
Van 21 tot en met 24 oktober wordt op en rond het Ronostrand in Een (Drenthe) het 
Europees Kampioenschap Coursing georganiseerd. Naar verwachting nemen onge-
veer 800 windhonden uit binnen- en buitenland aan dit grootse evenement deel. 
Alle windhondenrassen, zoals Whippets, Afghaanse Windhonden en Saluki’s, maar 
ook minder bekende rassen als Chart Polski’s en Azawakhs verschijnen in diverse 
klassen aan de start om de titel Europees Coursing Kampioen 2021 te veroveren.

Na tien jaar weer in Nederland

Europees Kampioenschap 
Coursing  
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Erik Hamelers, secretaris van de Commissie voor de 
Windhondenrensport van de Raad van Beheer, en 
bestuurslid van Windhondenvereniging Coursing 
Nienoord Leek (WvCNL) is een van de organisato-
ren. “Nederland heeft het Europees Kampioenschap 
Coursing pas één keer eerder georganiseerd”, vertelt 
Erik. “Dat was in 2011, precies tien jaar geleden.” 

Overgenomen van Hongarije
Dat Nederland het EK Coursing nu weer mag 
organiseren, was niet voorzien. In 2020 zou Honga-
rije het organiseren, maar dat kon toen niet door-
gaan wegens de coronabeperkingen. Erik: “Toen hen 
werd gevraagd het in 2021 alsnog te organiseren, 
trok Hongarije zich om hen moverende redenen 
terug. Omdat de FCI (de internationale koepel van 
kennelclubs – red.) niet nóg een jaar wilde overslaan, 
zocht men een land dat het snel kon overnemen. 
En zo kwamen ze bij ons terecht.” Een land dat het 
EK wil organiseren, moet zich kandidaat stellen 
door een plan van aanpak in te dienen bij de FCI. 
Op grond van dat plan, inclusief een geschikte 
locatie om honderden honden en hun bazen onder te 
brengen, wordt dan een keuze gemaakt. Erik: “We 
hoorden pas in januari van dit jaar dat we het 
konden gaan organiseren. Normaal heeft een land 
er ongeveer twee jaar de tijd voor. Dus dat wij het 
nu in een maand of acht voor elkaar boksen, mag 
wel bijzonder worden genoemd.”
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OVER COURSING 
“Vol passie stuiven twee windhonden over het gras en 
door het zand. Met volle focus op hun prooi die steeds van 
richting verandert. Kracht, inzicht, snelheid, wendbaarheid 
en uithoudingsvermogen worden gevraagd om de prooi te 
slim af te zijn. Hun natuurlijk instinct wordt volledig 
getriggerd door de opwindende jacht. Aan het eind wacht 
de beloning met een catch van de kunsthaas.” 

Waar bij het baanrennen de honden vanuit een 
starthok starten, een ovaal lopen en de eerst aanko-
mende hond wint, werkt dat bij Coursing heel 
anders. Bij deze sport wordt op een groot grasland 
of grote zandvlakte een gevarieerd parcours met 
veel wendingen uitgezet en volgen twee honden 
een kunsthaas die via klossen wordt voortgetrok-
ken. Coursing vraagt veel van de honden en daagt 
hen uit tot het uiterste, het doet een voortdurend 
beroep op de oorspronkelijke eigenschappen van 
de windhond. De honden krijgen voor de aspecten 
behendigheid, snelheid, conditie, volgen en en-
thousiasme door een aantal erkende keurmeesters 
punten toegekend. In de wedstrijd leggen de 
honden in twee omlopen twee verschillende 
parcoursen af, de hond met de meeste punten uit 
beide omlopen is de winnaar. 
Meer informatie op www.coursing.nl/ecc2021 



zo’n 350 deelnemende honden. Het is dus 
echt ons beproefde thuishonk, waar we een 
schitterend evenement kunnen organise-
ren.” De organisatie kan op het strand twee 
mooie wedstrijdvelden uitzetten. Daarnaast 
wordt er een weiland aan de overkant van 
de straat in gebruik genomen, want voor 
een EK heb je drie velden nodig. Erik: “Ook 
is er voldoende ruimte om een groot aantal 
honden en kampeerders te huisvesten. 
Mensen die geen caravan of tent hebben, 
logeren in hotels en huisjes in de omgeving. 
Daar voorzien we geen problemen mee.” 

Voorbereidingen
In de voorbereidingen liep de organisatie 
aan tegen het feit dat er door de verschui-
ving van het evenement naar oktober een 
vierde wedstrijddag moest worden ingelast. 

Groot evenement
Het EK Coursing 2021 wordt officieel door de Raad van 
Beheer georganiseerd, die het evenement delegeerde aan 
de Commissie voor de Windhondenrensport. Deze 
commissie heeft de organisatie op haar beurt weer bij de 
WvCNL ondergebracht. Erik: “Het is echt een heel groot 
evenement, waar wel tot zo’n duizend windhonden en 
honderden hondeneigenaren op afkomen. We mikken in 
elk geval op minimaal 700 deelnemende honden, maar 
hopen natuurlijk op meer. We verwachten inschrijvingen 
uit 22 landen.” 
Voor zo’n groot evenement is samenwerking handig en 
onontbeerlijk. De WvCNL wordt dan ook bijgestaan door 
twee belangrijke partners: de Kempische Vereniging voor 
Windhondenrennen Beringen uit België, en CC2000, een 
club van gepassioneerde Coursing-liefhebbers en -kenners 
die graag helpen. Daarnaast kan de organisatie terugvallen 
op zo’n vijftig tot zestig vrijwilligers die in de voorberei-
dingen en tijdens het evenement worden ingezet.”  

