KEMPISCHE VERENIGING
VOOR WINDHONDENRENNEN
BERINGEN
Voorzitter: Baldewijns Chantal – Wedstrijdsecretaris:
Marie-Josee Kerkhofs-Helsen
Ondernemingsnummer : 0416.520.176 -- RPR Antwerpen afd. Hasselt
Contact: secretaris@kvwberingen.be Website: www.kvwberingen.be

INTERNATIONALE COURSING/COURSING INTERNATIONAL
(CACBL/CACIL)
27 EN 28 AUGUSTUS 2022
Ecole Provinciale d’Elevage et d’Equitation
Rue due Haras 16
5340 GESVES
50.4196678289-5.06873407975 (Terrein/terrain/terrain)
Inschrijving en dierenarts controle/dépôt des carnets et controle vétérinaire/inscription and vet
control: 7h15/8h15 .
Begin wedstrijd/début des épreuves/beginning of competition: 9h00.

SLUITING WEDSTRIJD/CLÔTURE DES INSCRIPTIONS:
ZONDAG 21 AUGUSTUS 2022
via het inschrijfformulier op de website www.kvwberingen.be of
via mail jef_kerkhofs@telenet.be bij Marie-Josee Kerkhofs-Helsen
Zaterdag/samedi/saturday

Zondag/dimanche/sunday

CACIL/CSS

CACIL/CSS

Afghaan – Barzoi – Chart Polski –
Deerhound – Galgo – Greyhound- Ierse
Wolfshond– Magyar Agar – Saluki –
Sloughi - PLI

Azawakh – Greyhound – Magyar Agar –
Whippet

CSS

Basenji – Silken Windsprite

NATIONAAL

Pharao – Podenco – Podenco Ibicenco
Gelieve bij de inschrijving ook duidelijk op te geven of je meedingt voor de CACIL en de CACBL.
Eigenaars met een CSS licentie kunnen ook het CACBL aanvragen en dienen dan een
showresultaat van een Belgische show mee te sturen.
Zaterdag/samedi/saturday:
Juryleden/juges/judges: Loewe Ralf (NL), Vivan Serge (B) en Mr. Anciaux (B)
Voorzitter/président/chairman: Dehaes Louis
Zondag/dimanche/sunday:
Juryleden/juges/judges: Löwe Ralf (DE), Vivan Serge (B) en Anciaux Jean-Pierre (B)
Voorzitter/président/chairman: Dehaes Louis

Coursingleider/ directeur de coursing/coursingdirector: Gillemot Gustaaf

Sleephaas/circuit ouvert/open circuit.
Haastechniek/conducteur technique/lure technique: Varendonck Marina.
Afstand: reglementair voor elk ras/distance: réglementaire pour chaque race/distance : statutory for every breed.
Inschrijfgeld/droit d’engagement/enrolment fee : 23 € (voor de 1ste en 2de hond, pour le 1er et 2ième
chien, for the 1st and 2nd dog), 18 € (voor elke volgende hond, pour chaque chien suivant, for every
following dog).
Om deel te kunnen nemen dient uw windhond ingeschreven te zijn in een stamboek of register erkend door de
FCI, in orde te zijn met de vaccinatie, niet onder een uitsluiting te vallen, in het bezit van de wedstrijdlicentie te
zijn. Whippets en Italiaantjes die te groot zijn, dienen zich in de sprintersklasse te melden. De muilkorf is verplicht
voor alle rassen.
De coursing begint om 9.00 u. Mensen die zonder geldige reden te laat zijn en die niet tijdig aanwezig
zijn bij de dierenartscontrole, zullen niet kunnen deelnemen aan de coursing, ook al moeten zij als laatste
lopen. Voor het meedingen naar de CACIL dient bij de inschrijving het bewijs worden meegezonden dat de hond
tenminste een ZG heeft behaald op een CACIB tentoonstelling.
Pour avoir le droit de participer, le lévrier doit être inscrit à un L.O reconnu par la FCI, être en règle de
vaccination, ne pas être sous le coup d’une disqualification, être en possession d’une licence de coursing. Le
muselière est obligatoire pour toutes les races.
Le coursing commencera à 9h00. Les personnes qui seront en retard sans excuse et qui ne seront pas
présentes au controle vétérinaire ne pourront pas prendre part à la compétition, même si leur race passe en
dernier. Envoyer la preuve d’expo TB d’une exposition CACIB pour prétendre au CACIL.
The dog has to be registered recognised by the FCI, to be in order with the vaccination, not to fall under an
exclusion, in the possession of a valid licence. The muzzle is obligatory for all breed.
The coursing starts at 9.00. People who are too late and without a due cause which in time present at the
vet control, will not be able to participate in the coursing, even though they run at last. With the inscription
you have to send the prouve that your dog have obtained a VG on a CACIL expo to participate for the CACIL.
Tenten, caravans en mobilhomes zijn welkom op ons terrein (12 euro per nacht) /tentes, caravanes et
campingcars seront les bienvenus sur le terrain (12 euro la nuit)/parking space on the terrain for cars,
mobilhomes and caravans (12 euros for a overnight stay).
Er is geen stroom voorzien voor de deelnemers/ pas de electricité pour les participants/ no electricity for
the participants.
'S middags mogelijkheid voor een snelle hap/le midi repas rapides/snacks at noun.

