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1 Reglement van inwendige orde windhondensport 
Zie apart document  

2 Belgische reglementen voor de windhondenrennen en 
coursings 

2.1 Algemeen 
§1 Elke eigenaar of mede-eigenaar van windhonden voor rennen en/of coursings, al dan niet 

aangesloten bij een door de KMSH Belgische of Luxemburgse erkende club, die voor hem of 
voor zijn windhond(en) minstens één keer in zijn leven een ren- en/of coursing licentie heeft 
afgesloten, wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en het reglement 
van inwendige orde zoals hierboven vermeld die de windhondenrennen en -coursings regelt, 
deze te hebben erkend en aanvaard.  
Elke inbreuk, fraude of overtreding van het genoemde ‘reglement van inwendige orde – 
windhondensport en de Belgische reglementen voor de windhondenrennen en -coursings’ 
begaan door de verantwoordelijke(n) en/of eigenaar van windhonden die onder hetzelfde 
dak wonen, alsook de begeleider, zal door een tuchtcommissie behandeld worden.  
Deze commissie zal, al naar gelang het geval, de klacht zonder gevolg klasseren, een blaam 
kunnen opleggen, een tijdelijke schorsing kunnen uitspreken van de clubs voor hem en zijn 
windhond samen met een intrekking van de licentie voor de duurtijd van de schorsing. Een 
boete van maximaal 500 € vermeerderd met de kosten voor het samenstellen van het 
tuchtdossier en alle juridische kosten met betrekking tot de zaak.  
In het ergste geval kan deze commissie een definitieve uitsluiting kunnen uitspreken van de 
eigenaar(s), mede-eigenaar(s) die onder hetzelfde dak wonen alsook de begeleider, gevolgd 
door een definitieve intrekking van de licenties. Tegen deze beslissing kan evenwel beroep 
worden aangetekend bij de kynologische commissie; die hiervoor als enige bevoegd is. In 
burgerlijke zaken zijn alleen de rechtbanken van Brussel/Schaarbeek bevoegd.  

§2 Alle windhondenwedstrijden in België worden gehouden onder toepassing van deze 
reglementen en controle van de KMSH.  

§3 De leden van het bestuur van elke club verbinden zich ertoe de reglementen voor de 
windhondenwedstrijden te kennen en er zich vrijwillig aan te onderwerpen.  

§4 Elk lid van een, door de KMSH, erkende windhondenren- of coursingvereniging 
a) wordt bij aanvang van het lidmaatschap door het secretariaat van de KMSH gewezen op 

de reglementen van de windhondensport;  
b) verbindt zich ertoe de reglementen voor de windhondensport te kennen en er zich 

vrijwillig aan te onderwerpen. 
§5 Iedere belanghebbende kan zich rechtstreeks tot de KMSH wenden. Indien het contact zulks 

vereist informeert de KMSH de (betrokken) club(s). 
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2.1.1 Dierenbescherming 
§1 De veiligheid en het beschermen van het welzijn van de dieren moet altijd voorop staan bij 

de organisatoren, keurmeesters, jury’s en deelnemers aan de windhonden wedstrijden.  
§2 Dit impliceert het onbetwistbaar recht van iedere eigenaar om op elk moment zijn hond 

terug te trekken van iedere ren- of coursing organisatie.  
§3 Beslissingen van de aangestelde dierenarts zijn onbetwistbaar en dienen onverwijld 

opgevolgd te worden.  
§4 De eigenaar heeft de verplichting om zijn honden zorgvuldig voor te bereiden op wedstrijden 

en de dag van de wedstrijd zelf voldoende op te warmen en uit te lopen.  
§5 Aan windhondenwedstrijden deelnemen is niet toegestaan met honden die:  

a) Ziek zijn, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij ziek zijn;  
b) Gewond zijn;  
c) Met ongedierte besmet zijn;  
d) Voor teven, loops of (schijn)drachtig zijn;  
e) Duidelijk in slechte fysieke toestand verkeren.  

§6 Dierenarts op wedstrijden:  
§6.1 Internationale wedstrijden:  
a) De organisator zal een dierenarts aanstellen voor het evenement. De dierenarts 

moet gedurende de volledige wedstrijd aanwezig zijn en klaarstaan om in te grijpen.  
b) Taken voor de dierenarts: zie 7.5 van de FCI Regulations for International 

Sighthounds Races and Lure Coursing Events 
c) Honden jonger dan 2 jaar en ouder dan 6 jaar moeten, voorafgaand aan de tweede 

omloop in coursings en voorafgaand aan de finale in rennen, door de dierenarts 
gecontroleerd worden.  

§6.2 Nationale wedstrijden:  
De organisator moet voldoen aan bovenstaande paragraaf §6.1.  

§7 Als een dierenarts, omwille van het welzijn van de hond, de jury informeert dat deze hond 
moet teruggetrokken worden uit de wedstrijd, zal de jury deze beslissing opleggen en het 
secretariaat op de hoogte brengen.  

§8 Het gebruik van een muilkorf voor alle rassen tijdens alle wedstrijden is verplicht. 
§9 Halsbanden worden afgedaan voor de start.  
§10 Het gebruik of het dragen van elektrische apparaten, wurgkettingen enz. in de omgeving van 

de manifestatie, op het parkeerterrein enz. zal leiden tot diskwalificatie van de wedstrijd.  
§11 Prijzen mogen niet in de vorm van geld worden uitgereikt. 

2.1.2 Honden 
§1 Waar in deze reglementen wordt gesproken van honden worden daarmee bedoeld:  

a) De windhondenrassen uit rasgroep 10 van de FCI; 
b) De rassen uit rasgroep 5 van de FCI, beperkt tot Pharao Hound, Cirneco dell’Etna, 

Podenco Ibicenco, Podenco Canario, Podengo Portugees (Pequino, Medio, Grando) en de 
Basenji.  

c) Rassen die nog niet erkend zijn door de FCI maar wel kunnen deelnemen aan CAC 
tentoonstelling in Belgïe: Silken Windsprite. 

Deze honden kunnen, indien ze aan de voorwaarden voldoen, het CACBL verkrijgen. 
§2 De KMSH kan aan de windhondenren- of coursingclubs toestemming verlenen om bij 
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wedstrijden faciliteiten te verlenen aan honden van andere rassen. Zoals bijkomende maar 
nog niet door FCI erkende rassen: Kritikos Langonikos, Podenco Andaluz, Taigan. 

2.1.2.1 Toelatingsvoorwaarden  

Elke hond, die wil deelnemen aan windhondenwedstrijden, moet aan volgende voorwaarden 
voldoen:  
§1 Ingeschreven zijn in een stamboek en in het bezit zijn van een stamboom, afgegeven door 

een door de FCI en de KMSH erkende organisatie. 
§2 In het bezit zijn van een geldige ren- of coursinglicentie, afgeleverd door een door de FCI 

erkend organisme. 
§3 Minimumleeftijd:  

a) 15 maanden voor Whippets, Italiaanse Windhondjes, Cirneco dell’Etna, Silken 
Windsprite, Podengo Portugees ( Pequino, Medio) en Banseji 

b) 18 maanden voor alle andere rassen.  
§4 Maximumleeftijd: Tot het einde van het kalenderjaar waarin de hond 8 jaar is geworden. 
§5 Worden ingeschreven onder de naam en het adres van de eigenaar, zoals vermeld op de 

stamboom en de ren- of coursinglicentie. Deze eigenaar mag niet op de forfaitlijst van de 
KMSH staan. Elke actieve en erkende club kan aan de KMSH voorstellen, mits voorlegging 
van een geldige inschrijving, om de eigenaar van een hond, die in de catalogus van een 
wedstrijd stond en waarvan het inschrijvingsgeld voor die wedstrijd niet betaald werd, op  te 
nemen op de forfaitlijst van de KMSH. Om van de forfaitlijst geschrapt te worden dient de 
eigenaar en/of de betrokken club het bewijs van betaling van het verschuldigd 
inschrijvingsgeld aan de KMSH over te maken.  

§6 Op de wedstrijd verschijnen in zijn natuurlijke haardracht, noch geschoren, noch op een of 
andere kunstmatige wijze veranderd.  

2.1.2.2 Toelatingsvoorwaarden voor de FCI-CACIL klasse 

<<bepalingen uit het internationaal FCI reglement>> 

§1 Enkel windhonden uit de FCI groep 10 zijn toegelaten tot de FCI-CACIL klasse. 
§2 Om deel te mogen nemen aan de FCI-CACIL klasse moet de hond in het bezit zijn van een 

FCI-CACIL licentie. Deze licentie moet worden afgegeven door de KMSH die de volgende 
eisen bevestigt: 
§2.1 Vanaf de leeftijd van 12 maanden ten minste 1 'zeer goed' (in ongeacht welke klasse) op 

een nationale CAC hondenshow of een internationale FCI-CACIB hondenshow. 
§2.2 Ten minste 1 "zeer goed" in één van de volgende klassen: tussenklasse, open klasse, 

werkklasse of kampioensklasse op een internationale FCI-CACIB hondenshow. De twee 
respectievelijke keurmeesters moeten van verschillende nationaliteit zijn. 

§3 Overgangsmaatregel:  
Tot 2022.12.31 is de startvoorwaarde voor de FCI-CACIL-klasse minstens 1 'zeer goed' in 
de volgende klassen: tussen-, open-, werk- of kampioensklasse op een internationale FCI-
CACIB hondenshow. Voor de honden die nog geen CACIL-licentie hebben, moet het 
showresultaat worden ingezonden voor elke inschrijving op een FCI-CACIL-evenement. 

§4 Bij het inschrijven voor een wedstrijd moet er wel nog telkens vermeld staan in de 
inschrijving of men voor CACIL wil deelnemen of niet. 
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2.1.2.3 Toelatingsvoorwaarden voor de-CSS klasse 

§1 Voor honden die niet voldoen aan de vereisten van de FCI-CACIL klasse. 
§2 Om te mogen deelnemen aan de CSS klasse moet de hond in het bezit zijn van een CSS 

licentie. Deze licentie moet zijn afgegeven door KMSH. Tentoonstellingsresultaten zijn niet 
vereist. 

2.1.3 Administratieve bepalingen  
Een club moet een ren of coursing wedstrijd online aanvragen bij de KMSH. 

2.1.3.1 Ren- of coursinglicenties  

§1 Officiële ren- of coursinglicenties worden afgeleverd door de KMSH. De licentie is geldig voor 
de hele loopbaan van de hond zonder verandering van klasse. 

§2 De licentie zal pas geldig zijn indien deze wordt bekrachtigd door een jaarlijkse 
forfaitbijdrage aan de thuisclub en dit in het werkboekje genoteerd is. 

§3 Een erkende actieve club kan bij de KMSH voor de windhonden van haar leden: 
a) Renlicenties aanvragen aan de KMSH voor zover deze club in het voorafgaande 

kalenderjaar minstens één geplande renwedstrijd effectief heeft uitgevoerd én in het 
lopend jaar minstens één renwedstrijd heeft aangevraagd; 

b) Coursinglicenties aanvragen aan de KMSH voor zover die club in het voorafgaande 
kalenderjaar minstens één geplande coursing wedstrijd effectief heeft uitgevoerd en in 
het lopend jaar minstens één coursing wedstrijd heeft aangevraagd. 

§4 Ren of coursinglicenties bestaan uit twee delen: 
a) De licentie: een kaart die het eigendom blijft van de KMSH; 
b) Het werkboekje: hierin worden de behaalde resultaten genoteerd. Dit boekje blijft steeds 

eigendom van de eigenaar van de hond. 
§5 Beide delen moeten voor aanvang van een wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat 

aangeboden worden. 
§6 De ren- of coursinglicenties van, een in de loop van een ren- of coursingseizoen in België 

aangekochte hond, is slechts dan geldig wanneer de hond bij de KMSH werd geregistreerd 
op naam van de nieuwe eigenaar. 

§7 Buitenlandse stambomen dienen eerst door de KMSH gehomologeerd te worden vooraleer 
ze geldig zijn voor aanvraag van een Belgisch ren- of coursinglicentie. 

2.1.3.2 De ren- of coursinglicenties vermelden:  

a) De naam van de hond;  
b) De naam van de eigenaar;  
c) Het ras;  
d) Het geslacht;  
e) De geboortedatum;  
f) Het nummer van de stamboom en de tatoeage resp. het chipnummer 
g) Datum van uitgesproken diskwalificatie(s). 
h) Licentie nummer. 
i) CACIL of CSS klasse 
Deze gegevens moeten minstens vermeld staan in het Engels.  
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2.1.3.3 Het werkboekje vermeldt de volgende info:  

a) De naam van de hond;  
b) De naam van de eigenaar;  
c) Het ras;  
d) Het geslacht;  
e) De geboortedatum;  
f) De nummer van de stamboom 
g) Chipnummer of tatouage nummer 
Er is slechts 1 werkboekje nodig voor de hele loopbaan van de hond, ook al loopt je hond 
eerst in CSS-klasse en later in CACIL-klasse of omgekeerd. 

2.1.3.4 Aanvraag ren- of coursinglicenties:  

Zie ook: 2.1.2.1 - 2.1.2.2 en 2.1.2.3 ivm voorwaarden 
§1 De aanvraag voor een ren- of coursinglicenties wordt door de eigenaar gedaan via zijn club 

met behulp van het daarvoor bestemde standaardformulier, waarop hij verklaart akkoord te 
gaan met de geldende reglementen. 

§2 Het aanvraagformulier waarop een bestuurslid de juistheid van het chipnummer bevestigd, 
wordt door de club, die de eigenaar als zijn thuisclub aanduidt, verstuurd voor de 1ste 
kalenderdag van de maand naar KMSH. Binnen een periode van 4 weken zal de licentie in 
ontvangst kunnen genomen worden via de thuisclub. 
Het moet vergezeld zijn van:  

a) Een fotokopie van de op zijn naam gestelde stamboom;  
b) Een fotokopie van de pagina uit het Europees hondenpaspoort waaruit blijkt dat de 

hond in België werd geregistreerd bij DOGID (voorheen ABIEC);  
c) Een verklaring “Goed Rond” ( zie: 2.1.3.6); 
d) Bij een aanvraag voor de CACIL-klasse: twee geldende showresultaten die voldoen aan 

2.1.2.2 van dit regelement. Zie ook 2.1.2.2 §2 de laatste aangevraagde licentie blijft 
levenslang geldig indien wordt voldaan aan 2.1.3.1§2. 

§3 Bij wissel van CACIL-klasse naar CSS of omgekeerd, moet de huidige licentie steeds worden 
meegestuurd bij de aanvraag van de nieuwe licentie. Bij het wijzigen van CSS naar CACIL 
moeten steeds de nodige showresultaten worden toegevoegd bij het aanvraagformulier. 
§3.1 Men kan slechts 1 keer per jaar wisselen van licentie zonder bijkomende kosten. Anders 

zal het forfaitbedrag voor een nieuwe licentie aangerekend worden. 
§3.2 Bij het wisselen van een licentie zal dit steeds door de thuisclub moeten 

gehomologeerd worden in het werkboekje. 

2.1.3.5 Aanvragen werkboek 

§1 De werkboek moet aangevraagd worden door de eigenaar van de hond. Dit via een formulier 
dat via de KMSH is terug te vinden op de website van de commissie. Hiervoor zal min. 18€ 
tot max. 50€ in rekening worden gebracht voor het werkboek en het aangetekend versturen 
door KMSH. Na betaling zal de werkboek binnen de 15 werkende dagen bij de aanvrager 
afgeleverd worden. 

§2 Toegepaste kleurcodes voor het werkboekje: 
a) Afghaanse windhond: geel 
b) Greyhound: blauw 
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c) Whippet: rood 
d) Andere rassen: groen 

2.1.3.6 Verklaring ‘Goed Rond’  

§1 Een ‘Goed Rond’ wordt geëvalueerd door 3 personen die jurylid racing, keurmeester 
coursing en/of bestuurslid van een door de KMSH erkende ren- of coursingclub zijn én 
waarvan er minstens 1 persoon keurmeester/jurylid is. 

§2 Er dient bij aanvang van een ‘goed rond’ steeds een chipcontrole te gebeuren door het 
wedstrijdsecetariaat of een bestuurslid.  

§3 De verklaring bevestigt dat:  
a) Voor rennen: de hond op reguliere wijze drie (3) rennen (in volledige wedstrijduitrusting) 

gelopen heeft met minstens twee (2) andere gelijkwaardige honden, zonder te storen 
en/of te kleven. De hond die de verklaring wil behalen, moet gestart worden tussen ander 
honden. Er mag geen leeg starthok zijn tussen de verschillende honden. 

b) Voor coursing: de hond op reguliere wijze drie (3) ritten (in volledige wedstrijduitrusting) 
gelopen heeft waarvan maximaal éénmaal solo en minimum tweemaal samen met een 
andere hond onder de volgende voorwaarden: 
• solorit (renbaan of coursing veld). Niet verplicht voor een hond met een renlicentie 
• één loop met andere hond (renbaan of coursing veld) Indien er met twee honden op 

de renbaan gelopen wordt, dienen ze gelijktijdig te starten. Niet verplicht voor een 
hond met een renlicentie 

•  één loop met andere hond, ook verplicht voor honden met renlicentie op een 
coursing veld, indien ze ook een coursing licentie willen aanvragen 

Er is geen vastgelegde volgorde in deze proeflopen. 
§4 De kleine rassen dienen de minimumleeftijd van 12 maanden bereikt te hebben vooraleer 

een verklaring van goed rond kan opgesteld worden. De grote rassen moeten de 
minimumleeftijd van 15 maanden bereikt te hebben en mogen maximaal 400m lopen. 

