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CvW selectieprocedure voor deelname aan het 
Wereldkampioenschap Coursing 2022, Kalajoki, Finland 
 

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

2. Regerende Europese Kampioenen worden als extra inschrijving, bovenop de 
maximaal zes geselecteerden, aan de selectie toegevoegd. Voor het WKC2022 zijn 
dit de Europees Kampioenen en Sprinter Winners van het EKC2021 in Nederland. 
Deze kampioenen worden toegevoegd in de klasse van hun licentie voor 2022 (CSS 
of CACIL) 

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

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. Alle Nederlandse coursingwedstrijden waaraan deelgenomen is tussen 8 augustus 
2021 (sluitingsdatum EKC2021) en 25 april 2022, tellen mee voor de selectie.  

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

8. Het EKC2021 telt niet mee in he bepalen van de selectie. 
9. De regerende Nederlands Kampioenen Coursing en Nationaal Plus Kampioenen 

Coursing zijn, mits aangemeld, als eerste geselecteerd. 
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. 

12. De verdeling over CACIL en CSS-klasse binnen de verschillende rassen en geslachten 
wordt per ras en geslacht bepaald op basis van het aantal inschrijvingen voor dit ras 
en geslacht. 
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Te behalen punten voor selectie 
Als gevolg van de gewijzigde reglementen in 2022 kan de puntentelling zoals voorheen 
gebruikt werd, voor de selectie van 2022 niet meer gehanteerd worden. Er wordt een 
nieuwe puntentelling ontwikkeld die plaatsingen behaald in voormalige en/of buitenlandse 
sprinterklassen, internationale wedstrijden en (nieuwe) nationale systemen op een gewogen 
manier met elkaar vergelijkt, zodat er een eerlijke kwalificatie volgt in de klassen met meer 
dan zes inschrijvingen. 
 
Selectie per klasse en geslacht 
Whippets en Italiaanse Windhondjes: 

a. De regerend Nederlands Kampioen Coursing en Nationaal Plus Kampioen Coursing 
krijgen de eerste twee posities in de selectie, mits aangemeld 

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

Overige rassen: 
a. De regerend Nederlands 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. 

Voor alle rassen: 
c. Wanneer de regerend Nederlands Kampioen en/of Plus Kampioen niet voor 

deelname gemeld is worden de 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 en Sprinter Winners 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.  

 
 


