Informatie voor eigenaars
Naar de meting brengt u mee:
- de originele stamboom, geregistreerd op uw naam bij de KMSH;
- de ren- en/of coursinglicentie en het werkboekje indien de hond reeds aan
wedstrijden deelneemt.
Bij de meting plaatst u de hond in de stand die de bijgevoegde tekening
aangeeft.
Wanneer u van mening bent dat de hond in de correcte stand staat zegt u dat
tegen de meters.
Zijn de meters akkoord met de stand van de hond dan wordt de meetpoort
geplaatst. Zijn de meters niet akkoord met de stand van de hond dan krijgt u de
gelegenheid om de stand te corrigeren.
Tijdens het plaatsen van de meetpoort mag u de hond alleen vast houden met de
halsband. Het hoofd mag u slechts aanraken om de hond gerust te stellen.
Probeert u op enigerlei wijze de stand van de hond te manipuleren dan wordt de
meting ongeldig verklaard.
De metingen worden uitgevoerd met het door de CRCB beschikbaar gestelde
materiaal.
Voor de metingen wordt altijd eerst gemeten op de standaardmaat van:
51,0 cm voor whippets reuen;
48,0 cm voor whippets teven;
38,0 cm voor Italiaanse windhondjes.
In de meetpoorten voor de standaardhoogten zitten een drietal sensors.
De volgende situaties kunnen zich voordoen:
① Er brandt een groen lichtje. Dit betekent dat de hond KLEINER is dan de
toegelaten maat en dat beide pootjes de grond raken;
② Er branden een groen én een rood lichtje. Dit betekent dat de hond GROTER
is dan de toegelaten maat. De beide pootjes raken de grond maar het rode
lichtje signaleert dat er druk op de meetpoort wordt uitgeoefend.
③ Er brandt geen lichtje. Dit betekent dat de hond GROTER is dan de
toegelaten maat omdat geen enkel of slechts één pootje de grond raakt;
Na elke meting haalt u de hond van het meetblok en beweegt enige passen met
hem. Daarna plaatst u de hond opnieuw en wordt de meting voortgezet.
Er worden 6 metingen uitgevoerd.
Er is een eindresultaat wanneer binnen de reeks van 6 metingen:
a) er vier metingen met het resultaat GROEN zijn;
b) er vier metingen met het resultaat ROOD zijn.
Is er na 6 metingen geen eindresultaat, dan beslist een 7e meting.
Is het eindresultaat KLEINER en is de hond nog geen 2 jaar oud, dan wordt één
aanvullende meting verricht met de meetpoort van:
49,0 cm voor een Whippet reu;

47,0 cm voor een Whippet teef of
37,0 cm voor een Italiaans windhondje
om vast te stellen of de hond vóór aanvang van het seizoen volgend op het
voltooien van het 2e levensjaar nogmaals voor een hermeting moet worden
aangeboden.
Is het eindresultaat GROTER dan wordt één aanvullende meting verricht met de
meetpoort van:
56,0 cm voor een Whippet reu;
52,0 cm voor een Whippet teef of
41,0 cm voor een Italiaans windhondje
om vast te stellen of de hond binnen de maximale limiet blijft om als Sprinter
aan wedstrijden te mogen deelnemen.
Ook bij een duidelijk te grote hond wordt in principe de meetpoort zo vaak
geplaatst als nodig is om tot een eindresultaat te komen. Ziet de eigenaar af van
zijn recht op het voorgeschreven aantal metingen dan wordt dit nadrukkelijk op
het meetformulier aangetekend in de kolommen waarin de individuele
meetresultaten dienen te worden vermeld.