§5 Een hond die loopt voor een verklaring ‘Goed rond’ kan niet als meeloper deelnemen in een 
wedstrijd.  

2.1.3.7 Invullen van het werkboekje  

Om problemen te vermijden bij het correct opmaken van de selectie voor de titelwedstrijden 
dienen de werkboekjes volledig en correct te worden ingevuld. Dit mag enkel door een erkend 
wedstrijdsecetariaat. 
§1 Werkboek rennen: 

a) Datum van de wedstrijd  
b) Plaats en renafstand  
c) Soort wedstrijd:   

Internationale wedstrijd: I  
Nationale wedstrijd: N  

d) De snelste tijd van de finale binnen de klasse en/of ras 
e) De individuele tijden  
f) Het aantal gestarte honden in de (sub-) klasse en/of ras 
g) Paraaf van wedstrijdsecretaris, jury-lid of keurmeester 
h) Voorstel behaalde CACBL, Res CACBL, FCI-CACIL, Res FCI-CACIL 
i) Bijzondere vermeldingen bij honden die de wedstrijd niet reglementair beëindigen:  
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1) Beslissing van de keurmeesters/dierenarts:  
Diskwalificatie: DISQ/R of DISQ/C  
Uitsluiting: DISM/R of DISM/C (Dismiss) 
Uitsluiting met medische reden/Gekwetst MWDR (Medical WithDRawal) 

2) Beslissing eigenaar  
Teruggetrokken WDR (WithDRawal) 

§2 Werkboek coursing: 
a) Datum van de wedstrijd  
b) Plaats en renafstand  
c) Soort wedstrijd:   

Internationale wedstrijd: I  
Nationale wedstrijd: N  

d) Het maximum te behalen puntentotaal 
e) Eigen punten uit 1ste en 2de course en het totaal 
f) Het aantal gestarte honden in de klasse en/of het ras en het behaalde klassement 
g) Paraaf van wedstrijdsecretaris, jury-lid of keurmeester 
h) Voorstel behaalde CACBL, Res CACBL,FCI-CACIL, Res FCI-CACIL 
i) Bijzondere vermeldingen bij honden die de wedstrijd niet reglementair beëindigen:  

1) Beslissing van de keurmeesters/dierenarts:  
Diskwalificatie: DISQ/R of DISQ/C  
Uitsluiting: DISM/R of DISM/C (Dismiss) 
Uitsluiting met medische reden/Gekwetst MWDR (Medical WithDRawal) 

2) Beslissing eigenaar  
Teruggetrokken WDR (WithDRawal) 

2.1.4 Onreglementair gedrag van deelnemende honden  
2.1.4.1 Uitsluiten en diskwalificaties  

De bepalingen 1.8 van de FCI Regulations for International Sighthounds Races and Lure  Coursing 
Events worden integraal van toepassing gemaakt in dit reglement.  
Alleen keurmeesters of jury leden kunnen sancties opleggen die in overeenstemming moeten zijn 
met dit reglement. Sancties kunnen alleen uitgesproken worden door een meerderheid van de 
aangestelde keurmeesters/juryleden. Ze moeten met 3 aanwezig zijn, zowel bij coursing als bij 
rennen. 
Voor sancties zoals diskwalificatie, uitsluiting of valse start is er een meerderheid nodig om de 
sanctie te valideren daarom moeten de keurmeesters steeds iedere coursing omloop beoordelen 
en punten toekennen. 
De diskwalificatie (DISQ) moet duidelijk worden vermeld in de werkboek. Na een tweede 
diskwalificatie in hetzelfde kalenderjaar moet de licentie door de organisator worden 
ingehouden en binnen 3 dagen worden opgestuurd naar het secretariaat van de nationale 
organisatie van het land waar de eigenaar officieel gevestigd is. Voor het vastleggen moet de 
volgende afkorting worden gebruikt: gediskwalificeerd = DISQ/R of DISQ/C. 
Redenen tot uitsluiten–(DISM) keurmeesters MOETEN een hond uitsluiten voor de dag die: 

a) Stopt tijdens een ren of coursing behalve omwille van technische redenen.  
b) Aangespoord moeten worden om te beginnen lopen of met behulp van roepen, 

bewegingen, fluiten of eender welke andere handeling over de aankomst komen.  
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c) Niet aanwezig zijn bij de start van de ren/rit. 
d) Volgt zijn tegenstander(s) in plaats van het vel. 
e) Beschikt niet over de nodige fysieke conditie, vastgesteld door een dierenarts. 

Redenen tot diskwalificeren – (DISQ) keurmeesters en/of juryleden MOETEN een hond 
diskwalificeren die: 

a) Aanvalt of probeert een andere hond aan te vallen. Aanvallende honden zijn honden 
die hun aandacht niet op het kunsthaas gericht houden, maar andere honden 
aanvallen of proberen aan te vallen om hen daardoor te beletten het kunsthaas 
normaal te volgen. Dit geldt ook voor constant herhaalde pogingen om over een lange 
afstand de tegenstander te beletten goed te lopen. Kort oriënterend, kijken naar de 
andere hond is toegestaan. De onmiddellijke verdedigende reactie op een aanval is 
toegestaan. Als een hond tijdens een ren / course lichaamscontact maakt, zonder de 
intentie om te vechten om op die manier een beter zicht op de kunsthaas te krijgen, 
mag dat niet als storen worden beoordeeld. 

b) Wil ontsnappen buiten de renbaan of coursing terrein zonder verdere aanleiding. 
c) Het verloop van een ren of coursing verhindert. Als een hond stopt tijdens het rennen 

op de renbaan en de ren moet gestopt worden vóór de finish, moet die deze hond 
gediskwalificeerd worden. 

2.1.4.2 Gevolgen van diskwalificatie(s) en uitsluiting(en) 

§1 Gediskwalificeerde honden krijgen volgende startverboden opgelegd: 
a) eerste diskwalificatie in het jaar: startverbod voor de wedstrijddag zelf. 
b) tweede diskwalificatie in het jaar: startverbod voor vier weken, de wedstrijddag zelf 
inbegrepen. 
c) derde diskwalificatie in het jaar: startverbod voor acht weken, de wedstrijddag zelf 
inbegrepen. 
d) vierde diskwalificatie in de loop van twee opeenvolgende jaren: vervallen van de ren of 
coursinglicentie. 

§2 Voorwaarde tot het bekomen van een nieuwe licentie na 4 diskwalificaties: Boven op de 
bepalingen voor de ‘Verklaring goed rond’ dient voldaan te zijn aan volgende bijkomende 
bepaling:  

§3 De 3 rennen of ritten voor ‘goed rond’ worden gelopen op officiële Belgische wedstrijden, 
volgens de geldende wedstrijdvoorwaarden en onder beoordeling van de aangestelde jury.  

§4 Indien een hond binnen twee jaar na het verkrijgen van een nieuwe licentie nogmaals wordt 
gediskwalificeerd, wordt zijn licentie levenslang ingetrokken. 

§5 Een uitsluiting (DISM) moet duidelijk worden vermeld in het werkboekje met vermelding van 
het soort evenement. Als een hond 2 opeenvolgende uitsluitingen heeft gekregen, dan kan 
deze hond pas weer deelnemen aan een ren of coursing, als hij kan bewijzen dat hij een 
succesvolle proefloop heeft afgelegd met een gecertificeerde meelopende hond. Voor het 
vastleggen moet de volgende afkorting worden gebruikt: uitsluiten= DISM/R of DISM/C. 

2.1.5 Uitsluiting op medische grond ( MWDR)  
Indien een eigenaar zijn hond op basis van medische reden, anders dan gebrek aan algemene 
conditie maar wel door opgelopen blessure tijdens de wedstrijd, moet terugtrekken na een 
eerste run, dan moet dit door de aanwezige dierenarts gegrond worden.  
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De verklaring van de dierenarts moet opgenomen worden in het wedstrijdverslag.  
Indien de deelnemende hond een resultaat heeft uit een eerste rit, zal deze meetellen als een 
volwaardige wedstrijd voor de selectie voorwaarden bij kampioenschappen.  

2.1.6 Doping  
2.1.6.1 Algemeen  

Iedereen die zich aanmeldt op een wedstrijd, gaat automatisch akkoord om zich te onderwerpen 
aan een dopingcontrole. 
§1 Iedere vorm van doping is verboden.  
§2 De door de KMSH aangestelde dopingcontroleur(s) kan op elke windhondenwedstrijd of 

daaraan gerelateerde activiteit een dierenarts verzoeken om urine of andere 
lichaamssubstanties af te nemen voor analyse. De handeling moet worden verricht in het 
bijzijn van de afgevaardigde van de KSMH en de eigenaar of begeleider.  

§3 Elke organiserende club is verplicht tenminste twee (2) meerderjarige getuigen ter 
beschikking te stellen aan de KMSH die onder verantwoordelijkheid van de dierenarts 
worden opgeleid om op correcte wijze te kunnen assisteren tijdens de inzameling van urine 
of ander lichaamsvocht.  

§4 De door de KMSH aangestelde dopingcontroleur wijst twee (2) meerderjarige getuigen aan 
die belast zijn met het assisteren tijdens de staalnames. Het is hun taak om zonder 
onderbreking van de eigenaar of begeleider én de hond te vergezellen gedurende de tijd 
nodig voor het inzamelen van de urine of ander lichaamsvocht.  

§5 Een controleur of de getuigen aangeduid door de clubs mogen hun functie niet uitoefenen 
ingeval van een dopingcontrole op hun eigen honden of honden van personen waarmee zij 
samenwonen. 

§6 De eigenaar van een voor dopingcontrole aangewezen hond is verplicht de voor een 
onderzoek benodigde minimum hoeveelheid urine of ander lichaamsvocht van deze hond af 
te leveren. Weigeren van de inzameling van urine of ander lichaamsvocht wordt gelijkgesteld 
aan een positieve analyse en als zodanig bestraft.  

§7 Het is verboden aan een windhondenwedstrijd deelnemende windhonden van het 
wedstrijdterrein te verwijderen zonder toestemming van de dopingcontroleur vanaf het 
moment dat is aangekondigd dat er dopingcontrole zal plaatshebben tót de voor controle 
aangewezen honden definitief zijn bekendgemaakt. Overtreding van deze regel wordt 
gelijkgesteld aan een positief doping resultaat. Van de nog in wedstrijd zijnde honden die na 
aankondiging van de dopingcontrole teruggetrokken worden, kan de dopingcontroleur van 
de KMSH toch de inlevering van urine of ander lichaamsvocht eisen.  

§8 De KMSH bepaalt de procedure voor het inzamelen, onderzoeken en afhandelen de 
procedure voor het inzamelen, onderzoeken en afhandelen van de stalen.  

2.1.6.2  Procedure  

2.1.6.2.1 Algemeen  

§1 De KMSH behandelt de dopingzaken.  
§2 Beroep hiertegen is mogelijk bij KMSH.  

2.1.6.2.2 Selectiemethoden van de honden die aan een controle worden onderworpen  

De controleur is volledig vrij in het ter controle aanduiden van deelnemende honden en dit zowel 
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voor rennen, coursings. 

2.1.6.2.3 Uitvoeringsprocedure van de controles  

§1 De controleur signaleert op een door hem gekozen ogenblik aan de voorzitter van de jury en 
de coördinator van de organiserende club dat hij controles gaat uitvoeren;  

§2 Onmiddellijk na de aankomst der honden biedt de getuige zich aan bij de eigenaar of de 
begeleider van de hond  
a) Ingeval van inzameling van urine presenteert de getuige drie (3) verpakte opvangschalen. 

De eigenaar of begeleider kiest hieruit 1 opvangschaal voor het onder toezicht van de 
getuige opvangen van urine. De eigenaar of de begeleider zamelt de urine in op 
natuurlijke wijze. Hij gebruikt daarvoor de opvangschaal die hij gekozen heeft. Wanneer 
de eigenaar of de begeleider er niet in slaagt om de benodigde hoeveelheid urine in te 
zamelen binnen de twee (2) uur volgend op de laatste finale, zal de dierenarts in overleg 
met de eigenaar of begeleider en de controleur, volgens de meest aangewezen procedure 
de benodigde hoeveelheid  urine afnemen.  

b) Ingeval van de inzameling van bloed begeleidt de getuige de eigenaar of begeleider én de 
hond naar de dierenarts verantwoordelijk voor het afnemen van de benodigde 
hoeveelheid ander lichaamsvocht. De dierenarts bepaalt vanuit zijn deskundigheid op 
welke wijze het bloed wordt afgenomen.  

§3 De controleur installeert zich in de door de coördinator van de organiserende vereniging 
gereserveerde en afgebakende ruimte. De eigenaar of de begeleider en de getuigen 
presenteren zich bij de controleur teneinde de identificatieprocedure van de hond uit te 
voeren. De identificatie gebeurt met behulp van de ren- of coursinglicentie. Het 
identificatienummer in de ren-of coursinglicentie moet overeenstemmen met het fysieke 
identificatienummer (chipnummer) van de hond.  

§4 De minimaal te leveren hoeveelheid urine of ander lichaamsvocht wordt bepaald door de 
controleur volgens de richtlijnen van het laboratorium.  

§5 De ingezamelde hoeveelheid urine of ander lichaamsvocht wordt door de dierenarts, in  
bijzijn van de eigenaar of begeleider van de hond en de getuige verdeeld over de flacons  A 
en B. Deze flacons worden aansluitend gesloten. Een proces-verbaal wordt door de  
controleur opgesteld en ondertekend door de eigenaar of begeleider van de hond, de  
getuige, de afgevaardigde van de KMSH en de controleur.  

§6 Beide flacons worden door de controleur overgemaakt aan het door de KMSH erkende  
laboratorium. Ingeval een tegenanalyse wordt gevraagd zal de controleur het  laboratorium 
opdracht geven flacon B over te maken aan het door de eigenaar gekozen  erkende 
laboratorium.  

2.1.6.2.4 Informatietraject bij een negatieve test  

Zodra de KMSH bericht ontvangt van het laboratorium informeert zij elektronisch of schriftelijk 
de betrokken eigenaar en de clubs.  

2.1.6.2.5 Bestraffingsprocedure bij een positieve test  

§1 Bij een positief resultaat zal de voorzitter van de KMSH per aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs, na consultatie van het dagelijks bestuur van de KMSH, de betrokken 
eigenaar op de hoogte stellen van het resultaat. Een kopie van het verslag van het 
laboratorium zal bij de brief gevoegd zijn. De betrokken eigenaar kan binnen de 10 dagen na 
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ontvangst vragen om gehoord te worden door het dagelijks bestuur, zich schriftelijk 
verdedigen en/of een tegenanalyse aanvragen. 

§2 Wanneer tijdens de uitvoering van deze procedure een tegenanalyse wordt gevraagd, kan 
deze pas plaatsvinden nadat de betrokken eigenaar een bedrag van 500€ op de 
bankrekening van de KMSH heeft overgemaakt. 

§3 Aansluitend en in afwachting van verder onderzoek, bijvoorbeeld de tegenanalyse, 
aangevraagd door de eigenaar. Worden de leden van de CRCB en de secretariaten van de 
erkende verenigingen op de hoogte gebracht. De KMSH kan de betrokken eigenaar en 
zijn/haar honden tijdelijk schorsen. En de KMSH vragen alle eigendomsoverdrachten van de 
betrokken eigenaar niet te behandelen en/of alle tijdelijke maatregelen te nemen die zij 
nodig acht. 

§4 Wanneer alle resultaten bekend zijn, in voorkomend geval ook deze van de tegenanalyse, 
zal de KMSH, in bijzondere vergadering, beraadslagen over: 

1) Het advies van de technisch raadgever; 
2) Het mondelinge of schriftelijke verweer van de betrokken eigenaar. 

§5 Acht de KMSH de doping bewezen dan bepaalt zij een straf binnen de grenzen opgelegd 
door hoofdstuk 1.4 van het reglement van inwendige orde van de windhondensport. 

§6 De KMSH legt deze straf, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, op aan de 
betrokken eigenaar. 

§7 Aanvaard de eigenaar de straf niet, dan dient deze een beroepsprocedure te starten bij de 
tuchtcommissie van de KMSH. 

§8 Op basis van de wet op de dierenbescherming zal de KMSH, indien de eigenaar van de hond 
op Belgisch grondgebied is gedomicilieerd, de inbreuk melden aan de bevoegde 
rechtbanken en gerechtshoven 

§9 Indien de eigenaar een buitenlander is, zal de KMSH zijn buitenlandse tegenhanger hiervan 
op de hoogte brengen. 

2.1.7 Betwistingen (jurybeslissingen / keuren)  
De jurering en puntentelling zijn definitief en er kan geen beroep tegen worden aangetekend. 

2.1.8 Ethiek van de functionarissen in officiële functies 
2.1.8.1 Integriteit  

§1 Alle personen die een officiële functie hebben moeten een hoge integriteitsstandaard 
vertonen. Alle deelnemers moeten door de functionarissen op gelijkwaardige manier en met 
gepast respect behandeld worden. Oneerlijke voordelen geven aan honden is verboden (bvb 
tactisch scoren).  

