste omloop. De paren worden op basis van 
deze punten aflopend bij elkaar ingedeeld. Dat wil zeggen de nummer 1 uit 
de eerste omloop loopt in een paar met de nummer 2, nummer 3 met 4, 
nummer 4 met 5 enzovoorts. Gebruik het tabblad ‘Voorstel 2e omloop’ in 
het coursingprogramma voor een voorstel voor de indeling. 

7.3.3. In de paren loopt de hond met het hoogste puntenaantal onder rood 
7.3.4. De paren worden in willekeurige volgorde achter elkaar gepland in de 

tweede omloop, zodat er geen logische volgorde van uitslag van de eerste 
ronde in de tweede ronde zichtbaar is 

7.3.5. Nationale wedstrijden: Controleer de paren op honden die in de eerste 
ronde al samen gelopen hebben. Wissel in de paren waarin dit voorkomt 
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één van de honden met de hond met de meeste punten uit het volgende 
paar. In beide paren loopt de hond met de meeste punten onder rood. Het 
coursingprogramma laat bij het plannen van de tweede omloop met een 
afwijkende kleur zien of honden in de eerste ronde al met elkaar gelopen 
hebben. 

7.3.6. Internationale wedstrijden: Volgens het internationale reglement is het 
niet toegestaan om honden in de tweede omloop te wisselen wanneer ze in 
de eerste omloop al met elkaar gelopen hebben. Dit wordt in Nederland 
echter vaak wel gedaan. 

 
7.4. VASTSTELLEN PRIJSWINNAARS 

7.4.1. Er moeten twee omlopen worden gelopen waarvan de punten 
worden opgeteld. Als er geen mogelijkheid is voor een tweede 
omloop, bepalen de punten van de eerste omloop de uitslag 

7.4.2. De prijswinnaars zijn de honden met de meeste punten. In geval van 
gelijke punten is de beste plaatsing voor: 
• De hond met het hoogste puntentotaal in de tweede omloop (of 

eerste omloop als er geen tweede omloop gelopen is)e  
Is dat aantal gelijk dan: 

• De hond die in de tweede omloop (of eerste omloop als er geen 
tweede omloop gelopen is) 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. 
 

Bij internationale wedstrijden: 
7.4.3. Aan de hond die van alle rassen het hoogste puntenaantal van de dag 

gehaald heeft wordt de prijs ‘[locatie] Coursing Best in Field’ toegekend 
Het volgende geldt voor één ras. De prijzen worden toegekend op één 
wedstrijddag. 
7.4.4. Als er 6 of meer deelnemende honden zijn in de FCI-CACIL klasse EN 6 of 

meer deelnemende honden in de CSS klasse, dan lopen de FCI-CACIL klasse 
en de CSS klasse gescheiden met aparte klassementen. 
Als er 6 of meer reuen en 6 of meer teven zijn in één van beide klassen (FCI-
CACIL of CSS), lopen de geslachten in die (of deze) klasse(n) afzonderlijk met 
aparte klassementen (3 of 4 klassementen in totaal). 

7.4.4.1. Klasse certificaten en prijzen (per geslacht als er geslachtsscheiding 
is): 

• “FCI-CACIL en Res. FCI-CACIL”-certificaat 
• “(locatie) Coursing FCI-CACIL en Res. FCI-CACIL Winnaar” 
• “(locatie) Coursing CSS en Res. CSS-winnaar” 
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7.4.4.2. Prijzen per ras (hond met hoogste punten van beide klassen) 
• “(locatie) Coursing Beste van het Ras Winnaar” 
• “(locatie) Coursing Best Opposite Sex Winner” (als reuen en teven 
gescheiden lopen) 

7.4.5. Indien er 6 of meer deelnemende honden EN 5 of minder deelnemende 
honden in de FCI-CACIL klasse EN/OF 5 of minder deelnemende honden in 
de CSS klasse, dan lopen FCI-CACIL klasse en CSS klasse samen met 1 
klassement. 
Als er 6 of meer reuen EN 6 of meer teven zijn in één van beide klassen (FCI-
CACIL of CSS), worden de geslachten gescheiden. De honden van de klasse 
met 5 of minder honden worden per geslacht toegevoegd aan de andere 
klasse. Er is een klassement per geslacht (2 klassementen in totaal). 

7.4.5.1. Prijzen en certificaten (per geslacht, als reuen en teven gescheiden 
lopen): 

• “FCI-CACIL en Res. FCI-CACIL” certificaat” 
• “(locatie) Coursing FCI-CACIL en Res. FCI-CACIL Winner” als er 
minimaal 1 of 2 CACIL honden deelnemen(en) 
• “(locatie) Coursing CSS winnaar en Res CSS winnaar” als er 
minimaal 1 of 2 CSS hond(en) deelnemen 

7.4.5.2. Prijzen per ras (hond met hoogste punten van beide klassen) 
• “(locatie) Coursing Beste van het Ras winnaar” 
• “(locatie) Coursing Best Opposite Sex winnaar” (als reuen en 
teven gescheiden lopen) 

7.4.6. Als er 2,3,4 of 5 deelnemende honden zijn, is er: 
• Geen klassenscheiding: FCI-CACIL-klasse en CSS-klasse lopen samen met 
1 klassement 
• Geen geslachtsscheiding 
• Geen prijzen 

 