Prachtlocatie
Unique sellingpoint is toch wel de locatie in Drenthe waar 
het EK wordt gehouden. “Het Ronostrand is een heel grote 
camping met een prachtig recreatiestrand”, vertelt Erik. 
“We komen daar al 25 jaar met de WvCNL en houden daar 
elk jaar onze Herfstcoursing. Die is uitgegroeid tot een van 
de grootste wedstrijden van Europa – de laatste keer met 

“We verwachten
inschrijvingen 
uit 22 landen”

TROTSE RAAD VAN BEHEER
Raad van Beheer-bestuurder Els Siebel, 
portefeuillehouder Windhondenrennen én 
zelf gepassioneerd beoefenaar van de 
Coursingsport, is trots op de toekenning van 
het evenement aan Nederland: 
“Het is geweldig dat we het EKC na tien jaar 
hierheen konden halen. Dit is verreweg het 
grootste evenement op dit gebied ter wereld. 
Er bestaat geen wereldkampioenschap,
dus dit is de absolute wereldtop. En op zo’n 
fraaie locatie, dat is echt schitterend. De 
honden vinden het ook geweldig, ze gaan met 
55 kilometer per uur door de bocht.” 
Els heeft meerdere malen met haar Sloughi’s 
deelgenomen aan het EK Coursing. Haar 
toenmalige teef Ferda werd in 2005 zelfs 
Europees Kampioen. Helaas is dit jaar een van 
haar honden geblesseerd en is een kansrijke 
teef net een maand te jong (18 maanden is de 
grens) om mee te kunnen doen. “Dus beperk 
ik me tot het meehelpen met de organisatie en 
een optreden als jurylid. Ook mooi!”

Els Siebel met haar jongste Sloughi-teef, Ghaada Kamar al Akbar.
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schrijfgeld binnen is. “Kan het dan onverhoopt toch niet 
doorgaan, dan houden we een deel van het inschrijfgeld 
achter om de gemaakte kosten te dekken, want het moet 
natuurlijk niet leiden tot financiële problemen voor de 
WvCNL. Uiteraard hebben we dit van tevoren aan de 
deelnemers laten weten.” 

Kampioenen
Zijn er ook Nederlandse kanshebbers op een Europese 
titel? Erik: “Die zijn er zeker, op het laatste EK Coursing 
zijn er diverse Nederlandse kampioenen gehuldigd.” 
De kans op een titel is best groot, doordat er per deel-
nemend ras met twee klassen (teven en reuen) wordt 
gewerkt en er zodoende meerdere kampioenen kunnen 
worden aangewezen. Uitgaande van twaalf deelnemende 
rassen uit FCI-rasgroep 5 en 10, kunnen er dus 24 Euro-
pese kampioenen worden aangewezen. “En omdat het 
hier wordt gehouden zijn er nu natuurlijk extra veel 
Nederlandse deelnemers. Daar moeten toch wel een paar 
kampioenen tussen zitten?!” 

Erik: “In oktober worden de dagen alweer een stuk korter 
dan in het voorjaar, wanneer het EK normaliter wordt 
gehouden. In het voorjaar zijn de dagen langer en kun je 
een voller dagprogramma uitvoeren. In het donker lopen 
is onverantwoord, dus dat doen we niet. En kunstlicht 
werkt niet. Daarom verdelen we de wedstrijden over vier 
in plaats van drie dagen.” Er moet dus veel worden 
geregeld voor het evenement, maar gelukkig hoefde er 
niet meer naar een geschikte locatie te worden gezocht. 
Erik: “Dat scheelt al een heleboel kopzorg. Maar er is nog 
zo veel ander werk te doen: de door de FCI verplichte 
dopingcontrole moet geregeld worden, catering, een ruim 
plein voor de openingsceremonie en prijsuitreikingen, 
professionele audioapparatuur, computers om de punten-
telling en uitslagen te verwerken enzovoort. Dat is een 
hoop werk.” Alles loopt op schema volgens Hamelers, 
maar het is aanpoten. 

Corona
Dit interview wordt medio juli afgenomen, als de inschrij-
vingen nog lopen. Door de ontstane twijfels over een 
mogelijke oplaaiing van de coronapandemie maakt 
Hamelers zich wel zorgen over een mogelijke afgelasting. 
“We hopen op 900 tot 1000 deelnemende honden, maar 
het is nog even afwachten hoe de inschrijving verloopt 
met het oog op de altijd nog dreigende corona. Op 8 
augustus sluit de Nederlandse inschrijving, uiterlijk 20 
augustus krijgen we de inschrijvingen uit alle landen 
binnen. We hopen dat aspirant-deelnemers het aandur-
ven!” De organisatie heeft besloten door te gaan met de 
inschrijvingen en gaat pas echt investeren als het in-

Deelnemers kunnen niet meer 
inschrijven, maar bezoekers zijn 
– onder voorbehoud van moge-
lijke coronamaatregelen – van 
harte welkom om de wedstrijden te komen 
bekijken. Meer informatie over het evenement 
is te vinden op www.coursing.nl/ecc2021.
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