§2 Personen die een officiële functie hebben zijnde: leden van de jury, jury aan de aankomst, 
bochtcommissarissen en keurmeesters, wiens honden of honden van een partner of lid van 
de naaste familie deelnemen aan een ren/course, mogen niet in functie zijn tijdens het lopen 
van die klasse/geslacht, ze moeten worden vervangen en verblijven op het terrein wat voor 
deelnemers toegankelijk is. 
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2.1.8.2 Alcohol, drugs, etc  

Het is alle personen die een officiële functie hebben verboden enige vorm van medicatie (tenzij 
voorgeschreven door een dokter) of drugs of alcohol in te nemen tot 6 uur voor de start en 
tijdens het evenement. In geval van niet-naleving zal deze persoon voor minimaal één jaar 
geschorst worden en voor de tuchtcommissie van de KMSH worden gebracht.  

2.1.8.3 Gedrag  

§1 Alle personen die een officiële functie hebben moeten een vriendelijk maar tezelfdertijd 
kordaat gedrag vertonen naar de deelnemers aan het evenement. 

§2 Alle personen die een officiële functie hebben moeten een zeer goede kennis hebben van de 
regels en reglementen van dit nationaal of het internationaal reglement. 

2.1.8.4 Onkosten  

§1 De KMSH stelt de onkostenregeling vast voor de keurmeesters, juryleden en 
bochtcommisarissen op de Belgische windhondenrennen en -coursings.  

§2 De keurmeesters/juryleden, aangesteld door de KMSH CRCB op voorstel van de 
organiserende club op de Belgische Kampioenschappen (behalve voor de Beker van België 
coursing), krijgen geen vergoeding per dag. 

2.1.9 Uitschrijven van wedstrijden 
§1 Men dient bij het uitschrijven van een wedstrijd steeds te vermelden of dit om een 

nationale- of een internationale wedstrijd gaat. Voorschriften van het internationaal 
reglement moeten gevolgd worden voor internationale wedstrijden 

§2 De organiserende club kiest welke rassen nationaal lopen en welke internationaal indien de 
wedstrijd als een internationale is aangevraagd bij de FCI. Subklasse vermelden Bij aanvang 
kan men niet wisselen van Internationaal naar nationaal of omgekeerd, ook al zijn er minder 
dan 6 honden van een bepaald ras aanwezig. Kortom; Als een wedstrijd wordt aangekondigd 
als een internationaal FCI windhondenren of-coursing evenement, zijnde FCI reglementen 
van toepassing op alle deelnemende honden van de rassen die worden vermeld in de 
uitschrijving van dit evenement, zelfs als er minder dan 6 deelnemende honden per ras zijn. 

2.1.9.1 Verplichte informatie bij uitschrijven van een nationale wedstrijd 

Verplichte informatie bij uitschrijven van een internationale wedstrijd zie: internationaal 
reglement, hoofdstuk 1.6. 
• Organiserende club 
• Plaats, datum, starttijd van wedstrijd, start uur dierenarts controle 
• Naam van de wedstrijdleider (bij zowel coursing als rennen) en van de keurmeesters bij 

coursing. 
• Contact gegevens om in te schrijven 
• Bedrag van inschrijfgeld 
• Soort wedstrijd, zijnde coursing of rennen met of zonder CACBL 
• Afsluit datum van inschrijvingen 
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• Voor racing:  
Informatie over de racebaan (lengte, vorm, radius van bochten, aard van de bodem, type 
loktechniek). Systeem van tijdwaarneming. 
scheidingssysteem voor subklassen: tijd of gewicht 

• Voor lure coursing:  
Informatie over de specifieke kenmerken van de coursing (type  
ondergrond, lengte van de baan, machinetechniek en type circuit (gesloten of open). 

2.1.10 Voorwaarden voor deelname aan en/of inrichten van wedstrijden 
§1 Organiserende clubs welke windhondenwedstrijd inrichten zorgen dat de deelnemers 

voldoende informatie krijgen omtrent de te houden wedstrijd.  
§2 Afwezige honden mogen vervangen worden door een hond van hetzelfde geslacht en klasse.  
§3 Honden, niet opgenomen in het programma, mogen slechts op beslissing van de jury 

bijgeplaatst worden.  
§4 Eigenaars van ingeschreven honden die aan de wedstrijd niet kunnen deelnemen zullen de 

organiserende vereniging hiervan tijdig verwittigen. Het inschrijfgeld blijft evenwel te 
voldoen.  

§5 Ingeschreven honden (vermeld in de catalogus) die door de eigenaar op de dag van de 
wedstrijd teruggetrokken worden, mogen die dag niet lopen voor een wedstrijd, solo, demo 
of oefenrit. Het inschrijfgeld blijft evenwel te voldoen. 

§6 Officials, die verhinderd zijn, maken dit tijdig kenbaar zodat in hun vervanging kan voorzien 
worden.  

§7 De inrichtende clubs bepalen zelf de sluitingsdatum der inschrijvingen voor hun wedstrijden, 
op voorwaarde dat bij aanvang van de wedstrijd een compleet programma voorligt.  

§8 De organiserende vereniging zal er op de dag van de wedstrijd zorg voor dragen dat:  
a) De wedstrijd snel wordt afgewerkt, zonder overbodige of te lange pauzes; 
b) Beschikbaar gestelde extra prijzen worden verdeeld zonder dat daarvoor extra  koersen 

worden gelopen;  
c) De honden niet vaker starten dan nodig om tot een eerlijke uitslag te komen. 

§9 Renindeling: 
a) Het renprogramma wordt door de organiserende vereniging onpartijdig samengesteld.  
b) De jury heeft het recht wijzigingen in het oorspronkelijke programma aan te brengen;  
c) Bij deelname van meerdere honden van één eigenaar in dezelfde (sub)klasse worden 

deze indien mogelijk in verschillende series ingedeeld;  
d) Elke hond moet tenminste tweemaal starten.  

§10 Met uitzondering voor de kampioenschapsrennen, kan een organiserende vereniging,  
zonder opgave van redenen, honden weigeren. Op vraag van de CRCB of de KMSH is het  
bestuur verplicht de redenen van weigering mede te delen.  

§11 Aanwezigheid:  
a) Deelnemende honden moeten tenminste 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd bij  

het wedstrijdsecretariaat gemeld zijn;  
b) Deelnemende honden worden tenminste één rit voor deze waarin zij lopen, klaar  

gehouden in de buurt van de starthokken of de verzamelruimte.  
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§12 Opvang  
a) De eigenaar begeleider moet bij het binnenkomen van de honden onmiddellijk de  eigen 

hond opvangen. Slaagt hij daar niet in, dan mag dit geen reden zijn tot  hardhandig 
optreden tegen het dier, noch voor hemzelf, noch voor anderen.  Overtreders worden 
onmiddellijk uitgesloten.  

b) De persoon, die de hond opvangt, mag zich niet in de baan bevinden van de  
aanstormende dieren. Hij/zij stelt zich op langs de afrastering van het loopvlak en  houdt 
zich aan de aanwijzingen van de renleider.  

c) Agressieve honden moeten vooraf worden gemeld bij de renleider, zodat in  eventuele 
hulp bij het opvangen kan worden voorzien om onnodig risico voor andere  honden te 
vermijden.  

d) Bij verplaatsing van start naar opvang letten de eigenaars of begeleiders erop dat zij het  
uitzicht van de jury en/of bochtcommissarissen niet hinderen of op enigerlei andere  wijze 
het goede verloop van de ren verstoren.  

§13 Afleiden van de honden tijdens de ren, in welke vorm ook, is verboden. Het kan  
ongeldigheid van de bewuste ren uitlokken. Is bij het afleiden een eigenaar van een van  de 
deelnemende honden betrokken dan kan deze hond worden gediskwalificeerd.  

§14 Het ongeoorloofd beïnvloeden van de start bij de rennen door na het plaatsen op de 
starthokken te  slaan, te roepen, te fluiten of zich na het plaatsen vóór het starthok te 
begeven kan door  de jury met uitsluiting worden bestraft.  

2.1.11 Taping / afplakken 
§1 Been-tapes zijn toegestaan om de wolfsklauwen te beschermen tegen verwondingen. Het 

tapen van de binnenkant van de dijen is ook toegestaan. Het aftapen van de klauwen mag de 
gewrichten niet bedekken. De functionarissen in de paddock controleren of de tape correct 
is aangebracht. De tape/verband moet na de run  worden verwijderd. Therapeutisch tapen 
van de honden is niet toegestaan. Tapen/afdeken bedoeld om blessures te verbergen, (wat 
moet worden bevestigd door de dierenarts), is ten strengste verboden en de hond moet 
worden uitgesloten van het evenement.  

§2 De KMSH moet de eigenaar met al zijn honden uitsluiten voor deelname aan nationale en 
internationale evenementen voor minimaal 6 maanden. De eigenaar van de hond zal dezelfde 
sancties opgelegd krijgen als wanneer de hond positief is getest op doping. 
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2.2 Renreglement 
Racing is een manier om het vermogen van een windhond te beoordelen om in een wedstrijd 
samen met meerdere directe concurrenten te rennen en te proberen de afstand zo snel mogelijk 
af te leggen. 
Racing is ook een functionele test voor windhonden om zo natuurlijke jachtinstincten van een 
windhond in stand te houden. 
Deze activiteit dient om de hond de kans te geven zijn passie voor het rennen uit te leven en 
helpt de hond aan een fysiek en mentaal evenwicht. 

2.2.1 Functionarissen   
2.2.1.1 Verplicht aanwezige functionarissen  

Bij een wedstrijd zijn volgende functionarissen verplicht aanwezig:  
a) Een afgevaardigde van de KMSH;  
b) Een jury bestaande uit drie (3) jury-lid waaronder de afgevaardigde van de KMSH die 

voorzitter van de jury is. Een reserve jury-lid moet worden voorzien;  
c) Een renleider;  
d) Bij voorkeur in elke bocht een bochtcommissaris;  

Eén bochtcommissaris in bochten B en C, voor de andere bochten mag één van de 
juryleden deze functie waarnemen; 
Opm: bocht A = zandbak; bocht B = start 280m; bocht D = start 480m. 

e) Een wedstrijdsecretaris;  
f) Een draaier;  
g) Een starter;  
h) Een loter;  
i) Tijdwaarnemers;  
j) Getuigen dopingcontrole;  
k) Een dierenarts  

Ethiek voor functionarissen: zie 2.1.7  

2.2.1.2 Bevoegdheden van de functionarissen  

2.2.1.2.1 Afgevaardigde van de KMSH  

§1 De KMSH wordt op elke wedstrijd vertegenwoordigd worden door een afgevaardigde die  
geen lid is van de club van de organisator. Deze treedt op als voorzitter van de jury en  
oefent een algemeen toezicht uit op de functionarissen, de wedstrijdbaan, het materiaal 
alsmede op de praktische uitvoering van de wedstrijd en de naleving van de reglementen.  

§2 De afgevaardigde van de KMSH kan, indien niet wordt voldaan aan de voorschriften van  dit 
reglement, de baan en/of het materiaal afkeuren voor het houden van wedstrijden.  

§3 De afgevaardigde kan het bewijs eisen van het feit dat een hond niet geschorst is of dat  hij 
niet het eigendom is van een geschorst persoon. Indien dit bewijs hem niet overtuigt kan hij 
de hond voor deelname uitsluiten.  

§4 De afgevaardigde heeft het recht op elk moment een aan de wedstrijd deelnemende  hond 
door een dierenarts te laten onderzoeken.  
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2.2.1.2.2 Jury  

§1 De jury heeft tijdens de wedstrijd het volledig beheer over het rengebeuren. Aan haar 
beslissingen dient onmiddellijk gevolg te worden gegeven.  

§2 Voor het nemen van noodzakelijke beslissingen baseert de jury zich op hun eigen 
waarnemingen en de meldingen van de bochtcommissarissen.  

§3 Technische hulpmiddelen mogen alleen worden gebruikt voor het vaststellen van de 
volgorde van aankomst, mits de apparatuur door de KMSH werd goedgekeurd.  

§4 Beslissingen van de jury zijn bindend.  
§5 Verzet tegen de jury kan bestraft worden met uitsluiting van verdere deelname. Niets 

belet evenwel dat de jury op haar beslissing kan terugkomen indien ze deze, in het licht 
van nieuwe gegevens, als foutief erkent.  

§6 Deelnemers mogen zich op straffe van uitsluiting van de wedstrijd niet rechtstreeks tot 
de jury wenden. Dit dient te gebeuren via de renleider.  

§7 De jury maakt van de wedstrijd een verslag op waarop alle incidenten en opmerkingen 
van bochtcommissarissen worden vermeld. Elk jurylid  ondertekent dit verslag.  

2.2.1.2.3 Renleider  

§1 De organiserende vereniging benoemt voor elke wedstrijd een renleider.  
§2 De renleider is de schakel tussen de jury, de organiserende vereniging en de deelnemers.  
§3 In overleg met de jury waakt hij over:  

a) Het vlotte verloop van de wedstrijd;  
b) De goede werking van het materiaal;  
c) De veiligheid van het loopvlak.  
Hij brengt zo nodig verbeteringen aan.  

§4 Zonder toestemming van de renleider mag de baan door niemand worden betreden. 
§5 Personen en/of honden die:  

• Geen gevolg geven aan de aanwijzingen van de jury en/of renleider;  
• Het verloop van de wedstrijd ernstig verstoren;  
• Zich op enige wijze ongepast gedragen;  
Kunnen door de renleider, na overleg met de jury, van verdere deelname aan de wedstrijd 
worden uitgesloten of van het terrein van de renbaan worden verwijderd.  

§6 De renleider is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de chipcontrole van honden 
in de paddock.  

2.2.1.2.4 Bochtcommissarissen  

§1 Bochtcommissarissen observeren het gedrag der honden tijdens elke ren nauwkeurig.  
§2 Zij melden elke inbreuk op het reglement aan de jury.  
§3 Deze meldingen dienen het verloop van de gebeurtenis objectief en zo gedetailleerd 

mogelijk te beschrijven, waardoor de jury in staat wordt gesteld een rechtvaardige  
beslissing te nemen.  

§4 Eénmaal de jury een beslissing heeft genomen onthoudt de bochtcommissaris zich ervan  
hierop in het publiek zijn goed- of afkeuring te laten blijken. Hij kan wel zijn opmerkingen  
kenbaar maken aan de voorzitter van de jury en eisen dat zijn opmerkingen worden  
opgenomen in het wedstrijdverslag. 
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2.2.1.2.5 Wedstrijdsecretaris  

§1 Elke vereniging behoort voor het goed functioneren van haar wedstrijden een kundige 
wedstrijdsecretaris beschikbaar te hebben. Goede kennis van deze reglementen is voor deze 
functie vereist.  

§2 De taak van de wedstrijdsecretaris bestaat uit:  
a) Het verzorgen van het administratief materiaal voor juryleden en andere functionarissen;  
b) Het registreren van de aanwezigheid van de deelnemende honden en het ontvangen van 

de inschrijvingsgelden;  
c) Het uitoefenen van de administratieve controle op de dierenartskeuringen;  
d) Het noteren van de door de jury vastgestelde aankomstvolgorde en gelopen tijden; 
e) Het invullen en ondertekenen of paraferen van het werkboekje. Dit dient direct na afloop 

van de laatste ren aan de eigenaar te worden teruggegeven;  
f) Het opmaken van de verdere indelingen volgens de richtlijnen van dit reglement.  Deze 

indelingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de jury.  
g) Het inhouden van de licentiekaart van gediskwalificeerde honden.  
h) Het binnen 14 dagen na de wedstrijd verzenden van een volledig ingevuld 

programmaboekje aan:  
1) Het secretariaat van de CRCB, samen met het originele wedstrijdverslag;  
2) Het secretariaat van de KMSH met een oplijsting van de CACIL’s respectievelijk  de 
CACBL’s.  

2.2.1.2.6 Draaier  

§1 De draaier is in het bezit van een geldige licentie, uitgegeven door KMSH-CRCB. 
§2 De draaier ontvangt zijn opdrachten van de jury of renleider. 
§3 Hij zorgt ervoor dat:  

a) De haas in beweging komt onmiddellijk nadat de starter een signaal geeft;  
b) De haas zich gedurende de ren gelijkmatig over de baan beweegt. De afstand tussen  haas 

en kophond is ongeveer 20 tot 25 meter voor Greyhounds en ongeveer 15 tot  20 meter 
voor de overige rassen;  

c) De haas nog minstens 30 meter na de eindmeet met onverminderde snelheid  
voortbeweegt.  

2.2.1.2.7 Starter  

§1 Bij elke wedstrijd fungeert een starter, eventueel bijgestaan door een hulpstarter.  
§2 De starter zorgt ervoor dat het lokmiddel steeds goed zichtbaar is voor alle deelnemende 

honden voordat het starthok wordt geopend. Bij een sleephaas legt hij het lokmiddel op 5 
meter vóór en in het midden van het starthok.  

§3 Hij controleert, vóór het plaatsen van de honden, de bevestiging van muilkorven, rendekken 
en taping ( zie 2.1.10). Verlies of breuk van een van beide tijdens de ren behoort tot het 
normale wedstrijdrisico en zal geen aanleiding zijn tot overlopen. 

