
 

 

 

FCI Wereld Kampioenschap en CSS Wereld Winnaar Coursing 2023 
29 juni  t/m 2 juli 2023, Kristianstad, Zweden 

 
Organisatie: FCI – Fédération Cynologique Internationale 

 
Organisator: Svenska Kennelklubben (Zweedse Kennel Club) en Svenska Vinthundklubben 

(Zweedse Windhonden Club) 
 

Reglement: FCI-reglement voor Internationale windhondenren- en coursingwedstrijden, geldig 
vanaf 01-01-2023. 

 
Locatie: Liljecronas väg, Norra Åsum, Kristianstad 

Google maps >> 
GPS-coördinaten: 55.98395953121498, 14.151585415646313 

 
Website: wcc2023.svvk.se/ 

  
FCI gedelegeerde: Willem Vermaut (België) 

 
Coursing director: Camilla Johansson (Zweden) 

 
Keurmeesters: De nationale organisaties zijn uitgenodigd om uiterlijk 28 februari een lijst van 

beschikbare juryleden mee te sturen. (FCI-reglement §4.8, §4.8.3, §7.7, §1.12) 
  
Rassenindeling: CSS Wereldwinnaar Coursing 2023 
 
 Donderdag 29 juni, 1e start 08:00, technische runs 07:30  

 Whippet, Italiaanse windhond, Chart Polski, Afghaanse windhond, Podenco Ibicenco, 
Faraohond, Cirneco dell'Etna, Podenco Canario, Azawakh 
 
Vrijdag 30 juni, 1e start 08:00, technische runs 07:30 
Saluki, Deerhound, Ierse Wolfshond, Sloughi, Galgo Espanol, Magyar Agar, Barzoi 
 
FCI Wereldkampioenschap Coursing 2023 
 
Zaterdag 1 juli: 1e start 08:00, technische runs 07:30 
Whippet, Italiaanse windhond, Afghaanse windhond, Ierse Wolfshond, Sloughi,  
Chart Polski, Galgo Espanol 
 
Zondag 2 juli: 1e start 08:00, technische runs 07:30 
Barzoi, Deerhound, Azawakh, Greyhound, Saluki, Magyar Agar 
 
Afhankelijk van het aantal honden dat is ingeschreven voor het kampioenschap 
kunnen de rassen worden verplaatst naar een andere dag. Alle omlopen voor één ras 
worden op dezelfde dag verlopen (§4.12) De teamleider van elk land wordt uiterlijk 8 
dagen na de sluitingsdatum hierover geïnformeerd. 
 

Dierenarts controle: - Voor honden die op donderdag deelnemen: woensdag vanaf 13.00 uur 
- Voor honden die op vrijdag deelnemen: donderdag vanaf 10.00 uur 
- Voor honden die op zaterdag deelnemen: vrijdag vanaf 10.00 uur 
- Voor honden die op zondag deelnemen: zaterdag vanaf 10.00 uur 



 

 

 
Houd er rekening mee dat u het licentieboekje van uw hond moet meenemen naar 
de eerste dierenarts controle. 
 
Honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar moeten zich elke dag 30 minuten na 
hun eerste run melden bij de dierenarts controle. 

 
Identificatie: De hond moet een leesbare microchip of leesbare tatoeage hebben. 

 
Parcourslengte: Voor Cirneco dell’Etna, Italiaanse Windhond en Whippet 600 - 800 meter, voor alle 

andere rassen 800 - 1000 meter. Kleine afwijkingen op bovenstaande afstanden zijn 
toegestaan. (FCI-reglement §4.10.2) 

 
Terrein: Vier velden op gras/weiland 
 
Haastechniek: Sleephaas via klossen 
 
Aansprakelijkheid: De actuele informatie over de Covid-19 situatie vindt u op de site van de Zweedse 

overheid. 
 
