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Hoofdstuk VI Startlicenties
Titel 1 Klassen, promotie en degradatie
Artikel VI.1
1. Aan baanwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door honden, waarvoor beschikt
wordt over een door de Commissie afgegeven geldige startlicentie. Voor het afgeven van een
startlicentie is een bij Tarievenbesluit te bepalen bedrag verschuldigd.
2. De klasse waarvoor de startlicentie is afgegeven is bepalend voor de rennen waaraan bij de
wedstrijden kan worden deelgenomen.
3. Indien de Commissie van oordeel is dat de staat waarin een startlicentie verkeert een
doelmatig gebruik daarvan in de weg staat, kan zij de startlicentie inhouden.
4. De Commissie geeft op verzoek een duplicaat van een in het ongerede geraakte of op grond
van het vorige lid ingehouden startlicentie af tegen betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag.
5.

Een afgegeven startlicentie blijft eigendom van de Commissie.

Artikel VI.2
Startlicenties worden afgegeven voor de volgende klassen:
a. voor Greyhounds voor open klasse en de seniorenklasse;
b. voor Whippets voor de A-klasse, B-klasse, C-klasse en sprintersklasse
a. voor Afghanen voor de A-klasse, de B-klasse en de C-klasse.
b. voor overige windhonden voor de open klasse
Indien voor een ander ras dan greyhounds een seniorenklasse is ingesteld als bedoeld in Art.
VI. 5, wordt eveneens een startlicentie afgegeven voor de seniorenklasse
Artikel VI.3
Indien voor een hond voor de eerste maal een startlicentie wordt afgegeven, wordt deze,
behoudens de artikelen VI.4 en VI.5, voor de in VI.2 onder a en b bedoelde rassen afgegeven
voor de B-klasse.
Voor Afghaanse Windhonden wordt, naar aanleiding van de tijden die bij de Goed-Rond-ritten
worden gelopen conform artikel VI.8, een eerste startlicentie afgegeven voor de betreffende
klasse. De gelopen tijden dienen op de Goed-Rond-verklaring te worden vermeld.
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Artikel VI.4
1. Voor een Whippet die is afgemeten als bedoeld in artikel VI.27, vijfde lid, wordt een startlicentie voor de sprintersklasse afgegeven, voor wedstrijden als bedoeld in artikel IX.8 onder d.
2. Voor een Italiaans windhondje dat is afgemeten als bedoeld in artikel VI.27, vijfde lid,
wordt een startlicentie afgegeven voor de wedstrijden als bedoeld onder art IX.8 onder c.
Artikel VI.5
Voor een Greyhound die de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt, wordt op verzoek een startlicentie
afgegeven voor de seniorenklasse.
De commissie kan jaarlijks besluiten om een seniorenklasse in te stellen voor de andere rassen.
Artikel VI.6
1. Honden, met uitzondering van Afghaanse windhonden, die in de B-klasse in ten hoogste
tien opeenvolgend gelopen wedstrijden, eventueel in twee of meer renseizoenen, ten minste
zestig promotiepunten hebben behaald, promoveren naar de A-klasse.
2. Honden, met uitzondering van Afghaanse windhonden, die in de C-klasse in ten hoogste tien
opeenvolgend gelopen wedstrijden, eventueel in twee of meer renseizoenen, ten minste zestig
promotiepunten hebben behaald, promoveren naar de B-klasse.
3. Honden, met uitzondering van Afghaanse windhonden, die in de B-klasse in ten hoogste tien
opeenvolgend gelopen wedstrijden, eventueel in twee of meer renseizoenen, ten minste zestig
degradatiepunten hebben behaald, degraderen naar de C-klasse.
4. Honden, met uitzondering van Afghaanse windhonden, die in de A-klasse in ten hoogste tien
opeenvolgend gelopen wedstrijden, eventueel in twee of meer renseizoenen, ten minste zestig
degradatiepunten hebben behaald, degraderen naar de B-klasse.
Artikel VI.7
1.In afwijking van artikel VI.6, derde lid, degraderen honden, met uitzondering van Afghaanse
windhonden, op verzoek van de jury vervroegd naar de C-klasse indien zij in twee
achtereenvolgende door hen gelopen wedstrijden in de herkansing zijn afgevallen of in twee
achtereenvolgende wedstrijden bij puntenritten de meeste wedstrijdpunten hebben behaald.
2. In afwijking van artikel VI.8 promoveren honden die in de B- en C-klasse lopen, op verzoek
van de jury, vervroegd, indien zij naar het oordeel van de jury tijden lopen die niet relevant zijn
aan de tijden in deze klasse.
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De bevindingen van de jury worden opgenomen in het juryrapport. De Commissie neemt na
kennisname van deze bevindingen de beslissing over een vervroegde promotie.
Zie ook Hoofdstuk VI.10.

