
Clubkampioenschap zondag 3 oktober 2021 
 

 Dit jaar voor het eerst met een Fun Kampioenschap, naast het Klassieke Clubkampioenschap. 

 Alle honden van Midland leden, ondersteunende leden en gezinsleden zijn welkom. 

 Aanvang 11:00, uiterlijk om 10:30 aanwezig zijn. 

 Deelname: gratis 

 Per ingeschreven hond een attentie (maximaal € 7,50 per attentie) meenemen. Na afloop 
mag iedereen per ingeschreven hond (na loting van de volgorde) een attentie van de tafel 
uitzoeken. 

 Alle honden lopen 2 keer. 

 Bij de inschrijving is er keuze voor solo of samen (korf en dek verplicht bij samenlopen). 

 De totaaltijd van 2 omlopen bepaalt de eindklassering 
 
 
Klassiek Clubkampioenschap 2021 

 Open voor honden met een ren-licentie. 

 Over 350 meter. 

 Het Clubkampioenschap en bijbehorend dek kunnen alleen uitgereikt worden aan honden 
met een Midland ren-licentie. Winnende honden met een niet-Midland ren-licentie 
ontvangen een andere prijs. 

 Het Kampioensdek wordt uitgereikt bij minimaal 2 gestarte honden. 

 Om het Clubkampioenschap wordt in onderstaande klassen gestreden. 

 In overleg met de eigenaren kunnen klassen worden samengevoegd bij onvoldoende 
deelname. 

 
Klassen die strijden om de titel en het Kampioensdek. 

o Afghaanse windhonden (gemengd) 
o Basenji’s (gemengd) 
o Italiaanse windhondjes 

 Standaard klasse (gemengd) 
 Plus klasse (gemengd) 

o Whippets 
 Standaard klasse teven 
 Plus klasse teven 
 Plus klasse reuen 

 
 
Fun Kampioenschap 2021 

 Voor alle honden zonder ren-licentie. Jong, oud, stamboom, geen stamboom, mix. 

 Bij de inschrijving is er keuze voor deelname over 50 meter (recht stuk) of 350 meter.  

 Bij voorkeur vanuit het starthok, handstart mag. 

 Om het Fun kampioenschap wordt in onderstaande klassen gestreden. 

 Een prijs voor de snelste hond per klasse bij minimaal 2 gestarte honden. 

 Bij de inschrijving is er keuze voor de gewichtsklasse. 
 
Klassen 

o Windhonden gemengd (Rasgroep 10 en windhond mixen) 
 Tot 10 kilo 
 10-20 kilo 
 20-30 kilo 
 Vanaf 30 kilo 



o Niet-windhonden gemengd (Overige Rasgroepen en mixen) 
 Tot 10 kilo 
 10-20 kilo 
 20-30 kilo 
 Vanaf 30 kilo 

 
Afscheid 
Heeft uw hond dit jaar zijn rencarrière (baan of coursing) moeten beëindigen? Graag even doorgeven 
aan het Wedstrijdsecretariaat. 
 
Huldiging 
De huldiging van Midland honden die dit seizoen mooie prestaties op de renbaan of in het coursing 
veld hebben geleverd, vindt dit jaar plaats tijdens de ALV die in januari 2022 gehouden wordt. 
 
Catering 
Graag doorgeven aan het Wedstrijdsecretariaat als u een bijdrage wilt leveren. Gezocht worden soep 
en salades.  
 
 


