
 
 
 
 
BASENJI-PROEF 
  
  
De Basenji Club Nederland en de Commissie voor de Windhondenrensport in Nederland zijn 
overeengekomen met onmiddellijke ingang van start te gaan met een proef voor het  
deelnemen van Basenji’s aan, onder auspiciën van de CvW georganiseerde,  ren en coursing 
wedstrijden in Nederland 
  
Doel van de proef is: 

-         Het verzamelen van gegevens omtrent geschiktheid van Basenji’s voor deelname aan 
de rensport  

-         Het onderzoeken van rasspecifieke eigenschappen van Basenji’s die in acht genomen  
zouden moeten worden bij de beoordeling van Basenji’s tijdens coursingwedstrijden. 

-         Een onderzoek naar een relatie tussen renresultaten en resultaten van lichaams- 
metingen van, aan de proef deelnemende,  Basenji’s. 

  
Ten behoeve van de proef : 

-         Zal de CvW proeflicenties uitgeven voor Basenji’s. Om in aanmerking te komen voor 
een proeflicentie moeten de Basenji’s voldoen aan dezelfde voorwaarden als de 
andere, aan de rensport deelnemende rassen, en als vastgelegd in het Ren en Coursing 
Reglement van de CvW.  Met een dergelijke proeflicentie kunnen de honden 
deelnemen aan alle ren en coursingwedstrijden in Nederland  onder voorwaarden als 
vastgelegd in het nationaal ren en coursing reglement en zoals daarin vermeld voor de 
overige rassen. 

-         Zullen de keurmeesters tijdens coursingwedstrijden waarnemingen doen naar  
rasspecifieke kenmerken  van Basenji’s en daarvan rapportage doen aan de CvW. 

-         Zal de administrateur van de CvW alle ren en coursing resultaten van  de aan de proef 
deelnemende Basenji’s registreren. 

-         Zal de Nederlandse Basenji Club maten registreren van de aan de proef deelnemende  
honden. De eigenaren, van aan de proef deelnemende honden, zijn verplicht 
medewerking te verlenen aan het verzamelen van maten. 

  
Aan het einde van de proef zal bepaald worden of: 

-         Basenji’s geschikt zijn voor deelname aan de ren en coursing sport. 
-         Of er rasspecifieke eigenschappen zijn geconstateerd waarmee rekening dient te 

worden gehouden bij de beoordeling van hun coursing prestatie 
-         Of er relaties zijn gevonden tussen maten en resultaten van deelnemede honden die, 

bij een defintieve toelating van Basenji’s tot de rensport, aanleiding zouden kunnen 
zijn tot het  stellen van maatbeperkingen bij het toekennen van een startlicentie. 

  
De Basenji-proef duurt tot het einde van het seizoen 2012 en kan zonodig, of indien gewenst, 
verlengd worden in het seizoen 2013. 

  
 