Artikel VI.8
1. In afwijking van artikel VI.6, promoveren Afghaanse windhonden niet op resultaat behaald op
wedstrijden, maar op een tijdschema over een afstand van 350 en/of 475 meter. Voor
afwijkende afstanden wordt een correctie toegepast.Tijden gelopen door Afghanen tijdens een
demowedstrijd tellen mee voor de promotie en degradatieaantekening.
2. Voor de A-klasse geldt op alle banen m.u.v. Son (29.0), Velp (25.5) en Den Haag (29.4) een
tijd korter dan 28.0 seconden.
Voor de B-klasse geldt op alle banen m.u.v. Son (29.0 – 31.0), Velp (25.5 – 27.5) en Den Haag
(29.4 – 31.3) een tijd langer dan 28.0 sec en korter dan 30.0 sec.
Voor de C-klasse geldt op alle banen m.u.v. Son (31.0), Velp (27,5) en Den Haag (31.3) een tijd
langer dan 30 sec .
3. Bij wedstrijden over 475 meter geldt dat als een hond langer dan 38.0 sec. loopt (Goes 37.0)
deze meetelt voor de benodigde degradatieaantekening.
4. Afghaanse windhonden in de B- of C-klasse die tijdens een wedstrijd over 350 meter onder de
27.5 sec. lopen, promoveren direct naar de A-klasse, vanaf de volgende wedstrijd.
Afghaanse windhonden die in 2 opvolgende wedstrijden in de B- of C-klasse over 350 meter
onder 28.0 sec. lopen, promoveren naar de A-klasse.
Afghaanse windhonden in de A-klasse die tijdens 4 opeenvolgende wedstrijden over 350 meter
boven de 28.0 sec. lopen, degraderen naar de B-klasse.
Afghaanse windhonden in de B-klasse die tijdens 4 opeenvolgende wedstrijden over 350 meter
boven de 30.0 sec. lopen, degraderen naar de C-klasse.
Afghaanse windhonden in de C-klasse promoveren naar de B-klasse als zij in 2 wedstrijden
over 350 meter onder de 30.0 sec. lopen.
Artikel VI.9
In afwijking van artikel VI.6, eerste en tweede lid, kan voor honden die de leeftijd van zeven jaar
hebben bereikt, op verzoek van promotie worden afgezien indien zij hun promotiepunten in meer
dan vier wedstrijden hebben behaald.
Artikel VI.10
1. Zodra de Commissie tot promotie of degradatie van een hond heeft besloten, wordt de
gewijzigde klasse vanwege de Commissie op de startlicentie van de hond aangetekend. Hieraan
zijn geen kosten verbonden.
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De Commissie kan deze bevoegdheid delegeren aan de voorzitter van de jury. Deze vermeldt de
wijzigingen op het juryrapport
2. Met ingang van de dag volgende op die van het besluit van de Commissie moet de hond in
de gewijzigde klasse worden ingeschreven.
Artikel VI.11
Promotie en degradatiepunten: Zie hiervoor de laatste uitvoering van de handleiding voor het
wedstrijdsecretariaat

Artikel VI.12

Vervallen

Artikel VI.13
1. Voor zover honden in het buitenland aan baanwedstrijden deelnemen, is de in dit reglement
vervatte promotie- en degradatieregeling eveneens van kracht.
Dit geldt niet bij deelname aan de seniorenklasse.
2. De deelnemer is verplicht zelf de in het buitenland behaalde promotie- of degradatiepunten
in de hondenpas te vermelden en van het behalen van die punten mededeling te doen aan de
Commissie.

