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CvW selectieprocedure voor deelname aan het 
Wereldkampioenschap Coursing  2023 Kristianstad, Zweden 
 
Selectie 

1. De WKC-selectie bestaat uit maximaal zes honden per ras en geslacht. 
2. Regerend Wereldkampioenen (CACIL) en Wereldwinnaars (CSS) worden als extra inschrijving, 

bovenop de selectie van maximaal zes honden, toegevoegd.  Deze kampioenen worden 
toegevoegd in de klasse van hun licentie voor 2023 (CSS of CACIL). 

3. Alle via de CvW website voor het WKC ingeschreven honden, met een geldige Nederlandse 
coursinglicentie en in hun carrière minimaal twee deelnames aan coursingwedstrijden, 
kunnen geselecteerd worden voor deelname aan het WKC. 

4. Het moment van het definitief vaststellen van de WKC-selectie is na de Nederlandse 
sluitingsdatum van de inschrijving voor het WKC. 

5. De Nederlandse WKC-selectie dient de goedkeuring te hebben van de gehele CvW. 
 
Kwalificatie 

6. Voor klassen (ras/geslacht) waarin meer dan zes inschrijvingen zijn wordt, voor het bepalen 
van de selectie van zes honden, een kwalificatie op basis van te behalen punten toegepast 

7. Alle behaalde coursingresultaten in Nederlandse coursingwedstrijden, waaraan 
deelgenomen is tussen het WKC2022 en Nederlandse sluitingsdatum van het WKC2023, 
tellen mee voor deze kwalificatie.  

8. Ook behaalde coursingresultaten in CACIL coursings (georganiseerd volgens het 
internationale FCI reglement) in het buitenland, waaraan deelgenomen is tussen het 
WKC2022 en Nederlandse sluitingsdatum van het WKC2023, tellen mee voor de kwalificatie, 
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. 

9. De uitslag van een coursingwedstrijd waaraan deelgenomen is, is bepalend voor het aantal te 
behalen punten in de kwalificatie. 

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

11. Binnen een klasse (ras/geslacht) wordt voor de kwalificatie voor alle honden (met CACIL of 
CSS licentie) één gemeenschappelijk klassement opgemaakt. 

12. Indien er meer dan zes inschrijvingen in een klasse zijn, waaronder minimaal twee honden 
met een CSS licentie, vindt er eventueel een aanpassing van de kwalificatie op punten plaats 
(zie: Te behalen punten voor kwalificatie). 

13. Een hond met een eerder afgegeven CSS-licentie die zich wil kwalificeren voor het WKC 2023 
mag tot aan de Nederlandse sluitingsdatum wijzigen van een CSS-licentie naar een CACIL-
licentie. Een hond met een eerder afgegeven CACIL-licentie die zich wil kwalificeren voor het 
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WKC 2023 mag uiterlijk zes maanden voor de Nederlandse sluitingsdatum wijzigen van een 
CACIL-licentie naar een CSS-licentie. Bij het niet voldoen aan deze voorwaarde vervalt 
automatisch de selectie van de hond en sluit daarmee deelname van deze hond aan het WKC 
2023 uit. 

 
Te behalen punten voor kwalificatie 

- De twee beste prestaties qua puntentotaal zijn bepalend voor de kwalificatie. Bij een 
gelijk aantal punten wordt gekeken naar de derde beste prestatie, daarna de vierder 
en zo verder indien noodzakelijk. 

- Voor de kwalificatie voor het WKC2023 wordt per klasse (ras/geslacht) eerst een voorlopige 
kwalificatie gemaakt op basis van het aantal behaalde punten. 

- Wanneer bij de ingeschreven honden in een klasse (ras/geslacht) minimaal twee honden met 
een CSS-licentie ingeschreven zijn, vindt er eventueel een aanpassing plaats op de voorlopige 
kwalificatie. Dit om een eerlijke verdeling te krijgen tussen het aantal geselecteerde honden 
met een CACIL respectievelijk een CSS-licentie. 

 
Kwalificatie per klasse (ras/geslacht) 

a. De regerend Nederlands Kampioen Coursing krijgt, mits aangemeld, de eerste positie in de 
kwalificatie. 

b. De overige vijf posities in de voorlopige kwalificatie 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. Indien bij de ingeschreven honden minimaal twee honden een CSS licentie bezitten, wordt 
een correctiefactor bepaald op basis van de verhouding tussen het aantal inschrijvingen voor 
de CACIL respectievelijk CSS klasse. 
Indien de correctiefactor (afgerond op een geheel getal) groter is dan het aantal reeds 
voorlopig geselecteerde CSS honden, valt de laagst gekwalificeerde CACIL hond(en) af ten 
gunste van de hoogst gekwalificeerde volgende CSS hond(en) (zie: Voorbeelden kwalificatie).  

d. Wanneer de regerend Nederlands 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. 

e. Regerend Wereldkampioenen (CACIL) en Wereldwinnaars (CSS) worden als extra inschrijving, 
bovenop de maximaal zes geselecteerden, aan de selectie toegevoegd. 
Zij vallen niet onder de kwalificatieprocedure 

f. Aangemelde honden die na het toepassen van de kwalificatieregels niet tot de eerste zes 
geplaatsen behoren, kunnen, indien de betreffende eigenaar dit aangeeft, worden 
aangewezen als reservehond. 

 
Inschrijfgelden 

- Geselecteerde honden die niet zijn gestart op het WKC krijgen hun inschrijfgeld alleen retour 
als op de vrijgevallen plek een reservehond ingezet wordt. In alle andere gevallen is het 
betaalde inschrijfgeld verschuldigd aan het organiserende land.   
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Voorbeelden kwalificatie: 
  
Voorbeeld 1: 
  

Inschrijvingen (10) Punten Licentie 
Hond A 40 CACIL 
Hond B 38 CACIL 
Hond C 37 CACIL 
Hond D 34 CACIL 
Hond E 30 CSS 
Hond F 28 CACIL 
Hond G 26 CACIL 
Hond H 23 CSS 
Hond I 20 CACIL 
Hond J 18 CACIL 

  
Voorlopige kwalificatie:  A t/m F  
 
Twee CSS honden ingeschreven op tien totaal = 20 % van 6 = 1,2 => CSS correctiefactor = 1  
Al één CSS hond geselecteerd op basis van punten 
 
Definitieve kwalificatie: A t/m F (5 CACIL / 1 CSS) 
  
Voorbeeld 2: 
  

Inschrijvingen (10) Punten Licentie 
Hond A 40 CACIL 
Hond B 38 CACIL 
Hond C 37 CACIL 
Hond D 34 CACIL 
Hond E 30 CSS 
Hond F 28 CACIL 
Hond G 26 CACIL 
Hond H 23 CSS 
Hond I 20 CACIL 
Hond J 18 CSS 
      

  
Voorlopige kwalificatie:  A t/m F  
 
Drie CSS honden ingeschreven op tien totaal = 30 % van 6 = 1,8 => CSS correctiefactor = 2  
Al één CSS hond gekwalificeerd op basis van punten. Laagst gekwalificeerde CACIL hond (F) valt af ten gunste 
van hoogst gekwalificeerde volgende CSS hond (H) 
 
Definitieve kwalificatie: A t/m E + H (4 CACIL / 2 CSS) 
  
 