§4 Zijn door de starter geconstateerde afwijkingen aan muilkorf of rendek niet direct 
herstelbaar of door ander materiaal te vervangen dan kan hij de desbetreffende hond van de 
start uitsluiten.  

§5 Slechts nadat de starter zich heeft overtuigd van de reglementaire toestand van de  
uitrusting der honden geeft hij het sein tot plaatsen van de honden in de starthokken.  
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§6 Op verzoek van de eigenaar kan de starter bij het plaatsen assisteren of de hond zelf 
plaatsen. Heeft degene die de hond plaatst deze niet onder controle dan kan de starter de 
hond van de start uitsluiten. Ook te lang treuzelen met plaatsen kan aanleiding zijn tot 
uitsluiting.  

§7 Het plaatsen geschiedt in volgorde van het binnenhok naar het buitenhok en altijd snel.  
Wanneer de starthokken voldoende breed zijn kan ook gelijktijdig worden geplaatst.  

§8 Éénmaal de honden geplaatst staan zij onder het commando van de starter. Eigenaars of  
handlers moeten zich van de starthokken verwijderen. Het zogenaamde "omdraaien" van  de 
honden in de starthokken is een normaal wedstrijdrisico en mag dan ook geen  aanleiding 
zijn tot ingrijpen van de eigenaars/begeleider. 

§9 Na het plaatsen geeft de starter een signaal aan de draaier. Pas wanneer de haas  voldoende 
snelheid en afstand van de honden genomen heeft, opent de starter het  starthok.  

§10 Slechts de jury, na overleg met starter, bochtcommissaris en renleider kan een start ongeldig 
verklaren.  

§11 Honden die niet aan de start aanwezig zijn op het ogenblik dat het startcommando moet  
worden gegeven, worden geacht niet meer aan de ren deel te nemen. De starter mag in  dit 
geval slechts het startcommando geven nadat hij hiervoor toestemming kreeg van de  jury.  

§12 De startboxen kunnen door de eigenaar worden gekozen in de volgorde van de kleuren van 
de rendekken (rood kiest als eerste, blauw kiest als tweede, enz.).  
Als alternatief kunnen de startboxen door loting verdeeld worden. De organisator beslist 
welke methode gebruikt wordt en de methode moet worden vermeld in de uitnodiging. 

2.2.1.2.8 Loter  

§1 Honden die niet tijdig aan de loting aanwezig zijn worden aan de jury gesignaleerd en  
nogmaals opgeroepen. Verschijnt de eigenaar met zijn hond niet binnen een redelijke  
termijn dan kan de jury de hond van verdere deelname uitsluiten.  

§2 Vóór de loting controleer de loter de bevestiging van muilkorven en rendekken. §3 De loter 
draagt zorg voor het correcte verloop van de loting en het voor elke ren noteren  van de 
gelote hokken.   

§3 Bij de loting worden alle 6 balletjes gebruikt.  
§4 Als er een wide runner deelneemt wordt de kleur van de wide-runner uit de loting  

genomen. De wide runner krijgt het buitenste hok.  
§5 Als er meerdere wide runners deelnemen wordt apart geloot voor de buitenste hokken  met 

de kleuren van de wide runners.  

2.2.1.2.9 Tijdwaarnemer  

§1 Bij elke wedstrijd wordt een zo precies mogelijke tijdwaarneming uitgevoerd.  
§2 Deze tijdwaarneming kan op twee manieren geschieden door:  

a) Een automatische installatie;  
b) Hiervoor aangeduide personen.  

§3 De tijdwaarneming start op het moment dat de klep van het starthok opent en eindigt op  
het moment dat de neus van de eerst aankomende hond de eindstreep bereikt. 

§4 De KMSH kan iemand aanduiden om de automatische tijdwaarneming installatie op zijn 
goede werking te controleren. Zelfs bij het gebruik van een dergelijke automatische 
installatie dient toch ten minste één tijdwaarnemer in functie te zijn die onafhankelijk van de 
automatische installatie met een chronometer de tijd handmatig opneemt.  
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§5 Indien geen automatische tijdwaarneming aanwezig is wordt tijd opgenomen door drie 
tijdwaarnemers.  

§6 Bij het bepalen van de te registreren handmatig opgenomen tijd gelden volgende richtlijnen:  
a) Wanneer 2 van de 3 chronometers dezelfde tijd aangeven wordt deze tijd genomen; 
b) Wanneer de drie chronometers onderling verschillen wordt de middelste tijd  genomen;  

2.2.1.2.10 Getuigen dopingcontrole  

Zij schikken zich naar de bepaling opgenomen in 2.1.6 Doping van dit reglement en de 
aanwijzingen van de verantwoordelijke voor de dopingcontrole.  

2.2.1.2.11 Dierenarts  

§1 Aanwezigheid: zie 2.1.1 §6. 
§2 De dierenarts onderzoekt de honden op kwetsuren, ziekte en besmetting met ongedierte.  

Hij besteedt daarnaast bijzondere aandacht aan tekenen van drachtigheid of uitvloeiing 
door loopsheid bij teven welke deelname aan de wedstrijd uitsluiten.  

§3 Alle honden die naar zijn oordeel niet aan de wedstrijd mogen deelnemen meldt hij via het 
wedstrijdsecretariaat aan de jury.  

§4 De jury is verplicht rekening te houden met de beslissing van de dierenarts en voert deze 
strikt uit, zelfs al betekent dit de uitsluiting van de hond aan de wedstrijd of de verwijdering 
van het zieke of besmette dier van het wedstrijdterrein.  

§5 Aangezien bij elke wedstrijd een dierenarts aanwezig is, mag de eigenaar of begeleider zijn 
hond niet zelf medische hulpverlenen. Wanneer een eigenaar of begeleider medicijnen 
toedient aan zijn hond zonder de aanwezigheid van de officiële dierenarts van het 
evenement, is hij verplicht dit te melden aan de wedstrijdleider. Deze zal de jury inlichten, 
die de hond van de wedstrijd kan uitsluiten. Indien de eigenaar dit nalaat, zullen hem 
sancties worden opgelegd door de KMSH. 

2.2.2 Wedstrijden  
2.2.2.1 Algemeen  

In geval van voorspelde extreme warmte overlegt de inrichtende vereniging tijdig met de 
afgevaardigde van de KMSH om een passend en realistisch tijdschema vast te stellen.  
Deelnemers dienen zich hierover te informeren bij de inrichtende vereniging. 

2.2.2.2 Soorten wedstrijden  

§1 Weddenschaps- en uitdagingsrennen zijn onder om het even welke vorm verboden  
§2 Clubs kunnen de hieronder genoemde soorten wedstrijden inrichten. Deze vallen allen onder 

het Belgisch en/of internationaal renreglement. 

2.2.2.2.1 Internationale rennen  

Deze worden gelopen volgens de bepalingen van het internationale renreglement van de FCI.  

2.2.2.2.2 Belgische titel wedstrijden rennen  

De deelnemingsvoorwaarden en bijkomende praktische regelingen zijn nader uitgewerkt in 
hoofdstuk 3.  
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2.2.2.2.3  Nationale rennen 

A. Algemeen 

Deelname aan deze rennen staat open voor  
a) Elke Belgische windhond in het bezit van een door de KMSH uitgegeven renlicentie; en 

waarvan de eigenaar lid is van een renclub waarbij deze de jaarlijkse forfait op de licentie 
heeft bijgedragen. 

b) Elke buitenlandse windhond in het bezit van een renlicentie uitgegeven door een door de FCI 
erkende buitenlandse organisatie  

c) Elke hond die ingeschreven is in de wedstrijd loopt een geldige ren, ook loopt deze alleen. 
d) Om aan de vereisten te voldoen om te kunnen deelnemen aan een FCI kampionschap / CSS 

Winner MOET de hond minstens 2 internationaal geldige wedstrijden gelopen hebben 
(minstens 3 deelnemende honden van het ras). Als de hond alleen is in zijn ras, dan telt deze 
dus niet als kwalificatie loop voor een FCI /CSS kampioenschap. 

e) De honden met een CACIL en CSS licentie lopen op nationale wedstrijden steeds samen. 
Als er minstens 6 deelnemende honden zijn in de CACIL en CSS klasse wordt er een CACIL en 
CSS klasse klassement opgemaakt. 

f) De te lopen afstand wordt vooraf bepaald bij het uitschrijven van een wedstrijden vastgelegd 
per ras: hetzij 280m, hetzij 350m hetzij 480m. 
1) Voor Ierse Wolfshonden bedraagt de maximale renafstand 350 meter. 
2) De renafstand van ± 280 meter wordt alleen opengesteld op speciaal in de 

renkalender aangeduide wedstrijden.  Alle rassen lopen dan deze afstand. 
Deze afstand kan wel opengesteld worden voor de seniorenklasse (honden vanaf 7 jaar) 
indien dit bij uitschrijving van een wedstrijd bekend is gemaakt. 

g) Op te geven resultaten bij inschrijving 
1) Bij inschrijving van een wedstrijd is de eigenaar verplicht de laatste twee gelopen finale 

tijden door te geven aan het organiserende wedstrijdsecretariaat.  
2) Indien er geen tijden bekend van vorige wedstrijden zijn zal de hond bij de eerste 

inleidende ren alleen lopen. Bij de tweede inleidende ren wordt hij in de juiste sub-
klasse bijgeplaatst.  

3) Tijden die bekend zijn van ‘goed rond’ mogen in het werkboekje genoteerd worden door 
de thuisclub. Deze tijden worden ook aanvaard bij inschrijving. 

4) Om de correcte tijden te berekenen zullen de tijden steeds worden omgezet naar 350 
meter of 480 meter. 

h) De jury behoudt het recht om indelingen aan te passen. Zo kan een eigenaar met meerdere 
honden binnen 1 subcategorie gezorgd worden dat ze niet bij de eerste voorloop in dezelfde 
reeks zitten. 

B. Nationale rennen met tijd subklassen 

a) Deelname aan deze rennen staat open voor alle rassen vermeld in 2.1.2 
b) Er is geen scheiding van geslacht. 
c) Volgende rassen worden steeds gewogen de dag zelf en voor aanvang van de wedstrijd: 

whippet en PLI. 
d) De deelnemende honden van een ras worden ingedeeld in tijd-subklassen. Het tijdsverschil 

in een subklasse bedraagt: 
• 0,5 seconden voor de whippets 
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• 3 seconden voor alle andere rassen 
De CRCB kan uitzonderlijk deze tijdsverschillen aanpassen indien de CRCB dit nodig acht 
voor de veiligheid van de honden. 

e) Sub klasse indeling 
De eerste subklasse wordt gevormd door de hond met de snelste tijd van het ras uit de 
vorige 2 wedstrijden in te delen met alle andere honden waarvan de snelste gelopen tijd van 
de vorige 2 wedstrijden maximaal 0,5 respectievelijk 3 seconden verschilt van de tijd van de 
snelste hond.  
De tweede subklasse wordt gevormd door de honden waarvan de snelst gelopen tijd van de 
vorige 2 wedstrijden minimum 0,5 respectievelijk 3 seconden verschilt van de tijd van de 
snelste hond van de tweede tijd subklasse. 
De derde subklasse wordt gevormd door de honden waarvan de snelst gelopen tijd in de 
vorige wedstrijden minimum 0,5 respectievelijk 3 verschilt van de snelste hond van van de 
derde tijd subklasse. 
… 

f) Indien de gelopen tijd van een hond 0,5 respectievelijk 3 seconde sneller is dan de 
opgegeven tijd wordt de hond in de snellere subklasse ingedeeld bij de volgende voorloop 
en finale. 
Indien de gelopen tijd van een hond 0,5 respectievelijk 3 seconde trager is dan de opgegeven 
tijd kan de hond op beslissing van de jury in de tragere subklasse worden ingedeeld bij de 
volgende voorloop en finale. 

g) Indeling van de rennen 
1) 1ste voorloop:  

Binnen een tijd subklasse wordt de eerste voorloop in verschillende reeksen ingedeeld 
als volgt: 
• Minimum één (1) en maximum drie (3) honden per reeks 
• De honden binnen een tijd subklasse worden ingedeeld in reeksen door middel 

van het ZIG-ZAG systeem op basis van de snelste tijd van de 2 voorgaande 
wedstrijden 

• Om de maximale veiligheid van de deelnemende honden te garanderen bij de 
whippets en PLI worden de startende honden eerst ingedeeld in gewichtsgroepen.  
Elke gewichtsgroep combineert honden met een maximaal gewichtsverschil van 3 
kg voor de whippets en 1,4 kg voor de PLI steeds te rekenen tov de lichtste 
deelnemende hond van de tijd subklasse.  
Binnen een gewichtsgroep worden de reeksen ingedeeld volgens het ZIG ZAG 
systeem op basis van de snelste tijd van de 2 voorgaande wedstrijden. 

2) 2de voorloop: 
De 2de voorloop is facultatief behalve voor de whippets. De 2de voorloop binnen een 
tijdsubklasse wordt in reeksen ingedeeld als volgt: 
• Minimum (1) en maximum drie (3) honden per reeks 
• De honden van een tijd subklasse worden ingedeeld in reeksen door middel van 

het ZIG-ZAG systeem op basis van de tijd van de 1ste voorloop. 
• Om de maximale veiligheid van de deelnemende honden te garanderen bij de 

whippets en PLI worden de startende honden eerst ingedeeld in 
gewichtsgroepen.  
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Elke gewichtsgroep combineert honden met een maximaal gewichtsverschil van 
3 kg voor de whippets en 1,4 kg voor de PLI de steeds te rekenen tov de lichtste 
deelnemende hond van de tijd subklasse.  
Binnen een gewichtsgroep worden de reeksen ingedeeld volgens het ZIG ZAG 
systeem op basis van de tijd van de 1ste voorloop . 

3) Finale: 
Elke deelnemende hond loopt finale. De finales worden ingedeeld in verschillende 
reeksen: 
• Minimum (1) en maximum zes (6) honden per reeks 
• De honden van een tijd subklasse worden ingedeeld in reeksen door middel van 

het ZIG-ZAG systeem op basis van de beste tijd van de voorlo(o)p(en). 
• Om de maximale veiligheid van de deelnemende honden te garanderen bij de 

whippets en PLI worden de reeksen eerst ingedeeld in gewichtsgroepen.  
Elke gewichtsgroep combineert honden met een maximaal gewichtsverschil van 
1,5 kg voor de whippets en 0,7 kg voor de PLI steeds te rekenen tov de lichtste 
deelnemende hond van de tijd subklasse.  
Binnen een gewichtsgroep worden de reeks ingedeeld volgens het ZIG ZAG 
systeem op basis van de beste tijd van de voorlo(o)p(en).s 

4) Klassement: 
Het eindklassement van een tijdssubklasse wordt gevormd op basis van de tijden 
gelopen in de verschillende finale reeksen binnen die subklasse. 

h) Prijzen 
1) Tijd subklasse winnaar: snelste hond in de finale reeksen van een tijd subklasse 
2) CACIL klasse winnaar en CSS klasse winnaar: snelste hond met een CACIL licentie en 

snelste hond met CSS licentie op voorwaarde dat er 3 deelnemende honden in beide 
licentie klassen hebben deelgenomen én dat de honden geklasseerd zijn in de eerste 
helft van het ras. 

3) Best of Breed (BOB): snelste hond van het ras op voorwaarde dat er 3 deelnemende 
honden van het ras zijn. 
Best Opposite Sex (BOS): snelste hond van andere geslacht als de BOB op voorwaarde 
dat er 3 deelnemende reuen en teven van het ras zijn. 

i) Certificaten CACBL 
Het CACBL en Res CACBL certificaat wordt toegekend aan de snelste en tweede snelste hond 
in het rasklassement die voldoet aan de eisen én op voorwaarde dat er drie deelnemende 
honden van een ras zijn.  
Er kunnen bijkomende CACBL en res CACBL certificaten gegeven worden per licentieklasse 
en per geslacht op voorwaarde dat er in elke klasse en of per geslacht minstens 3 
deelnemende honden zijn. 