Titel 2 De aanvraagprocedure

Artikel VI.14
1.
Startlicenties worden uitsluitend afgegeven voor honden die de leeftijd van vijftien maanden hebben bereikt, die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van acht jaar nog niet
zullen hebben bereikt, die in de Nederlandse stamboekhouding zijn ingeschreven als behorende
tot een der windhondenrassen en waarvoor een hondenpas is afgegeven.
2. De Commissie kan bepalen dat voor honden behorende tot een of meer windhondenrassen
geen startlicenties zullen worden afgegeven.
3. Startlicenties worden uitsluitend afgegeven voor honden die eigendom zijn van een lid van
de windhondenrenvereniging die de startlicentie aanvraagt.
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Artikel VI.15
1. De geldigheid van een startlicentie vervalt aan het einde van het renseizoen waarvoor deze
is afgegeven.
2. De geldigheid van een startlicentie vervalt eveneens zodra de eigenaar van de hond geen lid
meer is van de thuisvereniging die de startlicentie heeft aangevraagd. Deze thuisvereniging dient
de Commissie onverwijld van het einde van het lidmaatschap in kennis te stellen.
3. Startlicenties waarvan in verband met een aan de eigenaar van de hond opgelegde straf
geen gebruik meer mag worden gemaakt of waarvan de geldigheid op grond van het tweede lid is
vervallen, dient onverwijld aan de Commissie te worden teruggezonden.
Artikel VI.16
Een startlicentie moet bij de Commissie worden aangevraagd door de thuisvereniging van de
hond met gebruikmaking via de Commissie verkrijgbaar formulier.
Artikel VI.17
Als voor een hond voor de eerste maal een startlicentie wordt aangevraagd, moet de aanvraag
vergezeld gaan van:
a. de stamboom of een door de secretaris van de thuisvereniging gewaarmerkte fotokopie
daarvan;
b. de hondenpas of de aanvraag daarvan;
c. een verklaring van een dierenarts, dat de hond niet langer dan twaalf maanden tevoren is
ingeënt tegen hondenziekte, hepatitis, leptospirose, parvo en kennelhoest;
d. een geldig bewijs van inenting tegen rabiës dan wel een door de secretaris van de thuisvereniging gecontroleerde en voor echtheid gewaarmerkte fotokopie daarvan;
e. een foto met daarop de volledige hond met hoofd naar rechts;
f.
voor Whippets en Italiaanse windhondjes een fotokopie van het meetrapport, bedoeld in
artikel VI.26, vijfde lid.
g.
een verklaring ‘goed-rond’ als bedoeld in artikel VI.19 cq een haasvastverklaring als
bedoeld in artikel IX.34 lid 2.
Artikel VI.18
1. Aanvragen voor startlicenties voor een nieuw renseizoen moeten jaarlijks vóór een door de
Commissie vastgestelde datum worden ingediend.
2.
a.
b.
c.

