
 
 

 
 

Trainingskalender KVW Beringen 2019 
 

Datum Opmerking Datum Opmerking 

    

06/04 Training (naargelang het weer!!!) 27/07 Geen training (KVW coursing) 

13/04 Training 03/08 Geen Training 

20/04 Geen training 10/08 Training 

27/04 Training 17/08 Training 

04/05 Geen training 24/08 Geen Training 

11/05 Training 31/08 Geen Training 

18/05 Training 07/09 Geen Training (EK Gelsenkirchen) 

25/05 Training 14/09 Training (onder voorbehoud) 

01/06 Geen training 21/09 Training 

08/06 Training 28/09 Training 

15/06 Training 05/10 Clubkampioenschap coursing 

22/06 Geen training (EK coursing) 06/10 Clubkampioenschap rennen 

29/06 Training 12/10 Training 

06/07 Training 19/10 Geen training 

13/07 Geen training 26/10 Geen training 

20/07 Training   
 
De trainingen kunnen ten allen tijden worden afgelast of ingekort. 
Eén en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden en de toestand van de baan en het materiaal. 
Bij twijfel kunt u vooraf bellen naar één van onze bestuursleden, zie www.kvwberingen.be of naar de 
voorzitster Chantal Baldewijns 0032 496/927.638 
 
Volgorde training : Inschrijven van 10 u. tot 11.30 u. – aanvang 10.30 u. 

Eerste ronde :  RAIL 480 m – 345 m – 275 m – stukjes of daarna SLEEPHAAS 345 m – 275 m – 

stukjes. 
 
PAUZE 

Tweede ronde : RAIL 480 m – 345 m – 275 m – stukjes of daarna SLEEPHAAS 345 m – 275 m – 

stukjes 
 
Wij dringen er op aan om honden met een licentie steeds met een muilkorf te laten lopen. 
 
Wanneer een hond voor “Goed Rond” gaat lopen, dient men zelf voor voldoende meelopende honden te 
zorgen, van nagenoeg gelijke kwaliteit. Er dient 3 x voor “Goed Rond” te worden gelopen met telkens 4 
honden en dit verdeeld over minimaal 2 trainingen. Het is dus onmogelijk om op één dag een volledige 
verklaring “Goed Rond” te behalen. 
De eigenaren van een ras waarvan weinig honden op de renbaan komen, kunnen, wanneer ze geen 
honden vinden om samen te lopen, dit melden bij de thuisvereniging die op haar beurt bij de CWR om een 
oplossing vraagt. 
Men kan dus niet op eigen initiatief  “Goed Rond” gaan lopen met minder dan 4 honden. 
 
Op een trainingsdag kan met een hond maximaal 2 x worden gelopen. 
 
Pas op voor overbelasting van de honden. Gun een jonge hond voldoende tijd om zich lichamelijk te 
ontwikkelen. 
 
NAMENS HET BESTUUR VAN KVW BERINGEN 

http://www.kvwberingen.be/

