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Voorwaarden en aandachtspunten organisatie Nederlands 
Kampioenschap Coursing 

 
Taken van de Commissie voor de Windhondenrensport 
 

1. De CvW verzorgt de uitschrijving aan de secretariaten van de verenigingen 
 
2. De CvW ontvangt de inschrijvingen via het online inschrijfformulier op de CvW 

website. 
 
3. De CvW maakt in samenwerking met de wedstrijdsecretaris van de organiserende 

vereniging de indelingen voor het kampioenschap. De keurmeesters mogen hier 
geen veranderingen in aanbrengen.  

 
4. De CvW zorgt voor het versturen van de bevestigingen van deelname aan de 

deelnemers. 
 
5. De CvW keurt de kaft van het programmablad. Op deze kaft moet in ieder geval 

het logo van de CvW en van de Raad komen te staan. Reclame wordt begrensd 
toegestaan. 

 
6. De CvW stelt het keurmeesterkorps samen en verzorgt de uitnodigingen aan de 

keurmeesters.  
 

7. De CvW wijst een gedelegeerde aan. 
 

8. Op de dag van het NKC vinden tevens wedstrijden om de Holland Cup plaats. 
Deze staan open voor Whippets XL-klas, Basenji's en Podengo Portugues met een 
geldige Nederlandse startlicentie. De winnaar van deze klassen krijgt een 
Holland Cup, de overige geplaatsten een vaan.  

 
9. De CvW verzorgt de eredekken, werkdekken en overige finaleprijzen voor het 

NKC 
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10. De CvW stelt voor de aanschaf van de Holland Cups een bedrag van maximaal € 

20 per beker beschikbaar. De bekers worden door de vereniging aangeschaft, de 
kosten kunnen bij de CvW gedeclareerd worden. De overige finaleprijzen voor de 
Holland Cup worden door de vereniging bekostigd. 

  
11. De CvW verzorgt een eventuele dopingcontrole. 

 
12. Indien door een te geringe deelname op de wedstrijddag een ras niet voor de 

kampioenstitel kan lopen, wordt voor deze groep door de CvW een speciale prijs 
beschikbaar gesteld mits er minimaal twee honden starten. De waarde van deze 
prijs bedraagt € 20,00 en wordt door de organiserende vereniging aangeschaft. 
De kosten kunnen bij de CvW gedeclareerd worden. Wanneer er minder dan 2 
honden starten wordt het een demo. 
 

13. De Commissie staat bij de kampioenschapscoursing garant voor het inschrijfgeld 
van 50 honden exclusief de Holland Cup. De garantstelling betreft het 
inschrijfgeld per hond minus de vastgestelde afdracht. 

 
 
Taken van de organiserende vereniging 
 
1. De vereniging ontvangt het inschrijfgeld. Hiervan moet de normale afdracht aan 

de CvW gedaan worden.  
  
2. De vereniging zorgt voor een deelnemersprijsje of herinnering 
 
3. De vereniging zorgt voor een prima functionerende geluidsinstallatie, die het 

liefst ook hoorbaar is op het parkeerterrein 
 
4. De vereniging zorgt voor een goede speaker. 
 
5. De vereniging zorgt ervoor, dat het nationale volkslied aanwezig is en tijdens de 

huldiging gespeeld kan worden. Voor de Plusklassen wordt het volkslied niet 
gespeeld omdat dat geen officiële titel is. 

 
6. De vereniging zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor deelnemers, 

keurmeesters en officials. 
Er dient rekening mee gehouden te worden, dat veel deelnemers met de camper 
of caravan komen en bij het coursingterrein zullen overnachten. Het verdient 
aanbeveling hier mogelijkheden voor te creëren. 
De verenigingen hebben een afspraak gemaakt dat de keurmeesters voor de 
nacht voorafgaand en de nacht na het kampioenschap geen staangeld hoeven te 
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betalen als zij met camper/caravan overnachten bij het terrein. Dit staangeld 
kan niet gedeclareerd worden bij de CvW. 
 

7. De vereniging zorgt voor een goede verzorging van de keurmeesters en officials. 
Vergeet niet de mensen in het veld. 

 
8. De vereniging biedt ruim voor het kampioenschap de kaft van het programma ter 

goedkeuring aan de CVW aan. Op de kaft moet in ieder geval het logo van de CvW 
en van de Raad staan. Reclame is begrensd toegestaan. 

 
9. De vereniging maakt de coursingprogramma’s. De kosten hiervoor zijn voor 

rekening van de vereniging. Er mag vooraf geen informatie over de indelingen en 
deelnemende honden naar buiten worden gebracht. 
De deelnemende honden worden in de 1e omloop vermeld met de volledige 
stamboomnaam.  
De inkomsten uit de programmaverkoop zijn voor de kas van de vereniging. 

 
10. De programma’s mogen pas op de wedstrijddag verkocht worden. 
 
11. De vereniging zorgt voor een dierenarts, die de deelnemende honden 

voorafgaande aan de wedstrijd keurt. De kosten van de dierenarts zijn voor 
rekening van de vereniging. 

 
12. De vereniging zorgt ervoor, dat er een dieren EHBO-koffer en een degelijke 

brancard op de wedstrijd aanwezig zijn. De voorzitter van de keurmeesters zal 
dit van tevoren keuren. 

 
13. De vereniging zorgt ervoor dat alle materialen in optimale conditie zijn. De hele 

entourage moet een verzorgde indruk maken en de opstallen dienen goed 
onderhouden te zijn. 

 
14. De vereniging zorgt ervoor dat het coursingterrein in optimale staat is.  
 
15. Indien de vereniging een feestavond voorafgaande aan het NKC organiseert, zal 

deze uiterlijk 00.30 uur beëindigd moeten worden. Officials mogen voor en 
tijdens de coursing geen alcohol gebruiken.   

 
16. De vereniging zorgt voor een vlot verloop van het kampioenschap en een 

sfeervolle huldiging. Bloemen en kransen zijn voor rekening van de vereniging. 
 

17. De vereniging zorgt voor een goede aansprakelijkheids- en risicoverzekering. 
 

18. De vereniging zorgt binnen haar mogelijkheden voor de beveiliging van 
eigendommen van deelnemers en officials. 
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