Een aanvraag als in het eerste lid bedoeld moet vergezeld gaan van:
de startlicentie van de betreffende hond voor het voorafgaande seizoen;
een geldig bewijs van inenting tegen rabiës dan wel een door de secretaris van de thuisvereniging gecontroleerde en voor echtheid gewaarmerkte fotokopie daarvan;
in een geval als bedoeld in artikel VI.28, eerste lid, en artikel VI.29 een fotokopie van het
nieuwe meetrapport.
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Artikel VI.19
1. Een goed-rondverklaring mag door drie daartoe door de Commissie bevoegd verklaarde
personen worden afgegeven als de hond 2 ritten met ten minste twee gelijkwaardige honden goed
heeft gelopen.
2. Indien de goed-rondverklaring niet behaald is op de renbaan van de thuisvereniging of van
de vereniging die als zodanig zal optreden, dan dient daarvoor een verklaring bij de goedrondverklaring te worden gevoegd.
Artikel VI.20
1. De kosten voor het afgeven van een startlicentie en van een duplicaat-startlicentie en voor
het overschrijven van een startlicentie op de naam van een nieuwe eigenaar worden bij
Tarievenbesluit bepaald.
2. De kosten moeten binnen twee weken na de dagtekening van de betreffende rekening door
de aanvragende vereniging aan de Commissie worden overgemaakt.
Artikel VI.21
Een startlicentie wordt vanwege de thuisvereniging pas aan de eigenaar van de hond uitgereikt,
nadat de daarvoor aangewezen verenigingsfunctionaris zich ervan overtuigd heeft:
a. dat dekken, korf en riem van deze eigenaar aan de voorschriften voldoen en in goede staat
verkeren;
b. de eigenaar in het bezit is van dit reglement.
Artikel VI.22
1. Bij eigendomsoverdracht van een hond met een geldige startlicentie moet de nieuwe
eigenaar binnen twee weken na ontvangst van de stamboom met de gewijzigde
tenaamstelling, de startlicentie via zijn thuisvereniging inzenden aan de Commissie met het
verzoek, de tenaamstelling te wijzigen.
2. Bij het verzoek wordt een door de secretaris van de thuisvereniging gewaarmerkte
fotokopie van de stamboom gevoegd waaruit blijkt, dat de nieuwe eigenaar als eigenaar van
de hond in de Nederlandse stamboekhouding is geregistreerd.
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Titel 3 Metingen van Whippets en Italiaanse windhondjes
Artikel VI.23
1. Whippets en Italiaanse windhondjes waarvoor voor de eerste maal een startlicentie wordt
aangevraagd, moeten worden gemeten voordat de aanvraag voor de startlicentie bij de Commissie
wordt ingediend.
2. Whippets en Italiaanse windhondjes waarvan de meting ingevolge artikel VI.28 haar
geldigheid heeft verloren, moeten worden hermeten voordat een aanvraag voor een nieuwe
startlicentie bij de Commissie wordt ingediend.
Artikel VI.24
Alle metingen worden verricht door een meetcommissie, bestaande uit:
a. één meetcoördinator, aangewezen door de Raad van Beheer na overleg met de Commissie;
b. één lid, aangewezen door de Commissie;
c. één lid, aangewezen door de Raad van Beheer.
Artikel VI.25
De aanvraag van de meting mag worden ingediend vanaf zes weken voordat de hond de in art.
VI.27.3 bedoelde leeftijd heeft bereikt.
Artikel VI.26
1. Aanvragen voor metingen moeten via de thuisvereniging bij de Commissie worden ingediend.
2. Metingen kunnen in het algemeen niet plaatsvinden in de periode tussen 1 december en 16
februari. Hermetingen kunnen in deze periode normaal worden aangevraagd.
3. De kosten van een meting, waarvan het bedrag bij Tarievenbesluit wordt bepaald, moeten
ter plaatse van de meting worden voldaan.
4. Bij de meting moet de stamboom van de te meten hond aan de meetcoördinator overhandigd
worden.
5. Van iedere meting wordt door de meetcoördinator een meetrapport opgemaakt, waarvan één
exemplaar aan de eigenaar ter hand wordt gesteld, één exemplaar aan de Raad van Beheer wordt
toegezonden en één exemplaar bestemd is voor het archief van de meetcoördinator. In het
meetrapport wordt de gemeten hoogte en de conclusie ‘goedgemeten’ of ‘afgemeten’ overeenkomstig artikel VI.27.13 vermeld.
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Artikel VI.27
1. 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.
2.

De hond moet in normale goede lichamelijke conditie en met behoorlijk verzorgde nagels
voor de meting worden aangeboden.

3. Het meten kan geschieden vanaf de leeftijd van 12 maanden. Als op een leeftijd van
minder dan 24 maanden de schouderhoogte van een whippetreu op 49 cm of hoger, van
een whippetteef 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 plaatsvindt, 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 start-licentie 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:
4. Voor de leeftijden waarop gemeten wordt, gelden de regels die door de F.C.I. zijn gesteld.
5. De hond moet rustig zijn als hij wordt gemeten. Het dier moet zich op een vlakke en nietgladde bodem bevinden of op een niet-gladde tafel van voldoende grootte. De hond moet
zijn neergezet met natuurlijke hoekingen van de poten en met het hoofd in natuurlijke
stand (de keel op ongeveer dezelfde hoogte als de schouderpunten).
6. 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 de meetcoördinator in een andere stand worden gezet als de
eigenaar c.q. voorbrenger hierom verzoekt.
7. De meting vindt eerst plaats als de hond in 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.
8. De meetpoort, van onbuigzaam materiaal of voorzien van een elektronische sensor,
heeft twee poten en een vaste door de F.C.I. voor windhonden vereiste maat.
9. De meetcommissie en de secretaris zijn aangesteld door de landelijke organisatie en in het
bijzonder door de verantwoordelijke voor de renaangelegenheden. De meetcommissie en
de secretaris mogen niet zelf hun eigen hond(en) of hun fokproducten meten.
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10. De meetcommissie bestaat uit twee meetcoördinatoren en een secretaris voor de
rapportage. De meetcoördinatoren meten om beurt. De secretaris heeft het toezicht en
noteert de resultaten
11. De hond moet tien 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 resultaat te noteren op de papieren van de betreffende
hond. Als na tien keer meten wordt geconcludeerd dat 5 keer onder en 5 keer boven de
maximaal toegestane hoogte is gemeten, dan zal d.m.v. een elfde meting het eindresultaat
worden vastgesteld.
12.

