
 

 

PUNTENTELLING TOPHOUNDS SHOW 
 

De tentoonstellingen die in aanmerking komen, zijn enkel de Belgische CAC en CACIB shows. 
Komen dus niet in aanmerking : de buitenlandse   tentoonstellingen, de open shows en de 
verschillende clubmatches. 
 
Voor de rangschikking wordt er enkel rekening gehouden met de beste resultaten behaald 
gedurende het kalenderjaar. 
 
Er zal een bonus van 20 extra punten toegekend worden voor de jaarlijkse rasspeciale van de 
BWCBW. Bij speciale shows (alle rassen, CAC of CACIB in België en vooraf aangeduid door de 
BWCBW) worden 10 extra punten toegekend. 
 
Bovendien zal er op elke tentoonstelling aan de beste Whippet, zowel reu als teef, 1 punt 
extra worden toegekend per hond van zijn geslacht ingeschreven in de catalogus. 
De puntentelling gaat in van zodra het lidmaatschap van de eigenaar of één van de eigenaars 
bij de beheerraad van BWCBW aanvaard en betaald is. 
 
Voorbeeld : 
Tentoonstelling met toekenning van CAC en/of CACIB 
Aantal inschrijvingen reuen : 
2 puppyklas 
7 jeugdklas 
17 openklas 
3 kampioenklas 
  
De beste Whippet reu (vb. 1e openklas) behaald CAC en krijgt volgend aantal punten : 
20 punten voor het CAC 
2 punten voor de inschrijvingen bij de puppyreuen 
7 punten voor de inschrijving bij de jeugdreuen 
17 punten voor de inschrijvingen bij de openklas reuen 
3 punten voor de inschrijvingen bij de kampioensklas reuen 
---------------- 
49 punten in totaal 
De Whippet reu die het RCAC behaalt, krijgt 10 punten voor het RCAC, maar de bijkomende 
punten per ingeschreven hond zijn niet van toepassing. 
 Indien de winnaar van de jeugdklas of veteranenklas ook beste reu wordt, bekomt deze 
eveneens de punten toegekend voor het CAC, dus 49 punten. 
 Vanzelfsprekend geldt hetzelfde bij de teven. 
 Opmerking :  
De puntentelling gaat pas in vanaf de kwalificatie "uitmuntend", m.a.w. vanaf de jeugdklas. 
 
 
  



 

 

 Overzichtstabel :  
  

Plaatsing Aantal punten 

CAC 20 ptn + 1 punt per ingeschreven hond van hetzelfde geslacht 

RCAC 10 ptn 

1 U 5 ptn 

2 U 4 ptn 

3 U 3 ptn 

4 U 2 ptn 

U 1 pt 

 

 


