
 

 

 
Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland   

      Volgnummer 10 : 9 februari 2019 
     KV Nieuwegein 
Commissie voor de Windhondenrensport 

  
RESULTAAT METING WHIPPET / ITALIAANSE WINDHOND 
                  (doorstrepen wat niet van toepassing is) 
 
Coördinator Whippet/Italianenmeting : M.T. Wolthuis /  djiproh@gmail.com 

 
                            Pl            Lid van 
 
 
 
                                                                       Geb. dat.:   NHSB nr.:  
 
                         Reu/Teef   Tat./chipcode:  

 
 Resultaat 1e meting   Resultaat hermeting                                                                                              
          
Onder:      Onder:  
□ 38cm □ 48 cm  □ 51 cm □ 38 cm □ 48 cm     □ 51 cm       
 
Resultaat:  Stand. / Boven de Maat   Resultaat:  Stand. / Boven de Maat 
      
Boven:     Boven: 
□ 38 cm □ 48 cm       □ 51 cm □ 38 cm □ 48 cm   □ 51 cm 
 
Maar onder:     Maar onder: 
□ 41 cm □ 52 cm       □ 56 cm □ 41 cm □ 52 cm   □ 56 cm 
 
Geeft toelating tot Plus klasse  Geeft toelating tot Plus klasse 
 
Boven genoemde maten is XL klas Boven genoemde maten is XL klas 
 
Akkoord CvW lid    Akkoord RvB lid Akkoord CvW lid    Akkoord RvB lid 
           
 
 
      
 
Onderstaand  de eisen volgens het Nationale Ren- en Coursingreglement (verder NRCR) ten aanzien van de stand en 
de conditie van de te meten hond. 
 
De voorpoten van de hond moeten recht onder het lichaam staan, het hoofd in natuurlijke stand. De hond mag niet onder de borst 
worden vastgehouden. De achterpoten mogen niet naar achteren gestrekt geplaatst worden. Honden, die niet in een vrije, natuurlijke, 
voorgeschreven stand staan of gaan staan, mogen niet gemeten worden. De honden moeten in normale, goede lichamelijke conditie 
voor de meting worden aangeboden met behoorlijk verzorgde nagels. (Art. VI.23.1.2.3. van het NRCR.) 
Let ook op de volgende artikelen van het NRCR, VI.23, VI.24, VI.25, VI.26, VI.28, VI.29 en VI.30. 
Al deze artikelen hebben te maken met de meting van uw hond en verdienen uw aandacht. 
 
Maten van de te meten honden sinds 01-01-2017:  
Whippets reuen Onder 51 cm hebben de standaard maat. Boven 51 cm tot 56 cm vallen onder de Plus-klasse. 
Whippets teven Onder 48 cm hebben de standaard maat. Boven 48 cm tot 52 cm vallen onder de Plus-klasse.  
Italiaanse Windhonden reuen en teven Onder 38 cm hebben de standaard maat. Boven 38 cm tot 41 cm vallen  
onder de Plus-klasse.  
 
Alle honden die ten tijde van hun eerste meting hun 2e levensjaar nog niet voltooid hebben dienen opnieuw  
gemeten te worden. U dient zelf de hond hiervoor op te geven. 
 

Eigenaar / lid van: 
 

Adres, Postcode en plaats: 
 

Emailadres: 
 

Naam hond: 
 

Opmerkingen 