Het eindresultaat kan uitsluitend door de dienstdoende meetcommissie, aangesteld
door een F.C.I.-erkende organisatie, op de papieren van de hond worden vastgelegd.

13. Indien de gemeten hoogte voor een Whippetreu 51 centimeter of minder, voor een Whippetteef 48 centimeter of minder en voor een Italiaans windhondje 38 centimeter of minder
bedraagt, dan is de hond goedgemeten. In alle andere gevallen is de hond afgemeten.
14. Voor de honden die zijn afgemeten, moet door de nationale organisaties een regeling
worden getroffen om deze honden de gelegenheid te bieden tot deelname aan
windhondenrenwedstrijden.
Artikel VI.28
1. Een meting die is uitgevoerd bij een hond die de leeftijd van twee jaar nog niet heeft
bereikt, verliest haar geldigheid zodra de hond de genoemde leeftijd heeft bereikt. Daarna kan ten
behoeve van de aanvraag van een startlicentie voor het volgende renseizoen een nieuwe meting
worden aangevraagd.
2. Het eerste lid geldt niet indien bij de eerste meting de gemeten hoogte voor een Whippetreu
49 centimeter of minder, voor een Whippetteef 47 centimeter of minder en voor een Italiaans
windhondje 37 centimeter of minder heeft bedragen.
Artikel VI.29
1. Indien een hond is afgemeten, kan de eigenaar een hermeting aanvragen via de thuisvereniging. Voor honden die na hun tweede levensjaar al twee maal zijn afgemeten, kan nog
slechts één maal een hermeting worden aangevraagd.
2. De kosten van de hermeting, waarvan het bedrag bij Tarievenbesluit wordt bepaald, moeten
ter plaatse van de hermeting worden voldaan.
3. Wordt de hond alsnog goedgemeten, dan wordt het in het tweede lid bedoelde bedrag
terugbetaald.
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Artikel VI.30
1.
Indien een protest wordt ingebracht t.a.v. de maat van een whippet of een Italiaans
windhondje mag door iedere nationale organisatie een controlemeting worden aangevraagd
voor de betreffende hond. De hond zal gemeten worden in het land van inwoning van de
eigenaar door een delegatie van de F.C.I. Sighthound Races Commission van een ander land,
dat zal worden aangewezen door de president van de Sighthound Races Commission. De
meting dient te worden uitgevoerd volgens de procedure beschreven in art. VI.27.
2.
Tevens kan in Nederland een hermeting van een in Nederland goedgemeten hond
uitsluitend worden aangevraagd door drie personen uit drie verschillende Nederlandse
thuisverenigingen. De gezamenlijke aanvraag moet via één der bedoelde thuisverenigingen worden ingediend.
3.
De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als tegelijk met de aanvraag een bij
Tarievenbesluit te bepalen bedrag aan de Commissie is overgemaakt.
4.
Wordt de hond alsnog afgemeten, dan wordt het in het 3e lid bedoelde bedrag
terugbetaald.
Artikel VI.31
De in art.VI.30 lid 2 bedoelde meting wordt uitgevoerd door een bijzondere meetcommissie,
waarvan de leden door de Raad van Beheer na overleg met de Commissie worden benoemd.
Artikel VI.32
Het is verboden een hond in verband met een meting als bedoeld in Titel 3 van Hoofdstuk VI
spierverslappende of andere middelen toe te dienen
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