Toelating: CACIL klasse en CSS klasse, FCI reglement §1.4, §4.2, §4.6, §4.7, §4.9 
 - maximaal 6 honden per land, per ras en geslacht in totaal 
 - beide klassen gescheiden naar geslacht bij voldoende reuen en teven (6+6) 
 - een hond kan slechts in één klasse deelnemen 

- Om deel te kunnen nemen, moet de deelnemende hond de laatste twee coursing 
wedstrijden vóór de sluitingsdatum hebben voltooid zonder diskwalificatie. 
- Een diskwalificatie tussen de sluitingsdatum van de inschrijving en de datum van het 
kampioenschap sluit deelname uit. 
- Kwalificatielopen die zijn voltooid voordat de in paragraaf 1.4.2 vermelde 
leeftijdsgrens is bereikt, zijn ongeldig 
- De FCI Wereldkampioenen Coursing 2022 en de CSS Wereldwinnaars Coursing 2022 
kunnen hun titel verdedigen in de klasse van hun licentie voor 2023 (CSS or CACIL) en 
kunnen ingeschreven worden bovenop het maximum aantal toegestane deelnemers. 
- Stamboom verplicht volgens FCI reglement §4.6.1. 
 

 
Sluitingsdatum Nederland: De Nederlandse sluitingsdatum voor inschrijving voor het WKC2023 is 23 april 2023, 

einde van de dag 
 

Inschrijven: - Inschrijven kan online via de CvW Website: https://www.cvw.nu/online-inschrijven-
wereldkampioenschap-coursing-2023 

 - Wanneer online inschrijven niet lukt, neem contact op met: webmaster@cvw.nu 
 
Inschrijfgeld:  €60,00 per hond 
 
Betaling: Het verschuldigde inschrijfgeld dient uiterlijk 23 april 2023, einde van de dag, 

overgemaakt te zijn op het bankrekeningnummer van de CvW. 
 
Bankrekening: IBAN: NL09 INGB 0009598784 ten gunste van ‘Commissie voor de 

Windhondenrensport’ te Heijningen  
 Omschrijving: ‘Inschrijfgeld WKC 2023 [na(a)m(en) hond(en)]’ 

 
CACIL toekenning: CACIL wordt toegekend volgens het FCI reglement §5. 



 

 

 
Nationale certificaten: 
 Nationale certificaten worden per ras, klasse en geslacht toegekend. Om een 

nationaal certificaat te behalen dient minimaal 75% van het maximaal aantal punten 
behaald te zijn. Het aantal certificaten wordt bepaald door het aantal gestarte 
honden: 

  
 Aantal honden: Aantal certificaten: 
 2- 5 1 
 6-11 2 
 12-23 3 
 24-35 4 
 36-47 5 
 48-59 6 
 60-71 7 
 72-83 8 
 84-95 9 
 
Prijzen: Als er 6 of meer honden van één ras zijn kan de titel FCI Wereldkampioen of CSS 

Wereldwinnaar toegekend worden binnen het ras. Als er 6 of meer reuen en 6 of 
meer teven van één ras zijn, dan wordt een FCI Wereldkampioen titel en/ of CSS 
Wereldwinnaar prijs per geslacht (2 in totaal per klasse) binnen het ras toegekend. 
§4.9 

 
  FCI Wereld Coursing Kampioen (WCC 2023):  
  - rood eredek voor de winnaars 

- CSS Wereld Winnaar Coursing (CWCW 2023): 
 - blauw eredek voor de winnaars 
  
De eerste zes geplaatste honden ontvangen een prijs. Alle deelnemers ontvangen 
een aandenken. Elke dag wordt er een speciale prijs uitgereikt voor Best In Field. 

 
WKC2023 catalogus: De WKC 2023 catalogus kan vooraf worden gereserveerd >>. Tijdens het evenement 

zal een beperkt aantal catalogi te koop zijn. 
 

Camping: Reserveer online op onze website wcc2023.svvk.se/camping. Kampeerders hebben 
toegang tot het terrein van zondag 25 juni tot en met maandag 3 juli. Kampeerders 
die vóór dinsdag komen, moeten een extra kampeergeld van 10€ per dag betalen. 
 