C. Nationale rennen met gewicht subklassen 

a) Deelname aan deze rennen staat open voor whippets en PLI. Elke deelnemende hond wordt 
gewogen op de dag zelf en voor aanvang van de wedstrijd (nauwkeurigheid 50gr). De 
deelnemende honden worden ingedeeld in gewicht-subklassen. 

b) Er is geen scheiding van geslacht. 
c) Het gewichtsverschil in de subklassen voor whippets bedraagt (15% gewichtsverschil 

gerekend op basis van een 'fictief' startgewicht van 10kg) 
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• 1ste klasse: 1,5 kg 
• 2de klasse: 1,7 kg 
• 3de klasse: 2,0 kg 
• 4de klasse: 2,3 kg 
• 5de klasse: 2,6 kg 
• 6de klasse: 3,0 kg 
• … 
De CRCB kan uitzonderlijk deze gewichtsverschillen aanpassen indien de CRCB dit nodig 
acht voor de veiligheid van de honden. 

d) Het gewichtsverschil in de subklassen voor PLI's bedraagt (15% gewichtsverschil gerekend op 
basis van een 'fictief' startgewicht van 4,5kg) 

• 1ste klasse: 0,7 kg 
• 2de klasse: 0,8 kg 
• 3de klasse: 0,9 kg 
• … 
De CRCB kan uitzonderlijk deze gewichtsverschillen aanpassen indien de CRCB dit nodig 
acht voor de veiligheid van de honden. 

e) Sub klasse indeling 
De eerste subklasse wordt gevormd door de hond met het lichtste gewicht van het ras in te 
delen met alle andere honden waarvan het gewicht maximaal 1,5 respectievelijk 0,7 kg 
verschilt van de lichtste hond van het ras.  
De tweede subklasse wordt gevormd door de honden waarvan het gewicht maximaal 1,5 
respectievelijk 0,7 kg verschilt van de lichtse hond van de tweede subklasse. 
De derde subklasse wordt gevormd door de honden waarvan het gewicht maximaal 1,5 kg 
respectievelijk 0,7 kg van de lichtse hond van de derde subklasse. 
… 

f) Indeling van de rennen 
1) 1ste voorloop:  

Binnen een gewicht subklasse wordt de eerste voorloop in verschillende reeksen 
ingedeeld als volgt: 
• Minimum één (1) en maximum drie (3) honden per reeks 
• De honden binnen een gewicht subklasse worden ingedeeld in reeksen door middel 

van het ZIG-ZAG systeem op basis van de snelste tijd van de 2 voorgaande 
wedstrijden. 

• Om de maximale veiligheid van de deelnemende honden te garanderen worden de 
startende honden eerst ingedeeld in tijdsgroepen 
Elke tijdsgroep combineert honden met een maximaal tijdsverschil van 1 seconde 
voor de whippets en 2 seconden voor de PLI steeds te rekenen tov de lichtste 
deelnemende hond van de gewicht subklasse.  
Binnen een tijdsgroep worden de reeksen ingedeeld volgens het ZIG ZAG systeem op 
basis van de snelste tijd van de 2 voorgaande wedstrijden. 

2) 2de voorloop: 
De 2de voorloop is facultatief voor de PLI.  
Binnen een gewicht subklasse wordt de tweede voorloop in verschillende reeksen 
ingedeeld als volgt: 
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• Minimum (1) en maximum drie (3) honden per reeks 
• De honden van een gewicht subklasse worden ingedeeld in reeksen door middel van 

het ZIG-ZAG systeem op basis van de tijd van de 1ste voorloop. 
• Om de maximale veiligheid van de deelnemende honden te garanderen worden de 

voorlopen eerst ingedeeld in tijdsgroepen.  
Elke tijdsgroep combineert honden met een maximaal tijdsverschil van 1 seconde 
voor de whippets en 2 seconden voor de PLI steeds te rekenen tov de lichtste 
deelnemende hond van de gewicht subklasse.  
Binnen een tijdsgroep worden de reeksen ingedeeld volgens het ZIG ZAG systeem op 
basis van de tijd van de 1ste voorloop. 

3) Finale: 
Elke deelnemende hond loopt finale. De finales worden ingedeeld in reeksen: 
• Minimum (1) en maximum zes (6) honden per reeks 
• De honden van een gewicht subklasse worden ingedeeld in reeksen door middel van 

het ZIG-ZAG systeem op basis van de beste tijd van de voorlo(o)p(en). 
• Om de maximale veiligheid van de deelnemende honden te garanderen worden de 

voorlopen eerst ingedeeld in tijdsgroepen.  
Elke tijdsgroep combineert honden met een maximaal tijdsverschil van 0,5 seconde 
voor de whippets en 1 seconde voor de PLI steeds te rekenen tov de lichtste 
deelnemende hond.  
Binnen een tijdsgroep worden de reeksen ingedeeld volgens het ZIG ZAG systeem op 
basis van de beste tijd van de voorlo(o)p(en). 

4) Klassement: 
Het eindklassement van een subklasse wordt gevormd op basis van de tijden gelopen in 
de verschillende finale reeksen binnen die subklasse. 

g) Prijzen 
1) Gewicht subklasse winnaar: snelste hond in de finale reeksen van een gewichtssubklasse 
2) CACIL klasse winnaar en CSS klasse winnaar: snelste hond met een CACIL licentie en 

snelste hond met CSS licentie op voorwaarde dat er 3 deelnemende honden in beide 
licentie klassen hebben deelgenomen én dat de honden geklasseerd zijn in de eerste 
helft van het ras. 

3) Best of Breed (BOB): snelste hond van het ras op voorwaarde dat er 3 deelnemende 
honden van het ras zijn. 
Best Opposite Sex (BOS): snelste hond van andere geslacht als de BOB op voorwaarde 
dat er 3 deelnemende reuen en teven van het ras zijn. 

h) Certificaten CACBL 
Het CACBL en Res CACBL certificaat wordt toegekend aan de snelste en tweede snelste 
hond in het rasklassement die voldoet aan de eisen én op voorwaarde dat er drie 
deelnemende honden van een ras zijn.  
Er kunnen bijkomende CACBL en res CACBL certificaten gegeven worden per licentieklasse 
en per geslacht op voorwaarde dat er in elke klasse en of per geslacht minstens 3 
deelnemende honden zijn. 
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2.2.2.2.4 Clubrennen  

Hieraan mogen enkel honden deelnemen die eigendom zijn van leden van de organiserende 
vereniging. Deze rennen tellen niet mee voor de selectie en/of kwalificatie van 
kampioenschappen 

2.2.2.2.5 Solorennen 

a) Dit is een ren waarbij de eigenaar inschrijft in de wedstrijd om zijn hond alleen te laten 
lopen. Enkele solo-rennen kunnen voor aanvang van de wedstrijd georganiseerd worden om 
de goed werking van het materiaal te testen. 

b) Enkel mogelijk bij nationale wedstrijden, er is geen renlicentie vereist voor honden die aan 
dit soort soloren deelnemen, aan de leeftijdsvoorwaarden moet wel voldaan zijn.  

c) Dit is geen wedstrijd of een deel van de wedstrijd waar de deelnemende honden 
elk afzonderlijk lopen. 

d) Deze rennen tellen niet mee voor de selectie en/of kwalificatie van kampioenschappen. 

2.2.3 Wide runners  
§1 Wide runners zijn honden die onmiddellijk na de start vanuit de binnenste starthokken met 

inzet van hun lichaamsgewicht proberen zich naar de vrije ruimte aan de buitenkant van het 
deelnemersveld te werken. Teneinde gevaar voor de overige deelnemende honden te 
verminderen starten wide runners vanuit de buitenste starthok(ken).  

§2 Een hond wordt erkend als wide-runner op eenvoudige vraag van een eigenaar aan de 
KMSH-afgevaardigde van een jury. De KMSH-afgevaardigde vermeldt deze erkenning op de 
licentie en op het juryrapport.  

§3 Een jury kan aan de afgevaardigde van de KMSH vragen om de erkenning als wide-runner 
ongedaan te maken.  

§4 De eigenaar van een hond kan aan de KMSH verzoeken de erkenning als wide runner in te 
trekken. Eénmaal dit statuut door de KMSH ingetrokken is kan de eigenaar geen nieuw 
verzoek meer indienen om als wide runner erkend te worden.  
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2.2.4 Richtlijnen voor de jury  
§1 Honden, die tijdens de ren afstoppen of hun tegenstanders storen (dit is: ze bijten,  trachten 

te bijten of opvallend hinderen door te gaan hangen) worden gediskwalificeerd.  
a) Ingeval van een dergelijke storing oordeelt de jury volgens de onderstaande regels: a) 

De storing was niet van overwegende invloed op de einduitslag of de plaatsing van de  
honden voor verdere deelname. In dit geval wordt de storende hond  
gediskwalificeerd, de volgorde van aankomst wordt gehandhaafd en de ren wordt  
NIET opnieuw gelopen; 

b)  De storing heeft plaatsgevonden na het ingaan van de laatste 90 graden van de  
laatste bocht door de leidende hond. Als de leidende hond(en) daarbij naar het  
oordeel van de jury in een zodanige positie liep(en) dat de plaatsing ongeacht de  
storing niet meer zou wijzigen, blijven de eerste en eventueel ook de tweede plaats  
gehandhaafd. Voor de overige plaatsen kan de jury de andere honden, met  
uitzondering van de storende hond, opnieuw laten lopen. De storende hond wordt  
gediskwalificeerd. 

c)  De storing vond plaats op een ogenblik dat de ren als geheel nog volkomen onbeslist  
was en tenminste één der deelnemende honden werd gehinderd. In dit geval wordt  
de koers opnieuw gelopen, zonder de storende hond, die gediskwalificeerd wordt.  

§2 Ingeval de jury een hond diskwalificeert, wordt dit via de geluidsinstallatie aan  deelnemers 
en publiek bekend gemaakt. De omroeper omschrijft kort de aard van de  diskwalificatie. 

§3 De jury MOET een ren in haar geheel ongeldig verklaren in de volgende gevallen:  
a) Bij een defect aan de starthokken waardoor een onzuivere start plaatsvond; 
b)  Bij een defect aan de haasaandrijving waardoor de haas op de baan bleef liggen; 

Haasdefect na het ingaan van de laatste bocht (= laatste 90 graden) zonder dat  
invloed is uitgeoefend op de aankomstvolgorde is evenwel geen reden tot overlopen; 

c) In geval geen enkele hond de eindmeet passeert; 
d) Als de haas tijdens de ren wordt gepakt door een deelnemende hond; 
e)  Indien er sprake is van een zodanige afleiding door eigenaar of toeschouwers dat de  

uitslag werd beïnvloed. 
§4 De jury KAN een ren doen overlopen wanneer:  

a) De haas dichter dan 10 meter voor de leidende hond is gekomen en de kansen van  
deze leidende hond nadelig werden beïnvloed; 

b)  De haas verder dan 25 meter voor de leidende hond werd gedraaid; 
c)  De haas minder dan 30 meter met onverminderde snelheid over de eindmeet werd  

doorgedraaid.   
§5 In gevallen van twijfel overlegt de jury met de renleider en de bochtcommissarissen. De  

uiteindelijke beslissing van de jury is evenwel bindend. Er is geen beroep mogelijk.  
§6 In alle gevallen van ongeldig verklaren van de ren veroorzaakt door voorvallen welke  

plaatsvonden na het ingaan door de leidende hond van de laatste 90 graden van de  laatste 
bocht kan de jury de honden plaatsen in de volgorde zoals ze liepen onmiddellijk  voor het 
voorval, mits de jury ervan overtuigd is dat de volgorde ten aanzien van de  leidende 
hond(en) in het ontbrekende stuk van de ren niet meer zou wijzigen.  Ontbreekt deze 
overtuiging dan wordt de ren opnieuw gelopen.  

§7 Het opnieuw laten lopen van rennen waarbij nog geen 175 meter afgelegd werden, kunnen 
direct plaatsvinden. In alle overige gevallen moet een minimum rustperiode van  20 minuten 
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in acht worden genomen.  

2.2.5  Baan en Materiaal  
2.2.5.1 Algemeen 

§1 De inrichting van een windhondenrenbaan en alle bij de ren te gebruiken materialen worden 
vóór aanvang van elke wedstrijd gekeurd door de afgevaardigde KMSH en de voorzitter van 
de jury op hun gelijkvormigheid met deze reglementen.  

§2 Nieuwe renbanen mogen niet in gebruik worden genomen zonder goedkeuring en meting 
door een technische commissie, aan te wijzen door de KMSH. Baanmetingen worden door 
deze technische commissie uitgevoerd met inachtneming van de volgende modaliteiten:  
a) De lengte van de baan wordt nagemeten met een meetlint van 50 meter lengte; 
b)  De meting gebeurt op precies één meter uit de binnen afscheiding; 
c)  De lengte wordt gemeten vanaf de binnenzijde van de onderkant van de klep van het 

starthok tot aan de finishlijn.  
§3 Veranderingen aan banen mogen slechts gebeuren met voorafgaande goedkeuring door de 

KMSH. Na elke goedgekeurde verandering vindt een verplichte her-meting van de baan 
plaats.  

§4 Verenigingen die aan deze regel niet voldoen kunnen worden uitgesloten voor het inrichten 
van windhondenrennen. 

2.2.5.2 Loopvlak 

§1 Het loopvlak van een windhondenrenbaan heeft een onberispelijk oppervlak van gras of 
geschikt zand. Het loopvlak bestaat uit een gesloten ovaal van minimaal 300 meter lengte en 
maximaal 500 meter, gemeten op één meter van de binnen afscheiding.  

§2 Eisen t.a.v. de breedte van het loopvlak en straal der bochten: 
• Breedte van het loopvlak: op rechte stukken 6 meter op de kop van de bochten 8 meter 

indien opgehoogd op de kop van de bochten 7 meter  
• Straal der bochten:  

Vlakke banen, tenminste 45 meter opgehoogde banen, tenminste 40 meter  
§3 De straal wordt gemeten vanaf de binnen afscheiding. Een baan geldt als opgehoogd  

wanneer de ophoging tenminste 8% bedraagt.  

2.2.5.3 Binnen afscheiding  

§1 Deze wordt zodanig geconstrueerd dat ze een maximale veiligheid biedt aan de honden.  
§2 De technische commissie kan de KMSH adviseren om binnen afscheidingen goed of af te 

keuren.  

2.2.5.4 Starthokken 

§1 De start bij de rennen mag uitsluitend plaatsvinden door middel van 
starthokken. Een  uitzondering hierop wordt gemaakt voor Ierse Wolfshonden.   

§2 De starthokken moeten zodanig zijn geplaatst dat de honden vanuit het 
starthok een  rechte lijn van minimaal 40 meter hebben vóór het ingaan van de bocht.    

§3 Zij moeten aan volgende eisen voldoen :   
a) Lengte per vak : 110 cm   
b) Breedte per vak : 28 cm   
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c) Hoogte per vak: 84 cm   
d) De tussenruimte tussen de vakken bedraagt minimaal 10 en maximaal 20 cm; 
e) Binnenwanden zijn glad zonder uitstekende delen;   
f) De bodem is voldoende stroef om een goede afzet te garanderen;   
g) Uitsluitend kleppen uitgerust met tralies zijn toegelaten;   
h) De bovenste helft van de klep is geblindeerd;   
i) De kleppen zijn zodanig geconstrueerd dat verwonding van dieren is uitgesloten; 
j) De klep moeten in één ruk, gelijktijdig en voldoende snel opengaan;   
k) Op elk starthok moet een mechanisme zijn aangebracht dat belet dat 

de klep  terugvalt. 

2.2.5.5 Haas en haasaandrijving  

§1 De haasaandrijving moet variabel in snelheid regelbaar zijn en over voldoende krachtreserve 
beschikken.  

§2 De gebruikte koord moet voldoende sterk zijn.  
§3 Het gebruik van het haasaandrijvingsysteem dient vooraf te worden goedgekeurd  door de 

KMSH.  
§4 Het lokmiddel bestaat uit een wit vel van tenminste 40 cm lengte. Naargelang de  

weersomstandigheden kan de renleider beslissen het vel te vervangen door een stuk  witte 
stof of plastiek geel of blauw als mogelijk is.. 

2.2.5.6 Klossen  

§1 Klossen mogen niet licht van kleur zijn en niet schitteren of blinken.   
§2 Zij moeten zodanig geconstrueerd zijn dat verwondingen aan honden vrijwel zijn  

uitgesloten.  

2.2.5.7 Loting  

Het lotingmateriaal moet zodanig zijn geconstrueerd dat niemand invloed kan uitoefenen op de 
willekeurige volgorde van de lottrekking met de grootst mogelijke garantie voor neutraliteit en  
betrouwbaarheid.   

2.2.5.8 Markeringen  

Op elke renbaan moeten volgende merktekens worden geplaatst:  
a) op 175 meter vanaf elk starthok om aan te geven waar de grens ligt voor een onmiddellijk  

herstart;  
b) op de plaats waar de laatste 90º van de laatste bocht ingaan om de zone aan te geven  vanaf 

waar de jury eventueel de honden kan plaatsen.  

2.2.5.9 Renmateriaal voor de honden  

§1 Muilkorven: alle door de FCI-CdL gehomologeerde muilkorven zijn toegelaten.  
§2 Rendekken:   

a. de rendekken moet duidelijk aan beide zijden zijn genummerd;  
b. de cijfers moeten een minimale hoogte hebben van 12 cm voor de grote rassen en 6 cm 

voor de kleine rassen;  
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c. de rendekken en hun cijfers zijn als volgt : 
Nummer Kleur Kleur cijfer 

1 Rood Wit 
2 Blauw Wit 
3 Wit Zwart 
4 Zwart Wit 
5 Geel Zwart 
6 Zwart/Wit gestreept Rood 

2.2.5.10 Rennen in het buitenland  

De eigenaar is zelf verantwoordelijk dat zijn hond in de juiste klasse wordt ingeschreven.   
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2.3 Coursingreglement  
Voor het Belgisch nationaal coursingreglement wordt het FCI Internationaal Ren- en coursing  
Reglement, in het bijzonder hoofdstuk 3 Coursingreglement, als basis genomen.  Het nationaal 
reglement is een vertaling van het internationaal reglement. Aanvullingen en/of specifieke 
reglementen zijn in cursief vermeld.   
Onderstaand coursingreglement wordt door de KMSH van toepassing gemaakt op alle nationale  
én internationale wedstrijden georganiseerd door de erkende Belgische coursingclubs.  

