Voorstellen CvW tot aanpassing van het Nationaal Ren-en Coursingreglement met
betrekking tot de metingen, goedgekeurd door de Raad van Beheer op 14-6-2017.
Art. VI.4 lid 1 en 2 Huidige tekst: 1 Voor een Whippet die is afgemeten als bedoeld in artikel VI.27,
vijfde lid, wordt een startlicentie voor de plusklasse B afgegeven. In geval een reu
hoger gemeten is dan 55 cm. en een teef hoger dan 53 cm. wordt een startlicentie voor
de XL-klasse afgegeven.
2 Voor een Italiaans windhondje dat is afgemeten als bedoeld in artikel VI.27, vijfde
lid, wordt een startlicentie voor de plusklasse afgegeven. In geval de hond hoger is
gemeten dan 42 cm. wordt een startlicentie voor de XL-klasse afgegeven.
Nieuwe tekst: 1 Voor een Whippet die is afgemeten als bedoeld in artikel VI.27, vijfde
lid, wordt een startlicentie voor de plusklasse B afgegeven. In geval een reu hoger
gemeten is dan 56 cm. en een teef hoger dan 52 cm. wordt een startlicentie voor de
XL-klasse afgegeven.
2 Voor een Italiaans windhondje dat is afgemeten als bedoeld in artikel VI.27, vijfde
lid, wordt een startlicentie voor de plusklasse afgegeven. In geval de hond hoger
is gemeten dan 41 cm. wordt een startlicentie voor de XL-klasse afgegeven.
Art. VI.27 lid 1: Huidige tekst: Metingen worden verricht met behulp van vanwege de Commissie
vervaardigde poortjes met een vaste hoogte van onderscheidenlijk 51, 50, 49, 48,
47, 38 en 37 centimeter.
Nieuwe tekst: Metingen worden verricht met behulp van vanwege de Commissie
vervaardigde poortjes met een vaste hoogte van onderscheidenlijk 56, 52, 51, 48,
41 en 38 centimeter.
Art. VI.27 lid 3: Huidige tekst:Het meten kan geschieden vanaf de leeftijd van 12 maanden. Als op
een leeftijd van minder dan 24 maanden de schouderhoogte van een whippet reu op
49 cm of hoger, van een whippet teef op 47 cm of hoger en van een Italiaans
windhondje op 37 cm of hoger is vastgesteld, dan dient de hond opnieuw gemeten te
worden vóór het begin van het renseizoen volgend op de voltooiing van het tweede
levensjaar. Als deze meting niet plaats vindt, vervalt de geldigheid van de startlicentie en
dient deze aan de landelijke organisatie te worden teruggezonden. Het resultaat van de
tweede meting dient als definitieve hoogtemaat op de startlicentie te worden vermeld.
Het meten van de schouderhoogte kan slechts plaatsvinden en officieel worden
vastgesteld door de landelijke organisatie. De hiervoor gekwalificeerde en aangestelde
personen, dienen de volgende procedure te volgen:
Nieuwe tekst: Het meten kan geschieden vanaf de leeftijd van 12 maanden. Alle honden
moeten hermeten worden vóór 1 maart als zij vóór 1maart hun tweede levensjaar
voltooid hebben. Als deze meting niet plaatsvindt vervalt de
geldigheid van de startlicentie en moet deze door de landelijke organisatie worden
ingetrokken. Het meten van de schouderhoogte kan slechts worden uitgevoerd en
bevestigd door een commissie die is aangesteld door de landelijke organisatie van
het land waarin de eigenaar zijn wettelijke verblijfplaats heeft. De hiervoor
gekwalificeerde meetpersonen dienen de volgende procedure te volgen:
Art. VI.27 lid 4: Huidige tekst:Voor de leeftijden waarop gemeten wordt, gelden de regels die
door de F.C.I. zijn gesteld.

Nieuwe tekst: De hond moet juist geidentificeerd worden door middel van controle
van de chip.
Art. VI.27 lid 5 na de bestaande tekst toevoegen:
De omgeving moet rustig zijn, zonder een overdadig aantal personen/honden.
Art. VI.27 lid 6: Huidige tekst: Tussen de verschillende metingen moet de hond zich ten minste
twee keer op de vloer bewegen. Hij wordt in stand gezet door de eigenaar of door
degene die hem voorbrengt. De hond mag alleen door een lid van de meetcommissie
in een andere stand worden gezet als de eigenaar c.q. voorbrenger hiermee instemt.
Nieuwe tekst: Na de metingen 1, 3 en 5 moet met de hond wat gelopen worden door
de ruimte. De hond wordt voorgebracht door zijn eigenaar of door iemand anders
die daartoe is aangewezen door de eigenaar. De metende persoon mag de stand van
de hond corrigeren mits de eigenaar/handler daar toestemming voor geeft.
Art. VI.27 lid 7: Huidige tekst: De meting vindt eerst plaats als de hond in de correcte stand staat.
De hond wordt gemeten op de schoft of op de laatste wervel van de ruggengraat
indien die hoger ligt dan de schouderbladtoppen. Mocht het onmogelijk zijn de hond
in correcte stand te zetten, dan wordt het meten gestopt en worden de tot dat moment
vastgestelde resultaten ongeldig verklaard.
Nieuwe tekst: De meting vindt eerst plaats als de hond in de correcte stand staat.
De hond wordt gemeten op de schoft of op het doornuitsteeksel van de eerste wervel,
indien die hoger ligt dan de schouderbladtoppen. Mocht het onmogelijk zijn de hond in
correcte stand te zetten dan moet het meten gestopt worden en ongeldig verklaard
worden. Als de meting wordt gestopt op initiatief van de eigenaar/handler dan
aanvaard hij/zij dat het resultaat van de meting wordt verklaard als zijnde boven
de limiet.
Art. VI.27 lid 11: Huidige tekst: De hond moet zes keer worden gemeten. De meest voorkomende
maat wordt op de papieren van de hond genoteerd. Indien een hond ruim onder de
maximaal toegestane hoogte wordt gemeten, kan de meetcommissie een unanieme
beslissing nemen om na de vierde meting te stoppen en het gemiddelde resultaat te
noteren op de papieren van de betreffende hond. Als na zes keer meten een patstelling
ontstaat (3x- 3x+) moet een zevende meting als resultaat vastgelegd worden.
Nieuwe tekst: De hond moet zes keer worden gemeten. De meest voorkomende maat
wordt op de papieren van de hond genoteerd. Als na zes keer meten, 3 resultaten boven
en 3 resultaten onder de maximum toegestane maat zijn verkregen dan moet een
zevende meting uitgevoerd worden en als definitief resultaat vastgelegd worden.
Art. VI.28 lid 2 Huidige tekst: Het eerste lid geldt niet indien bij de eerste meting de gemeten
hoogte voor een Whippet reu 49 centimeter of minder, voor een Whippet teef
47 centimeter of minder en voor een Italiaans windhondje 37 centimeter of minder
heeft bedragen.
Nieuwe tekst: geen tekst, lid vervalt.