Overige accommodaties: Voor hotels en andere accommodaties kunt u terecht op onze website. De 
dichtstbijzijnde stad is Kristianstad. 

 
Overige informatie:  - Bij de start zeggen we GO en geven we een tik op de rug. 

- Voor de paddocks komen gele borden met het nummer van de omloop die de 
starters hebben opgeroepen om zich te melden en te worden gecontroleerd. 
- Er zullen luidsprekers bij de camping aanwezig zijn waarmee de nummers van de 
omloop die zich moeten melden bij de paddocks worden omgeroepen. 
- De starters zullen het racenummer van uw hond slechts 3 keer roepen, dus wees op 
tijd. 
 

  - Veld 1 is 4 minuten lopen. 
  - Veld 2 is 8 minuten lopen. 



 

 

  - Veld 3 is 12 minuten lopen. 
 

- Op twee van de velden staat een auto klaar voor het geval er een ongeluk met een 
hond gebeurt. 

 - Het RODE KRUIS zal ter plaatse aanwezig zijn om deelnemers hulp te verlenen. 
 - Het gebruik van een muilkorf is verplicht voor alle rassen. 

- Rode en witte dekken zijn verplicht; tekst, tekens of andere attributen die kunnen 
worden gebruikt om te identificeren zijn niet toegestaan op de dekken. 
 Landvlaggen of signaal-/ felle kleuren op de enkeltapes van de honden zijn niet 
toegestaan. 
- In geval van een eventuele annulering van het evenement, buiten de 
verantwoordelijkheid van de organisator, wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard. 
- Honden die niet deelnemen aan wedstrijden en die hulp nodig hebben van onze 
dierenartsen betalen 25€ (+ kosten voor medicijnen), ter plaatse contant te voldoen. 
- Teamleider Nederland: Wim Scharroo 

Dopinggebruik 
en andere ongepaste 
maatregelen: -  Deelname van zieke of gewonde honden is niet toegestaan. Verder mag de hond 

niet zijn aangepast op een verboden manier, d.w.z. onderworpen aan ongepaste 
maatregelen om hun uiterlijk, prestaties of reacties/karakter te veranderen, of die 
bedoeld zijn tekenen van verwonding of ziekte te verbergen. 
- Het is de plicht van de persoon die verantwoordelijk is voor een hond om vast te 
stellen hoe een behandeling of andere maatregel van kan invloed zijn op de 
geschiktheid van die hond om deel te nemen aan een proef, wedstrijd of show. 
- Er zullen dopingcontroles plaatsvinden. De persoon die verantwoordelijk is voor de 
hond is verplicht om de hond in kwestie beschikbaar te stellen voor testen en voor 
eventueel verder onderzoek naar aanleiding van de test. 
- Voor details over de regelgeving omtrent verboden behandelingen en maatregelen, 
en voor informatie over wachttijden na (medische) behandelingen of andere 
maatregelen kunt u contact opnemen met Svenska Kennelklubben via e-mail naar: 
dopk@skk.se. 
- Dopingcontroles worden uitgevoerd volgens de nationale dopingregelgeving en FCI 
voorschriften § 1.9. 
 

Gecastreerde of  
gesteriliseerde honden: - Reuen die zijn gecastreerd door een medische behandeling of door een  

chip behandeling mogen niet deelnemen aan proeven, wedstrijden en shows. 
Uitzonderingen om deel te nemen zijn niet mogelijk.  
- Voor teven die zijn gesteriliseerd door een continue medische behandeling geldt 
een  algemene vrijstelling voor deelname aan proeven, wedstrijden en shows. 
(nationale Zweedse regels) 
 

Vaccinatievoorschriften: Op hondenshows en wedstrijden is het door Svenska Kennelklubben vastgestelde 
vaccinatie-reglement van toepassing.  Om voor deelname in aanmerking te komen 
dient de hond over een actuele vaccinatie tegen hondenziekte te beschikken. 
 