2.3.1 Lijst van de functionarissen en hun opdracht 
a) Keurmeesters  
b) Coursingleider  
c) Veldassistent (optioneel) 
d) Starter  
e) Draaier  
f) Dierenarts  
g) Secretariaat  
Ethiek voor functionarissen: zie 2.1.8  

2.3.1.1 Keurmeesters  

§1 De keurmeesters zijn het hoogste orgaan van de wedstrijd. Zij houden toezicht op de 
handhaving van de reglementen en zien toe op het verloop van de wedstrijd. Hun 
beslissingen zijn bindend en definitief in geval van discussie of twijfel. 

§2 Bij technische en organisatorische problemen die rechtstreeks verband hebben met de 
wedstrijd, moeten de keurmeesters overleggen met de coursingleider.  

§3 Voor de start van de wedstrijd moeten de keurmeesters ervoor zorgen dat aan de richtlijnen 
van dit reglement voldaan is en dat het welzijn van de honden verzekerd is.  

§4 Er zijn voor elke coursingwedstrijd (nationaal & internationaal) tenminste 3 keurmeesters 
aangesteld. Enkel voor internationale wedstrijden moet minstens 1 keurmeester afkomstig 
zijn uit een ander FCI land. 
a) De KMSH is vertegenwoordigd in de jury door een door haar aangewezen afgevaardigde-

keurmeester. Deze treedt op als voorzitter van de jury, het verloop van de wedstrijd en 
de naleving van de reglementen. Deze afgevaardigde rapporteert hierover aan de 
secretaris van de CRCB.  

b) De organiserende club nodigt zelf schriftelijk en/of per e-mail de nodige keurmeesters uit 
die per kerende (binnen de 8 kalenderdagen) schriftelijk of per e-mail moeten bevestigen 
of afzeggen en terzelfdertijd doorgeven als er rassen zijn die hij/zij niet kan keuren.  

§5 Er moet in aanwezigheid van alle betrokken jury leden en coursing leider, eerst een 
proefloop gehouden worden door één (1) of meerdere honden die niet deelnemen aan de 
wedstrijd. 
Dit moet herhaald worden telkens als de configuratie gewijzigd wordt (als er voldoende 
testhonden beschikbaar zijn). Voor het begin van de tweede loop moet de procedure voor 
de test loopworden herhaald. 

§6 De jury leden MOETEN het wedstrijd parcours afwandelen, voor aanvang van de wedstrijd 
om zich ervan te vergewissen dat alles voldoet aan het reglement. 
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§7 Alle keurmeesters moeten in het bezit zijn van een geldige licentiekaart. 

2.3.1.2 Coursingleider  

§1 De coursingleider moet een coursing-specialist zijn met ervaring. Hij/zij is verantwoordelijk 
voor de technische uitvoering en de gehele organisatie van de wedstrijd. Hij neemt 
gedurende de gehele wedstrijd de beslissingen bij technische of organisatorische knelpunten  

§2 Specifieke taken:  
a) Bepaalt het te lopen parcours en overloopt dit voor aanvang van de wedstrijd met de 

jury. 
b) De coursingleider houdt rekening met de opmerkingen en aanwijzingen van de jury. 
c) Door de jury gewenste aanpassingen worden door de coursingleider onmiddellijk 

aangebracht of uitgevoerd. 
d) De renleider is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de chipcontrole van  

honden in de paddock en de controle over onregelmatigheden aan de uitrusting en de 
taping van de honden. Zie 2.1.11. 

2.3.1.3 Veldassistent (optioneel) 

Hij/zij helpt bij de onderstaande taak van de coursingleider: 
De communicatie tussen het wedstrijdveld en het wedstrijdsecretariaat. 

Er is geen verplichting om een assistent aanwezig te hebben maar is wel aangeraden om alles 
extra vlot te laten verlopen.  
Hij/zij heeft volgende taken: 

a) Hij moet de scorebladen van de juryleden controleren. Dit blad mag maximaal 10 ritten 
bevatten van 1 ras. Hij zal ook de bladen persoonlijk ophalen bij de juryleden. 

b) Hij vergelijkt de onderlinge scores van de verschillende juryleden. Bij grote verschillen moet 
hij de jury leden aanspreken. Bij sancties ( zie: 4.9.6) moet de meerderheid van de jury 
akkoord gaan. Toch moeten de keurmeesters elke hond punten toekennen. 

c) Ongeacht zijn beslissing, correctie of beslist om het zo te laten, dan nog moet het jury lid 
dit bekrachtigen met zijn handtekening. 

d) Bij twijfel of meningsverschillen neemt hij contact met de aanwezige CRCB afgevaardigde. 

2.3.1.4 Starter  

De starter controleer aan de start of er onregelmatigheden zijn aan de uitrusting en de taping 
van de honden. Zie 2.1.11. 

a) De eigenaar/begeleider de hond rustig houdt en zij op tijd aan de start zijn;  
b) De honden in de correcte startpositie staan. 
c) De muilkorven, die moeten voldoen aan het door de FCI goedgekeurd model, correct zijn 

aangebracht. 
d) De juiste rendekken correct zijn aangebracht.  
e) De ren laten starten als alle keurmeesters de volle aandacht hebben over de wedstrijd. 
f) De starter moet altijd contact opnemen met de jury, volgens een afgesproken methode, 

als hij een valse start constateert. 
g) De haas kan zowel links als rechts, als voor liggen maar moet steeds op dezelfde plaats  

liggen per ras en/of klasse. 
h) De starter geeft een visueel signaal aan de keurmeesters om te starten, los van de 

commando's aan de keurmeesters 
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2.3.1.5 Draaier  

§1 De draaier moet in het bezit zijn van een geldige licentie, uitgereikt door de KMSH op 
voorstel van de CRCB.  

§2 De draaier krijgt zijn instructies van de coursingleider en de keurmeesters.  
§3 De draaier moet door de positie van de haasmachine een vrij zicht hebben over het gehele 

parcours.  
§4 De draaier moet de haas op een correcte afstand voor de honden voordraaien 

(voorkeursafstand 10 tot 15m).  
§5 De draaier moet samen met de keurmeesters ervoor zorgen dat de grootte en de kwaliteit 

van de haas aanvaardbaar is tijdens de volledige wedstrijd (4.7).  

2.3.1.6 Dierenarts  

Zie 2.1.1 §6.  

2.3.1.7 Secretariaat  

§1 Elke organiserende vereniging behoort over een deskundig en ervaren wedstrijdsecretariaat 
te beschikken. Goede kennis van deze reglementen is voor deze functie vereist.  

§2 Taak van het wedstrijdsecretariaat:  
a) Het verzorgen van het administratief materiaal voor de keurmeesters en andere 

functionarissen; 
b) Het registreren van de aanwezigheid der deelnemende honden en in voorkomend geval 

het verzorgen van een administratieve controle op de keuringen door de dierenarts;  
c) Na de eerste omloop:   

• Het narekenen en samentellen van de door de keurmeesters toegekende punten per 
hond en criterium 

• Het afficheren van de door de keurmeesters toegekende punten per hond, per 
criterium en per keurmeester 

d) Na de tweede omloop:  
• Het narekenen en samentellen van de door de keurmeesters toegekende punten per 

hond en criterium,  
• Het opstellen van een rangschikking per ras;  
• Het optekenen van de resultaten in het werkboekje 
• Het noteren van uitgesproken sancties op het wedstrijdverslag en in het werkboekje. 

e) Het secretariaat van de organiserende club moet een gedagtekend keurmeester rapport 
en de formulieren ‘incident melding coursing’ voorbereiden en opstellen, waarin alle 
gegevens met betrekking tot de functionarissen, incidenten, protesten van deelnemers 
en aanmerkingen van de keurmeesters worden opgenomen. 
Dit rapport wordt ter ondertekening aan de keurmeesters voorgelegd en samen met een 
coursing-programma, waarin alle resultaten zijn opgetekend, alsmede de originele score-
formulieren overgemaakt aan de secretaris van de CRCB, binnen de 14 kalenderdagen na 
afloop van de coursing.   
Het secretariaat van de organiserende club moet binnen 14 dagen na de wedstrijd een 
volledig ingevuld programmaboekje verzenden aan het secretariaat van de KMSH met 
een oplijsting van de CACIL’s respectievelijk de CACBL’s. Dit gebeurt per mail met een 
model-excel bestand van de CRCB. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 CRCB – windhondensport – regelementen - 36 

f) In voorkomend geval, het inhouden van de coursinglicentie van de gediskwalificeerde 
honden. Deze licentie wordt overgemaakt aan het secretariaat van de KMSH, samen met 
het hierboven vermelde coursing-rapport en -programma. Voor buitenlandse honden 
dient het secretariaat de ingehouden coursinglicentie over te maken aan het nationaal 
coursing-secretariaat van het land van de deelnemer.  

2.3.2 Indelingen  
2.3.2.1  Minimaal aantal deelnemende honden 

§1 Elke hond die ingeschreven is in de wedstrijd loopt een geldige nationale wedstrijd, ook al 
loopt deze alleen. 

§2 Om aan de vereisten te voldoen om te kunnen deelnemen aan een FCI kampionschap / CSS 
Winner MOET de hond minstens 2 internationaal geldige wedstrijden gelopen hebben 
(minstens 2 deelnemende honden van het ras). Als de hond alleen is in zijn ras, dan telt deze 
dus niet als kwalificatie loop voor een FCI /CSS kampioenschap. 

2.3.2.2 Uitslag bepalen van de nationale wedstrijd 

2.3.2.2.1 Dagwinnaar / ‘Best of field’ 

Elk ras loopt afzonderlijk.  
Op een wedstrijd wordt echter de prijs: "(locatie) Coursing Best of Field" toegekend aan de de 
hond die de hoogste punten van de dag behaald heeft, ongeacht geslacht of ras of licentie. 

2.3.2.2.2 Opsplitsingen en winnaars 

Elk ras loopt gescheiden. Deze regels zijn van toepassing voor één ras. De prijzen en certificaten 
worden toegekend per evenement dag. 
 
A. Prijzen per ras (hond met hoogste punten van beide klassen) 

• “(locatie) Coursing Beste van het Ras Winnaar” 
• “(locatie) Coursing Best Opposite Sex Winner” op voorwaarde dat: 

de hond van de 'Opposite Sex' met de hoogste punten bij de eerste zes gerangschikte 
honden is van zijn klasse is én in de eerste helft van het rasklassement staat 
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B. Als er 6 of meer deelnemende honden zijn in de FCI-CACIL klasse EN 6 of meer deelnemende 

honden in de CSS klasse, dan lopen de FCI-CACIL klasse en de CSS klasse gescheiden met 
aparte klassementen (dus minstens 2 klassementen). 
Prijzen:   
• “(locatie) Winnaar en Res Winnaar in de CACIL klasse” 
• “(locatie) Winnaar en Res Winnaar in de CSS klasse” 

 

 
 

B.1 Als er 6 of meer reuen EN 6 of meer teven zijn in één van beide klassen (FCI-CACIL of 
CSS), lopen de geslachten in die (of deze) klasse(n) afzonderlijk in aparte 
geslachtsklasse(n) met aparte klassementen (3 of 4 klassementen in totaal). 
Certificaten per klassement: 
• CACBL en Res CACBL certificaat per klassement 

B.2 Als er in één of beide klassen geen 6 reuen en 6 teven zijn dan lopen de geslachten 
gemengd per klasse.  
Certificaten in deze gemengd klassement(en): 
Als er minstens 3 reuen en 3 teven deelnemen in dit gemengde klassement kan er aan 
beide geslachten een CACBL en res CACBL certificaat toegekend worden anders wordt 
slechts één (1) CACBL en Res CACBL certificaat toegekend binnen het gemengde 
klassement. 

C. Indien er 6 of meer deelnemende honden EN 5 of minder deelnemende honden in de FCI-
CACIL klasse EN/OF 5 of minder deelnemende honden in de CSS klasse, dan lopen FCI-CACIL 
klasse en CSS klasse samen met 1 klassement. 
Prijzen: 
Als er meer dan 3 honden in de CACIL en de CSS klasse zijn én als de hond met de hoogste 

>=6 honden in CACIL en >=6 honden in CSS klasse

CACIL-klasse

>6 reuen en >6 teven

JA

klassement reuen

klassement teven

NEEN

klassement 
gemengd

CSS-klasse

>6 reuen en >6 teven

JA

klassement reuen

klassement teven

NEEN

klassement 
gemengd
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punten met CACIL en/of CSS licentie voldoet aan de volgende bepalingen, namelijk 
gerangschikt zijn binnen de eerste 6 van het klassement én gerangschikt zijn in de eerste 
helft van het rasklassement, worden volgende prijzen toegekend:  
• “(locatie) Winnaar en Res Winnaar van de CACIL klasse” 
• “(locatie) Winnaar en Res Winnaar van de CSS klasse” 

 

 
 

C.1 Als er 6 of meer reuen EN 6 of meer teven zijn in de gemengde CACIL-CSS klasse 
worden de geslachten gescheiden. Er is dan een klassement per geslacht (2 
klassementen in totaal). 
Certificaten per klassement: 
• CACBL en Res CACBL certificaat per klassement 

C.2 Als er in de gemengde CACIL-CSS klasse geen 6 reuen en 6 teven zijn dan lopen de 
geslachten gemengd.  
Certificaten in dit gemengd klassement: 
Als er minstens 3 reuen en 3 teven deelnemen in deze gemengde klasse kan er aan 
beide geslachten een CACBL en res CACBL certificaat toegekend worden anders wordt 
slechts één (1) CACBL en Res CACBL toegekend binnen de gemengde klasse. 

D. Als er 3,4 of 5 deelnemende honden zijn, is er: 
• Geen FCI-CACIL en CSS scheiding 
• Geen geslachtsscheiding 
• CACBL of Res CACBL certificaat. 

E. Als er 2 deelnemend honden zijn is er: 
• Geen FCI-CACIL en CSS scheiding 

>= 6 honden van ras EN
<6 honden in CACIL en/of CSS klasse

Gemengde CACIL-CSS klase

>6 reuen en >6 teven

JA

klassement reuen

klassement teven

NEEN

klassement 
gemengd
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• Geen geslachtsscheiding 
• Worden er geen CACBL certificaten toegekend. 

2.3.3 Oneven aantal deelnemende honden 
§1 Bij een oneven aantal ingeschreven honden moeten de organisator en de deelnemer, zo 

mogelijk, trachten een geschikte begeleidende hond (= hond met licentie die niet 
deelneemt) te vinden om een solorit te vermijden.  

§2 De begeleidende hond loopt in de eerste course in de laatste ren met de hond die geloot 
werd om alleen te lopen. In de tweede course loopt de begeleidende hond in de laatste ren 
met de laagst geklasseerde hond van de eerste course.  

§3 Bij een oneven aantal ingeschreven honden in beide geslachten van een ras mogen de reu en 
teef die alleen lopen samenlopen.  

§4 Het coursen met 3 of meer honden samen in eenzelfde course wordt niet toegestaan. 

2.3.4 Richtlijnen met betrekking tot het terrein, bodemgesteldheid  en 
parcourslengte 

2.3.4.1  Terrein  

Voor een coursing terrein is een groot weiland het meest ideale. Een licht golvend of enigszins 
heuvelachtig terrein is eveneens uitstekend geschikt. Enkele struiken en/of wat bomen zijn 
aanbevolen, mits zij geen gevaar opleveren voor de honden.  

2.3.4.2 Bodemgesteldheid  

Het veld mag niet te glad zijn moet vrij zijn van stenen en mag geen gaten bevatten. Enkele 
natuurlijke obstakels zijn aanbevolen maar niet verplicht. Zij moeten vanuit het perspectief van 
de honden minstens op 30 meter afstand goed zichtbaar zijn, zeker in het geval van kuilen in de 
bodem. De lengte van het gras mag niet langer zijn dan ongeveer 10cm. 

2.3.4.3 Parcourslengtes  

a) Van 400 tot 700 meter voor whippets, Italiaanse windhonden, Podenco Portugees 
Pequino,Medio, Silken Windsprite, Basenji en Cirneco dell’Etna;  

b) Van 500 tot 1.000 meter voor alle overige rassen. 

2.3.4.4 Afstand tussen de klossen  

De afstanden tussen de klossen is van het grootste belang en moeten zijn aangepast aan de 
condities van het terrein.  

2.3.4.5 Opbouw van het parcours 

§1 Het is zeer belangrijk dat de onderlinge afstand en de hoekingen de honden nooit in gevaar 
mogen brengen. 

§2 Na een richtingsverandering (<=60°) moet er een recht stuk zijn van minstens 30 meter 
alvorens opnieuw van richting (<=60°) te veranderen. 

§3 Het gehele parcours moet, omwille van de grote lichamelijke inspanning die bij coursing 
van de honden wordt gevraagd, goed overzichtelijk en vrij van alle gevaar zijn. Het parcours 
moet voor de tweede omloop gewijzigd worden.  
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§4 Het is aanbevolen om langere afstanden tussen de klossen en bredere bochten in het 
parcours te voorzien voor de grotere rassen ten opzichte van het parcours van de kleinere 
rassen. Beide parcours moeten bochten en rechte stukken bevatten die de coursing 
kwaliteiten van de honden zichtbaar maken.  

