Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland
Commissie voor de Windhondenrensport

Uitnodiging voor het Nederlands Kampioenschap Coursing 2022 en
de Holland Cup 2022 op zaterdag 17 september 2022 te Oude Pekela
Organisator

Commissie voor de Windhondenrensport in Nederland

Uitvoerende

PWRC in samenwerking met CvW

Plaats

Hooiweg 1, 9665 JG Oude Pekela

Aanvang

Start kampioenschap: 10.00 uur, inschrijving en dierenartscontrole tussen
8.30 uur en 9.30 uur.

Aard wedstrijd

Nationale kampioenschapswedstrijd voor alle windhondenrassen, alsmede
Pharaohound, Podenco Ibicenco, Podenco Canario en Cirneco dell’Etna.
Nationale wedstrijd in het kader van de Holland Cup voor de Basenji en
Podengo Português
Allen met FCI puntensysteem, Nederlands Kampioenschap met CACNL

Leeftijden

Nederlands Kampioenschap:
Whippets, Italiaanse Windhond en Cirneco dell’Etna 15 maanden. Alle
overige rassen vanaf 18 maanden
Holland Cup: Basenji en Podengo Português vanaf 15 maanden

Terrein

Vlak grasland met enkele bomen en bosjes

Haastechniek

Sleephaas via klossen, open systeem

Afstanden

400-700 meter voor kleine rassen, grote rassen 500-1000 meter,

Voorwaarden

Deelnemende honden dienen in het bezit te zijn van een geldige Nederlandse
startlicentie.
De titel ‘Nederlands Kampioen Coursing’ is alleen beschikbaar indien er
tenminste vier honden van een ras aan de start verschijnen (Art. V.33A.2 van
het Kynologisch Reglement). Als van beide geslachten binnen een ras vier of
meer honden zijn gemeld, wordt er gescheiden gelopen.
Kwalificatie voor deze kampioenschapswedstrijd kan alleen wanneer de in te
schrijven hond eerder in zijn carrière minimaal 2 officiële coursing
wedstrijden in Nederland of het buitenland heeft gelopen, waarvan de
laatste twee zonder diskwalificatie. Diskwalificatie tussen de sluitingsdatum
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en de datum van het kampioenschap sluit deelname uit (Art. IX.33.2 van het
Nationale ren- en coursingreglement)
Voor de wedstrijd in de Holland Cup gelden deze speciale voorwaarden niet.
Dit betekent dat er bij minimaal 2 deelnemers per ras een wedstrijd gelopen
wordt, en er gescheiden gelopen wordt, indien er per ras 3 of meer honden
per geslacht zijn gemeld.
Inschrijfgeld

Nederlands Kampioenschap en Holland Cup: € 20,00 voor de eerste hond en
€ 18,50 voor iedere volgende hond.
Te betalen op de ochtend van de wedstrijd.

Prijzen

Nederlands Kampioenschap: Voor iedere klasse een rood-wit-blauw eredek
voor de kampioen, de nummers 2 t/m 6 een kampioenschapsvaan. De Raad
van Beheer verleent een kampioensdiploma aan de Nederlandse
Kampioenen.
Holland Cup: Voor iedere klasse een Holland Cup voor de winnaar, de
nummers 2 t/m 6 een finaleprijs.
Iedere deelnemer ontvangt een herinnering.

CACNL

Sluitingsdatum
inschrijving

Degene die in aanmerking wil komen voor het CACNL dienen bij de
inschrijving een kopie van een U-kwalificatie mee te zenden behaald op een
CAC tentoonstelling op de leeftijd van minimaal 15 maanden.
De inschrijving sluit op woensdag 31 augustus 2021 om 20.00 uur.
Inschrijving mag alleen plaatsvinden door de eigenaar. Met de inschrijving
aanvaardt de inschrijver het van toepassing zijn van de reglementen zoals
deze zijn vastgelegd door de Commissie voor de Windhondenrensport.
Inschrijven voor NKC en Holland Cup kan uitsluitend online via deze link:
https://www.cvw.nu/online-inschrijven-nederlands-kampioenschap-coursing-2022/

Contactadres

Bij vragen, opmerkingen of problemen met inschrijven kun je contact
opnemen met Erik Hamelers, secretaris@cvw.nu

Dopingcontrole

Volgens het ren- en coursingreglement van de Commissie voor de
Windhondenrensport kan dopingcontrole worden uitgevoerd d.m.v. urine
en/of bloedonderzoek.

Overnachten

Kamperen bij de renbaan (Zaaiweg 4 Oude Pekela). Van woensdag tot en met
woensdag. Langer kamperen in overleg mogelijk. Kosten € 7,50 per nacht.
Bij voldoende belangstelling is er op vrijdagavond een Chinees Buffet. Kosten
€ 15,00 euro per persoon en € 25,00 per gezin.
Opgeven voor camping en/of buffet bij:
- Wubbe Heidekamp (wubbe.heidekamp@dekompanjie.nl)
- Frency Heidekamp (patchje@live.nl)
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Algemene
voorwaarden

De organisatie is niet aansprakelijk voor een eventueel niet doorgaan
van het Nederlands kampioenschap buiten haar schuld.
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en andere gebeurtenissen op
en rond het coursing terrein.
Deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan de wedstrijd, de
organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade
of letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de
wedstrijd.
Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor schade aan derden
toegebracht. Deze schade kan in geen enkel geval op de organisatie van het
evenement worden verhaald
Door deel te nemen of als toeschouwer aanwezig te zijn bij dit evenement
gaat men automatisch akkoord met het maken van foto's/films en het
gebruiken van dit foto en/of filmmateriaal door derden. Indien men
daartegen bezwaar heeft dient men dit direct te melden aan de betreffende
fotograaf/filmer.
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