Vaccinatie tegen hondenziekte 
Deelnemende honden dienen ingeënt te zijn tegen hondenziekte conform het 
volgende: 
• Honden jonger dan één (1) jaar: op de leeftijd van minimaal tien (10) weken. 
• Honden ouder dan één (1) jaar: de hond moet gevaccineerd zijn op een 
minimumleeftijd van tien (10) maanden en niet meer dan vier (4) jaar geleden. 
 



 

 

Parvo-vaccinatie 
Svenska Kennelklubben beveelt aan dat alle honden worden ingeënt tegen het 
parvovirus. 
 
Para-influenza 
Svenska Kennelklubben raadt ook aan om deelnemende honden te vaccineren tegen 
para-influenza (kennelhoest). 
 
Vaccinatie tegen hondsdolheid 
Ga voor actuele informatie naar de website van de Zweedse Landbouwraad 
(Jordbruksverket) www.sjv.se 
 
Houd er rekening mee dat titertesten in plaats van vaccinaties niet geldig zijn in 
Zweden. 
 

Honden meenemen 
naar Zweden:  Volg de regels van de Europese Unie (EU) om een hond naar Zweden mee te nemen. 

Gedetailleerde informatie over de voorschriften is te vinden op de Zweedse 
landbouwraad website (Jordbruksverket), www.sjv.se. 
 
Niet-Zweedse deelnemers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van informatie 
over de regels en voorschriften voor wederinvoer in het land van herkomst van de 
eigenaar. 
 
Grenscontrole bij het meenemen van een hond naar Zweden 
Bij het meenemen van een hond naar Zweden moet de douane worden 
geïnformeerd bij het overschrijden van de grens. Gedetailleerde voorschriften zijn te 
vinden op de website van de Zweedse douane (Tullverket), www.tullverket.se. 
 

Ontwormen: Ontwormen is mogelijk tegen een kostprijs van 10€ per hond, 3-5 honden 25€. 
Wormenkuren zijn niet verkrijgbaar bij onze dierenarts en dien je zelf mee te nemen. 
 

 

  



 

 

WKC 2023 Programma 
 

Woensdag 28 juni 2023 
 
13:00 - Registratie van de honden en dierenartscontrole  
16:00 Keurmeester vergadering 
17:00 Teamleider vergadering 
19:00 Openingsceremonie 
  
Donderdag 29 juni 2023 
 
07:30 Proeflopen 
08:00 Start eerste omloop 
10.00 - Registratie van de honden en dierenartscontrole  
13:00 Start tweede omloop 
17:00 Keurmeester vergadering 
18.30 Prijsuitreiking 
- Teamleider vergadering aansluitend op de prijsuitreiking 
 
Vrijdag 30 juni 2023 
07:30 Proeflopen 
08:00 Start eerste omloop 
10.00 - Registratie van de honden en dierenartscontrole  
13:00 Start tweede omloop 
17:00 Keurmeester vergadering 
18.30 Prijsuitreiking 
- Teamleider vergadering aansluitend op de prijsuitreiking 

 
 
 

Zaterdag 1 juli 2023 
 
07:30 Proeflopen 
08:00 Start eerste omloop 
10.00 - Registratie van de honden en dierenartscontrole  
13:00 Start tweede omloop 
17:00 Keurmeester vergadering 
18.30 Prijsuitreiking 
- Teamleider vergadering aansluitend op de prijsuitreiking 
 
Zondag 2 juli 2023 
 
07:30 Proeflopen 
08:00 Start eerste omloop 
10.00 - Registratie van de honden en dierenartscontrole  
13:00 Start tweede omloop 
17:00 Keurmeester vergadering 
18.30 Prijsuitreiking en sluitingsceremonie 
- Teamleider vergadering aansluitend op de sluitingsceremonie 

 