§5 De lijn van de haas moet zodanig gelegd worden dat de honden er niet in verstrikt kunnen 
raken of zich erdoor kunnen blesseren.  

§6 Het gebruik van een gesloten systeem (over de grond lopend met een eindeloze lijn) moet 
duidelijk in de uitschrijving vermeld worden.  

2.3.4.6 Paddock 

Het is verplicht om een paddock te hebben aan elk wedstrijdveld. Deze moet voorzien zijn van 
een afscherming zodat de honden geen vrij zicht hebben op het wedstrijd terrein. 
Het is de verantwoordelijkheid van de coursingleider om binnen de paddock de chipcontrole te 
laten uitvoeren. 

2.3.5  De start - uitrusting van de honden 
§1 De honden moeten twee aan twee lopen en op hetzelfde moment worden losgelaten.   
§2 Toegelaten kleuren rendekken: zie internationaal reglement - bijlage 7.2 (enkel rood en wit). 

Cijfers op de rendekken als ook tekst, tekenen of andere attributen die herkenning mogelijk 
maken zijn niet toegestaan.  

§3 Gekleurde halsbanden i.p.v. rendekken zijn niet toegelaten.  
§4 De hond onder het rode rendek start rechts, de hond onder het witte rendek start links, dit 

ten vanuit de zichtpunt van de begeleider . 
§5 Muilkorven: alle door de FCI-CSS   gehomologeerde muilkorven zijn toegelaten. 

2.3.6 Coursing materiaal  
§1 De organisator is verplicht zich ervan te verzekeren dat al het coursing materiaal in perfecte 

staat is en probleemloos kan werken.   
§2 De coursingleider dient voor voldoende reservemateriaal van goede kwaliteit te zorgen 

zodat de wedstrijd probleemloos kan worden afgewerkt.  
§3 De haasmachine moet aan de volgende eisen voldoen:  

a) In staat zijn om snel de snelheid van de haas op te voeren. 
b) Direct reageren op verandering van snelheid. 
c) Beschikken over voldoende reservevermogen. 
d) De kunsthaas kan gemaakt zijn van lichtkleurig hazenvel of plastiek slierten. De haas is 

minstens 40 cm lang tijdens de volledige wedstrijd. Een gele en/of blauwe ‘haas’ is 
aanbevolen maar geen verplichting. 

e) De klossen mogen niet in een lichte kleur geverfd zijn en niet blinken. 

2.3.7 Keuren  
§1 Coursing keurmeester moeten de honden beoordelen op vijf criteria (zie onderstaande) en 

rekening houden met de meeste recente versie van de FCI international guidlines for Lure 
Coursing Judges. Het maximumaantal punten per criterium is 20 (FCI-systeem).  

§2 De ingeschreven honden moeten in de eerste ronde ingedeeld worden volgens 2.3.2 van dit 
regelement. Honden van een zelfde eigenaar zouden waar mogelijk niet mogen samenlopen. 
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De startvolgorde van de tweede ronde is gebaseerd op de uitslag van de eerste ronde. De 
honden met plaatsen 1+2, 3+4, etc lopen samen. Deze koppels worden dan willekeurig 
ingedeeld.  

§3 Windhonden die in de eerste omloop zonder duidelijke reden niet 50% van het aantal te 
behalen punten hebben verkregen, mogen niet meedoen aan de tweede omloop. 

§4 Er moeten twee omlopen worden gelopen, de punten van beide omlopen worden opgeteld. 
Mocht er geen mogelijkheid zijn voor een tweede omloop, dan wordt de uitslag bepaald 
door de in de eerste omloop behaalde punten.  

§5 Indien twee of meer deelnemende honden een gelijk aantal punten hebben behaald dan 
krijgt de hond met het hogere aantal punten in de tweede omloop in de einduitslag de 
hogere plaatsing.  
Mocht dit resultaat nog steeds gelijk zijn, dan moet voor de rangschikking worden gekeken 
naar het hogere aantal punten van de criteria van de tweede omloop, in de volgende 
volgorde: 
a) Behendigheid 
b) Snelheid 
c) Uithouding 
d) Volgen 
e) Enthousiasme  

§6 Elke keurmeester moet elke bladzijde van zijn scoreprotocol ondertekenen en een foto van 
maken. 

§7 De puntentelling van een keurmeester is definitief en bindend vanaf het moment dat de 
keurmeester het puntenbriefje heeft ondertekend en overhandigd aan de -coursingleider of 
aan de secretaris als er geen veldassistent- is voorzien.  
De puntentelling kan gewijzigd worden indien de wedstrijdsecretaris duidelijke fouten in de 
puntentelling of fouten in het puntenformulier opmerkt. Wijzigingen moeten gebeuren in 
nauw overleg met de betrokken keurmeester en kunnen enkel gebeuren indien de 
keurmeesters akkoord gaan met de wijziging.  
Fouten in de puntentelling kunnen door de keurmeesters niet meer worden gewijzigd nadat 
de uitslagenlijst is gepubliceerd. 

2.3.7.1  Behendigheid  

De behendigheid van een windhond is zichtbaar:  
a) Door zijn snelle wendingen, uitgelokt door de richtingveranderingen van de haas;  
b) Door de manier waarop hij de obstakels neemt;  
c) Bij het grijpen van de haas, in het bijzonder de manier waarop de sliding wordt gemaakt;  
d) Wanneer hij in staat is om snel en efficiënt van richting te veranderen. Dit wordt in het 

bijzonder duidelijk zichtbaar in de bochten. Honden die lopen zonder verkwistende 
bewegingen (vaak laag, krachtig en met grote kracht in iedere stap).  

2.3.7.2 Snelheid  

De snelheid die nodig is om een prooi te vangen. Getoond door de vaart waarmee terrein wordt 
gewonnen wanneer de honden bij de start reageren op het verrassende vertrek van de haas. 
Gedurende het gehele parcours moet de hond snelheid tonen en in het bijzonder bij het pakken 
van de haas. Snelheid wordt duidelijk door aanpassingen in de frequentie van beweging en de 
vooruitgang van de hond. 
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De keurmeester dient de hond te belonen die laag blijft, zichzelf echt strekt en de haas opjaagt.  
Omdat de tijd niet gemeten wordt om de snelheid te meten, is de manier waarop de hond zich 
inspant van betekenis voor de beoordeling van zijn kunnen.  
Met de absolute snelheid wordt bij het keuren geen rekening gehouden omdat de snelheid van 
een windhond moet worden vergeleken met die van zijn tegenstanders. Wanneer de snelheid 
beoordeeld wordt moet rekening gehouden worden met de karakteristieken van het ras. Niet 
alle rassen bereiken dezelfde hoge absolute snelheid.  
Een “go-bye” wordt gemaakt wanneer de hond in tweede positie zijn uiterste best doet en zijn 
tegenstander voorbij gaat. Een “go-bye‟ vindt altijd plaats tussen twee opeenvolgende klossen.  

2.3.7.3 Uithouding  

Een goede uithouding of conditie van een windhond is te constateren als hij zijn wedstrijd  
beëindigt in goede lichamelijke toestand. Het is een optelsom van lichamelijke en mentale  
vaardigheden. Een hond, die de gehele loop druk op de haas zet en die geen tekenen van  
vermoeidheid toont zelfs aan de aankomst, heeft goede uithouding.  

2.3.7.4 Volgen  

Volgen is de capaciteit van een hond om de haas te volgen op een manier die specifiek is voor 
her ras. En te allen tijde 100% aandacht te  hebben voor de haas. Goed volgen wordt 
gekarakteriseerd wanneer een hond:  
a) gedurende de volledige loop de haas volgt en actief probeert de haas te pakken;  snel 

reageert op bewegingen van de haas;  
b) de haas precies volgt en een ‘jump to kill’ probeert te doen als de haas dichtbij is;  
c) gedurende de volledige loop de haas actief en agressief probeert te pakken  
d) de haas navolgt zonder al te veel te veronderstellen naar waar de haas zou kunnen  gaan 

(course wise running). 

2.3.7.5 Enthousiasme  

Dit is het enthousiasme tijdens de achtervolging, ongeacht de bodemgesteldheid (ruw of met  
obstakels) en ongeacht wat er zich voordoet zoals het doorschieten in bochten, vallen en de  
haas uit het oog verliezen. De jacht kenmerken per ras mogen hierbij niet uit het oog worden 
verloren. 
Het enthousiasme van een windhond is te zien:  
a) Bij de start:  

1) De hond is volledig geconcentreerd,  
2) De ogen van de hond zijn uitsluitend op de haas gericht.  

b) Bij de achtervolging van de haas door:  
1) Het aanhoudend opjagen van de haas, daarmee de draaier dwingend tot het opvoeren 
van de snelheid van de haas om een voortijdig vangen van de haas te vermijden,  
2) Zonder aarzeling en krachtig over een hindernis te springen,  
3) Het verlangen om terug te keren bij de haas als de hond achteropgeraakt.  

c) Bij het pakken van de haas:  
1) Op volle snelheid,  
2) Als de hond het haas al glijdend pakt (sliding). 
3) Bij de poging de haas te pakken zelfs als de tegenstander de haas eerder heeft gepakt. 
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2.3.7.6 Sancties  

Uitsluitend gekwalificeerde keurmeesters kunnen sancties opleggen die in overeenstemming 
moeten zijn met dit reglement. Het opleggen van sancties moet altijd een 
meerderheidsbeslissing zijn van de keurmeesters op het veld. De keurmeesters moeten in alle 
gevallen de lopende honden scoren. 

2.3.7.6.1 Te vroeg/laat loslaten van de honden  

Als de begeleider een hond te vroeg voor of te laat na het startcommando van de starter los laat, 
mogen de keurmeesters 10% van de totale score van de hond voor het parcours aftrekken. Als 
een keurmeesters een valse start vermoedt, moeten de keurmeesters het advies van de starter 
inwinnen. In het geval van een foutieve start als gevolg van fouten van de starter, mag de score 
niet worden afgetrokken 

2.3.7.6.2 Vertraging van de wedstrijd  

Indien een hond te laat aan de start is, kan hij worden uitgesloten voor de rest van de dag. 
Er wordt niet gewacht op een deelneemende hond. Dit is de verantwoordelijkheid van 
eigenaar/begleider 
Afwezigheid bij aanvang van een course leidt tot afwijzing voor de dag van de betreffende hond.  
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3 Grote Prijs en Beker van België 

3.1 Grote Prijs van België 

3.1.1 Algemeen 
§1 Op de dag van de Grote Prijs van België Rennen en de Grote Prijs van België Coursing kan in 

België geen enkele andere wedstrijd (rennen of coursing) plaatsvinden. 
§2 De Grote Prijs van België Rennen en de Grote Prijs van België Coursing kunnen niet doorgaan 

op dezelfde dag als Wereldkampioenschappen. 
§3 Alle Belgische keurmeesters/juryleden worden verwacht om deze wedstrijd te keuren. De 

organiserende club nodigt de keurmeesters uit. De keurmeesters moeten aanvaarden of 
afwijzen binnen de 14 kalender dagen.  

§4 Op de Grote Prijs van België Coursing zijn er minstens 3 keurmeesters en bij voorkeur 5 
keurmeesters per ras. 

§5 Op de Grote Prijs van België Coursing lopen de geslachten van zodra mogelijk gescheiden.  
§6 Op de Grote Prijs van België Rennen en de Grote Prijs van België Coursing wordt het CACBL, 

indien voldaan is aan de voorwaarden, altijd in competitie gesteld.  

3.1.2 Selectie en deelnemingsvoorwaarden GP van België  
(rennen en coursing): 

§1 Selectie voorwaarden: 
De deelname aan de GP van België is voorbehouden aan de honden (zie art 2.1.2 §1) 
a) die een Belgische licentie hebben;  
b) die deelgenomen hebben aan minstens 2 wedstrijden in België sinds de vorige GP van 

België én geklasseerd zijn in de einduitslag (punten, tijden of MDWDR).  
§2 Een hond kan pas deelnemen aan de GP van België als de hond in de 2 voorafgaande 

wedstrijden aan de GP van België niet gediskwalificeerd werd.  

3.1.3  GP Rennen  
§1 De organisator mag het aantal deelnemers niet beperken.  
§2 De GP zal doorgaan in het eerste weekend van de maand juli (tenzij er dat weekend een FCI 

wereldkampioenschap / CSS World Winner georganiseerd wordt).  
§3 De renafstand bedraagt 350 meter voor de ‘kleine’ rassen van FCI-groep 10 en FCI-groep 5. 

De KMSH kan aan kleine afwijkingen op deze afstand haar instemming verlenen.  
§4 De renafstand bedraagt 480 meter voor de grote rassen voor de ‘grote’ rassen van FCI-

groep 10 en FCI groep 5.  
Uitzondering voor de Ierse wolfshonden, de renafstand bedraagt 350 meter. 

§5 Deze wedstrijd telt mee voor het klassement van de beker van België rennen. 
§6 De organiserende club kan zelfstandig beslissen of er bij de Whippet en PLI’s gelopen wordt 

volgens de regels van gewichtsrennen of de regels van het tijdsrennen. 
Andere rassen lopen volgens de regels van tijdsrennen. 

§7 Per subklasse ( tijd of gewicht) wordt er 1 titel uitgereikt zijnde ‘Belgian GP Class Winner + 
jaartal’. Met vermelding van klasse 1, klasse 2 en zo verder. Ongeacht de licentie. Indien er 
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een tegenovergesteld geslacht binnen de eerste helft eindigt binnen zijn/haar subklasse, 
krijgt die de titel: ‘Belgian GP Class Winner + jaartal’. 

§8 Grote rassen lopen volgens tijdssubklassen. De winnaar krijgt de titel: ‘Belgian GP Class 
Winner + jaartal’. Indien er een tegenovergesteld geslacht binnen de eerste helft eindigt 
binnen zijn/haar ras, krijgt die de titel: ‘Belgian GP Class Winner + jaartal’. 

§9 De KMSH voorziet een speciale ere-dek voor de winnaars. 
§10 De Belgian GP klasse winnaars, zijn niet rechtstreeks geselecteerd voor het Wereld 

Kampioenschap van het lopende seizoen.  

3.1.4  GP Coursing  
§1 De organisator mag het aantal deelnemers niet beperken. 
§2 De orgainsator kan naast het kampioenschap een vriendschappelijke wedstrijd organiseren 

(zonder toekenning van CACBL).  
Het kampioenschap heeft voorrang op de vriendschappelijke wedstrijd en deze mag het 
verloop van het kampioenschap niet storen.  
De organisator vermeldt dit apart in de catalogus en stelt voor de vriendschappelijke 
wedstrijd zelf keurmeesters aan. De uitslag wordt in het werkboekje opgenomen, de 
deelname aan deze vriendschappelijke wedstrijd telt niet mee voor de Beker van België.   

§3 De GP mag niet samenvallen met de FCI Wereld kampioenschappen / CSS World Winner 
wedstrijden bij zowel coursing als rennen en wordt bij voorkeur georganiseerd op het 
weekend dat de ons buurlanden hun kampioenschap houden. 

§4 De titel ‘Belgian GP Winner Coursing CACIL class + jaartal’ wordt toegekend per ras én 
geslacht aan de winnaar van de wedstrijd ongeacht het aantal deelnemers.  

§5 Voor honden in de CSS-klasse zal de titel ‘Belgian GP Winner Coursing CSS Class +jaartal 
worden toegekend per ras én geslacht aan de winnaar van de wedstrijd ongeacht het aantal 
deelnemers.  

§6 De KMSH voorziet een speciale ere-dek voor de winnaars. 
§7 Deelname aan de GP telt mee voor de Beker van België. 
§8 De honden worden gescheiden volgens de regels van de nationale wedstrijden. 

3.2 Beker van België  

3.2.1 Beker Rennen  
§1 Het beker seizoen loopt van 1 augustus tem 31 juli van het aansluitende jaar. Elke Belgische 

wedstrijd telt mee. Dit gedeelte van het reglement (3.2.1) gaat in vanaf 08.08.2022. 
§2 Op de eerste Belgische wedstrijd van augustus zullen de titels en eredekken worden 

uitgereikt. 
§3 Het aantal deelnemers is niet beperkt. 
§4 Bij de kleine rassen van groep 10, is het ongeacht volgens welk klasse systeem wordt gerend. 

Hetzij volgens gewicht hetzij op tijd. 
§5 Deelname voorwaarden: de deelname aan de Beker van België Rennen is voorbehouden aan 

de honden (vermeld in 2.1.2): 
a) Hebben deelgenomen aan minstens 1 wedstrijd binnen het huidige kalenderjaar en 1 

wedstrijd in het voorafgaande kalenderjaar én geklasseerd zijn in de einduitslag 
(diskwalificatie, gekwetst, teruggetrokken, uitgesloten, telt niet  als een geldige 
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wedstrijd). Enkel een MDWR wordt als geldig verklaard.  
b) Hebben deelgenomen aan minimaal vier (4) wedstrijden op twee (2) verschillende 

Belgische renbanen. 
§6 Puntentoekenning:  

a) Volgende punten worden toegekend op basis van de resultaten behaald in een klasse:  
• de 1ste krijgt 1 punt, 
• de 2de 3 punten, 
• de 3de 4 punten, 
• enzovoort.  

b) De toekenning der punten is gescheiden voor reuen en teven.  
c) De toekenning der punten is gescheiden voor CACIL en CSS licenties. 
d) Bij wisselen van licentie in de loop van het lopende jaar: 

• Je start opnieuw vanaf nul punten in de nieuwe klasse – wat wil zeggen dat je 
minstens 4 wedstrijden moet gelopen hebben in de klasse waaraan wil deelnemen)  

• Als er onvoldoende Belgische wedstrijden nog zijn om geklasseerd te worden in de 
nieuwe klasse, behoudt de hond zijn punten in het klassement van de vorige klasse.  

• Vanaf het moment dat er nog 3 Belgische wedstrijden op de kalender staan en 
georganiseerd zijn, wordt de hond geschrapt in klassement van de vorige klasse. 

§7 Eindklassement 
Na de laatste wedstrijd van het beker seizoen wordt er een klassement opgemaakt op basis 
de vier (4) beste resultaten per ras. De resultaten moeten behaald zijn op minstens twee (2) 
verschillende renbanen zijn. 
Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar beste van vijf (5)…resultaten ongeacht op welke 
Belgische renbaan deze zijn gelopen. 

§8 Volgende titels worden toegekend per ras en geslacht (ongeacht het aantal deelnemers): 
‘Belgian Cup Winner CACIL class + jaartal’ 
‘Belgian Cup Winner CSS class +jaartal' 

§9 De KMSH voorziet een ere-rendek voor de winnaars.  

3.2.2 Beker Coursing  
§1 Het beker seizoen loopt van 1 januari tem 31 december. Elke Belgische wedstrijd telt mee. 
§2 Deelname voorwaarden: de deelname aan de Beker van België Coursing is voorbehouden 

aan de honden (vermeld in 2.1.2): 
a) Hebben deelgenomen aan 60% van de in België georganiseerde coursings (niet 

afhankelijk van het aantal inschrijvingen én de klasse waarin je deelneemt) bij twee 
(2) verschillende clubs. In geval van een oneven aantal coursings wordt de minimale 
deelname naar boven afgerond 

b) Om punten te verzamelen voor de beker van België, de wedstrijd volledig uitlopen 
(1e en 2e manche); tenzij een geldende MWDR (geen punten – deelname telt mee in 
aantal) 

c) Het seizoen volbrengen met minder dan twee ernstige sancties (Uitsluitingen of 
Diskwalificatie).  

§3 Puntentoekenning: 
a) De verdeling hiervan is als volgt:  

• de 1ste krijgt 1 punt,   
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• de 2de 3 punten,   
• de 3de 4 punten,  
• enzovoort.  

b) De toekenning der punten is gescheiden voor reuen en teven.  
c) De toekenning der punten is gescheiden voor CACIL en CSS licenties. 
d) Bij wisselen van licentie in de loop van het lopende jaar. Je start opnieuw vanaf nul 

punten in de nieuwe klasse – wat wil zeggen dat je minstens 3 wedstrijden moet gelopen 
hebben in de klasse waaraan wil deelnemen) Als er onvoldoende Belgische wedstrijden 
nog zijn om geklasseerd te worden in de nieuwe klasse, behoudt de hond zijn punten in 
het klassement van de vorige klasse. Vanaf het moment dat er nog 3 Belgische 
wedstrijden op de kalender staan en georganiseerd zijn, wordt de hond geschrapt in 
klassement van de vorige klasse. 

§4 Eindklassement 
Om het eindklassement vast te stellen neemt men de drie beste resultaten van het seizoen. 
In geval van puntengelijkheid neemt men de vier beste resultaten en zo voorts tot de 
gelijkheid is opgeheven.  

§5 Volgende titels worden toegekend per ras en geslacht (ongeacht het aantal deelnemers): 
‘Belgian Cup Winner CACIL class + jaartal’ 
‘Belgian Cup Winner CSS class +jaartal' 

§6  De KMSH voorziet een ere-rendek voor de winnaars. 
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4 CACBL - Voorwaarden voor het behalen van de titel: 
Belgisch Renkampioen of Belgisch Coursingkampioen 
(Toelatingscertificaat tot het Belgisch windhonden 
kampioenschap) . 

§1 Deze voorwaarden gelden voor de windhonden deelnemend aan wedstrijden, gelopen 
volgens de reglementen van de KMSH.  

§2 Het CACBL kan worden behaald op een nationale of internationale ren of coursing, 
georganiseerd in België en waaraan het CACBL werd toegekend met akkoord van de KMSH.  

§3 De titel “Belgisch renkampioen” of “Belgisch coursingkampioen” wordt toegekend door de 
KMSH als volgende voorwaarden vervuld zijn:  
a) De hond moet tenminste tweemaal het CACBL of éénmaal het CACBL én driemaal het 

Res CACBL behaald hebben in de gevraagde discipline en dit bij tenminste 2 
verschillende verenigingen. 

b) Tussen de eerste CACBL of Res CACBL en de laatste moet minstens 12 maanden liggen.  
c) Het CACBL wordt (vanaf 01.01.2022) toegekend aan de deelnemende hond: 

1) Waarvan samen met de inschrijving van de wedstrijd de bewijzen meegestuurd is 
dat de hond  
• Ofwel tweemaal minstens de kwalificatie ‘Zeer Goed’ behaald heeft op een 

CAC of CACIB tentoonstelling vanaf de leeftijd van vijftien maanden.  
 - Eén (1) van de twee (2) shows moet een Belgische show zijn 
 - Eén (1) van de twee (2) keurmeesters moet de Belgische nationaliteit 
hebben. 

• Ofwel minstens éénmaal de kwalificatie ‘Uitmuntend’ behaald heeft op een 
CAC of CACIB tentoonstelling vanaf de leeftijd van vijftien maanden van een 
Belgische keurmeester. 

(Een door keurmeester ondertekende vermelding in het werkboekje volstaat). 
Overgangsmaatregel (1.1.2022-31.12.2022):  
Eén (1) kwalificatie ‘Zeer Goed’ op een Belgische show is voldoende. 

2) Er kan zowel een CACBL / Res CACBL toegekend worden in de CACIL en CSS klasse 
én/of per geslacht op voorwaarde dat er minstens drie deelnemende honden zijn 
per licentieklasse en/of geslacht. 

3) Zonder deze bewijzen zal het CACBL / Res CACBL toegekend worden aan de 
volgende geklasseerde hond tot en met maximaal de 6de geklasseerde hond in de 
klasse of subklasse op voorwaarde dat:  

• op een renwedstrijd moet de hond geklasseerd zijn is in de eerste helft van het 
volledige klassement van het ras. 
• op een coursing wedstrijd moet de hond minstens 75% van de punten behaald 
hebben én terzelfdertijd ook geklasseerd zijn in de eerste helft van het 
klassement waarin de hond deelneemt. 

d) CACBL’s behaald voor 01.01.22:  
1) De reeds behaalde CACBL’s en Res CACBL’s certificaten van voor 1.1.2022 blijven 

uiteraard behouden en vallen niet onder de nieuwe bepalingen 
2) Voor titelaanvragen met CACBL’s behaald voor 1.1.2018 dient het bewijs dat de 
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hond minstens de kwalificatie ‘Zeer Goed’ behaald heeft op een Belgische CAC of 
CACIB tentoonstelling vanaf de leeftijd van vijftien maanden apart meegestuurd te 
worden bij de aanvraag van de kampioenstitel. 

e) Het Res CACBL wordt toegekend aan de volgende geklasseerde hond die voldoet aan de 
voorwaarden vermeldt onder c) 3. Het Res CACBL wordt een volledig CACBL als het 
CACBL werd toegekend aan een hond die reeds de titel Belgisch ren- of 
coursingkampioen is. De eigenaar dient zelf de omzetting aan te vragen.  

f) Zijn er per ras, en per geslacht minimum drie honden aan de start dan mag er per 
geslacht een CACBL worden toegekend. Zijn er voor één der geslachten minder dan drie 
honden aan de start dan lopen de honden gemengd en wordt er slechts één CACBL voor 
het ras toegekend. Zijn er voor een ras minder dan drie honden aan de start dan wordt 
het CACBL niet  toegekend.  

g) Er wordt een CACBL toegekend per licentie klasse zodra er in elke klasse 3 honden 
aanwezig zijn, ongeacht geslacht. 

§4 Voor de honden met onbekende afstamming of met onvolledige stamboom (minder  dan 3 
generaties) die door de keurmeesters worden voorgesteld, kan de homologatie van het 
CACBL niet worden aanvaard. Het voorstel tot toekenning van het CACBL wordt gedaan 
zonder te controleren of aan de voorwaarden inzake inschrijving in een stamboek of de 
volledigheid der generaties is voldaan. De tweede geplaatste hond ontvangt het RCACBL 
voor zover aan de hiervoor gestelde voorwaarden voldaan is.  

§5 De voorstellen voor het CACBL en RCABL worden aan het secretariaat van de KMSH  
overgemaakt door het secretariaat van de organiserende vereniging, binnen de 2 weken na 
de wedstrijd.  

§6 De KMSH verifieert of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Zij bevestigt het  voorstel van 
de keurmeesters tot homologatie van het certificaat of weigert dit.  

§7 De eigenaar vraagt de titel Belgisch Ren of Coursingkampioen aan met behulp van  het 
modelformulier (ter beschikking op de website van de CRCB) en maakt dit over  aan het 
secretariaat van de CRCB. Na verificatie stuurt de CRCB dit met advies door  aan het 
secretariaat van de KMSH.  

§8 De titel «Belgisch renkampioen» of «Belgisch coursingkampioen» wordt definitief 
toegekend door de KMSH. Hij wordt ingeschreven op de stamboom met de vermelding 
“Belgisch Renkampioen” of “Belgisch Coursingkampioen” + het jaar van behalen in 2 cijfers. 
Dit dient door de eigenaar te worden aangevraagd. 
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5 F.C.I. Wereldkampioenschap / CSS World Winner 

5.1 Deelname voorwaarden  
§1 Enkel de honden   

• waarvan de eigenaar lid is van een bij de FCI aangesloten organisatie;  
• die in het bezit zijn van een door de FCI erkende ren- respectievelijk coursinglicentie; 
• die voldoen aan de deelname voorwaarden zoals opgenomen in de meeste recente versie 

van FCI  Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events 
• die minstens 2 geldige wedstrijden in zijn leven gelopen heeft én geklasseerd is of een 

MDWDR gekregen heeft. (voor rennen met 2 andere honden en voor coursing met 1 
andere hond). In de laatste 2 wedstrijden mag de hond geen DISQ gekregen hebben en 
een DISQ tussen de inschrijvingsdatum en de aanvang van het kampioenschap sluit de 
hond uit. 

• die ingeschreven worden door de KMSH op voorstel van de CRCB 
kunnen aan de FCI Kampioenschappen deelnemen.  

§2 Indien meer honden per ras en geslacht zich aanmelden voor een FCI kampioenschap / CSS 
World Winner dan het maximum vermeld in de FCI Regulations for International Sighthound  
Races and Lure Coursing Events zal de KMSH, op voorstel van de CRCB, een kwalitatieve 
selectie voor het  kampioenschap aanwijzen.  

§3 Inschrijvingsvoorwaarden:  
a) kopie van het werkboekje sedert de sluitingsdatum van het kampioenschap van het 

vorige jaar toevoegen bij de inschrijving;  
b) bewijs van tentoonstelling voor CACIL  
c) betaald hebben. 

5.2 Selectiecriteria Rennen  
Indien meer honden per ras en geslacht zich aanmelden voor een FCI kampioenschap dan het  
maximum vermeld in artikel 4.7 van FCI Regulations for International Sighthound Races and  Lure 
Coursing Events zal de KMSH een kwalitatieve selectie voor het kampioenschap aanwijzen  
volgens onderstaande selectiecriteria:  
a) De hond mag niet gediskwalificeerd zijn in zijn twee laatst gelopen wedstrijden vóór de 

sluiting van de inschrijving van het kampioenschap. 
b) De hond moet na het voorgaande kampioenschap tenminste twee rennen hebben gelopen 

waarvan een uitslag in het werkboekje werd vermeld. Van deze twee rennen moet er 
minstens één gelopen zijn in het lopende renseizoen. 

c) De hond is opgenomen in het klassement van de beker racing van het voorgaande jaar als 
het FCI Wereld Kampioenschap / CSS World Winner in het derde kwartaal van het jaar plaats 
vindt. 

d) Selectie: 
• de hoogste geklasseerde hond met Belgische licentie van de beker van België in CACIL 

en CSS klasse zijn rechtstreeks geselecteerd; 
• de andere plaatsen worden procentueel verdeeld tussen de honden met CACIL en CSS 

licenties volgens de procentuele verdeling van de geklasseerde Belgische honden in de 



 
 
 
 
 
 
 

 
 CRCB – windhondensport – regelementen - 51 

klasse CACIL en CSS klasse. Na deze verdeling worden de hoogst geklasseerde honden 
geselecteerd. 

• indien een geselecteerde honden niet wil/kan deelnemen gaat deze selectie over naar 
de hoogst geklasseerde hond in die klasse. 

e) Indien de uittredende Wereld- of Europees kampioen een Belgische hond is, wordt deze  
automatisch geselecteerd in bovental voor het internationaal kampioenschap van het  
volgende jaar. 

f) Honden die boventallig zijn aan de Belgisch selectie kunnen als reserve gemeld worden. 
g) Uitsluitend honden waarvoor het inschrijfgeld ten laatste op de dag van de Belgische 

sluitingsdatum van het internationaal kampioenschap werd voldaan, worden door de KMSH 
aangemeld bij de organisator.  

h) Voor honden opgenomen in het programma van het kampioenschap blijft het inschrijfgeld te 
voldoen, ongeacht de reden waarom zij niet kunnen deelnemen. Tenzij er andere honden op 
de reserve lijst staan binnen hetzelfde ras en geslacht. 

i) Voor reglementair gemelde honden, niet opgenomen in de selectie of effectief deelnemen 
aan het kampioenschap (reservelijst), wordt het inschrijfgeld terugbetaald. 

5.3 Selectiecriteria Coursing  
Indien meer honden per ras en geslacht zich aanmelden voor een FCI Wereld kampioenschap / 
CSS World Winner dan het maximum vermeld in artikel 4.7 van FCI Regulations for International 
Sighthound Races and  Lure Coursing Events zal de KMSH, op voorstel van de CRCB, een 
kwalitatieve selectie voor het kampioenschap aanwijzen volgens onderstaande selectiecriteria:  
a) De hond mag niet gediskwalificeerd zijn in zijn twee laatst gelopen wedstrijden vóór de 

sluiting van de inschrijving van het kampioenschap;  
b) De hond moet na het voorgaande kampioenschap van dezelfde aard tenminste twee 

coursings hebben gelopen waarvan één uitslag in het werkboekje werd vermeld. Van deze 
twee coursings moet er minstens één gelopen zijn in het lopende coursingseizoen als er 
coursings georganiseerd werden voor de uiterste inschrijvingsdatum van het wereld 
kampioenschap / world winner. 

c) De hond is opgenomen in het klassement van de beker coursing van het voorgaande jaar als 
het FCI Wereld Kampioenschap / CSS World Winner in het tweede kwartaal van het jaar 
plaats vindt.  

d) Selectie: 
• de hoogste geklasseerde hond met Belgische licentie van de Beker van België in CACIL 

en CSS klasse zijn rechtstreeks geselecteerd; 
• de andere plaatsen worden procentueel verdeeld tussen de honden met CACIL en CSS 

licenties volgens de procentuele verdeling van de geklasseerde Belgische honden in de 
klasse CACIL en CSS klasse. Na deze verdeling worden de hoogst geklasseerde honden 
geselecteerd. 

• indien een geselecteerde honden niet wil/kan deelnemen gaat deze selectie over naar 
de hoogst geklasseerde hond in die klasse. 

e) Indien de uittredende Europees kampioen een Belgische hond is, wordt deze automatisch 
geselecteerd bovenop het maximale aantal voor het internationaal kampioenschap van het 
volgende jaar.  
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f) Honden die boventallig zijn aan de Belgisch selectie kunnen als reserve gemeld worden. 
g) Uitsluitend honden waarvoor het inschrijfgeld ten laatste op de dag van de Belgische 

sluitingsdatum van het internationaal kampioenschap werd voldaan, worden door de KMSH 
aangemeld bij de organisator.  

h) Voor honden opgenomen in het programma van het kampioenschap blijft het inschrijfgeld te 
voldoen, ongeacht de reden waarom zij niet kunnen deelnemen. Tenzij er andere honden op 
de reserve lijst staan binnen hetzelfde ras en geslacht. 

i) Voor reglementair gemelde honden, niet opgenomen in de selectie of effectief deelnemen 
aan het kampioenschap (reservelijst), wordt het inschrijfgeld terugbetaald. 
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6 Bijkomende Reglementen 

6.1 De benoeming van keurmeesters coursing en jurylid rennen 
Zie apart document:  
Commissie voor de benoeming van Keurmeesters Windhondensport (CKW)   

6.2 Reglement draaier coursing – racing  
Zie apart document:  
Nog nader uit te werken  

7 Slotbepalingen  
§1 Bij betwisting omtrent de interpretatie van dit reglement zal de Franse tekst als basis 

dienen.  
§2 Aanpassingen van het internationaal FCI reglement die een invloed hebben op dit 

reglement treden in werking op dezelfde datum.  


