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HELP, IK MOET MIJN WHIPPET SHOWEN…. 

 

Nieuwe FCI regelgeving voor windhonden in de internationale rensport 

Als je vanaf 2022 wilt deelnemen aan internationale ren- of coursingwedstrijden, dan kun je kiezen 

tussen deelname in de CSS of in de CACIL klasse. Voor de CACIL klasse moet jouw hond een FCI-CACIL 

licentie hebben. Hiervoor moet jouw hond minimaal twee showkwalificaties hebben behaald (ZG – 

zeer goed of U - uitmuntend) op een CAC plus een CACIB show, of op twee CACIB shows. 

Hieronder volgt een handreiking van de vriendengroep “Hart voor de Whippet” voor de mensen die 

zich hier voor het eerst in verdiepen.  

 

Vriendengroep “Hart voor de Whippet” 

Wij dragen ons mooie ras in al zijn facetten een warm hart toe en vinden het belangrijk dat fokkers 

en eigenaren in alle disciplines waar je met je whippet aan kunt deelnemen elkaar ontmoeten en 

waar nodig helpen.  

Wij hebben veel baat gehad bij de tips en hulp die we van ervaren mensen kregen toen we voor het 

eerst met onze honden bij ren- of coursing verenigingen kwamen trainen; op onze beurt willen wij 

graag anderen die niet gewend zijn om te showen helpen om het maximale uit hun inschrijving op de 

show te halen.  

De showwereld is net als de renwereld voor nieuwkomers een verhaal apart met allerlei do’s en 

don’ts. Er zijn wat aandachtspunten die het verschil kunnen maken tussen een G (goed) en ZG (zeer 

goed) of tussen een ZG en U (uitmuntend). “Ze nemen mijn hond maar zoals hij is”, horen we wel 

eens zeggen. Maar waarom zou je er niet gewoon het maximale uithalen, als je toch al de moeite 

hebt genomen om in te schrijven en ervoor moet afreizen? Een goede voorbereiding is het halve 

werk, dat geldt voor alle disciplines waar de whippet aan deelneemt.  

 

Aanmelden: waar vind ik informatie over shows? 

Bijvoorbeeld op deze site, met handige links naar de desbetreffende showorganisaties: 

https://windhonden.info/content/show/agenda/ 

 

In welke klas mag/moet ik inschrijven? 

Om aan de eisen voor de FCI-CACIL licentie te voldoen mag je hond vanaf 12 maanden zijn eerste 

showkwalificatie halen in de jeugdklasse of vanaf 15 maanden in de tussenklasse, open klasse, 

gebruikshondenklasse of kampioensklasse op een CAC of CACIB show.  De tweede kwalificatie moet 

zijn gehaald in de tussenklasse, open klasse, gebruikshondenklasse of kampioensklasse op een CACIB 

show. Dit moet gebeuren onder twee verschillende keurmeesters, van verschillende nationaliteit. 

https://windhonden.info/content/show/agenda/
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Er geldt een overgangsregel tot en met 31 december 2022: in 2022 mag je starten met nog maar één 

showkwalificatie ZG of U, mits behaald in de tussenklasse, open klasse, gebruikshondenklasse of 

kampioensklasse op een CACIB show.  

Je mag zelf kiezen in welke klas je inschrijft. Doorgaans zijn de honden in de open klasse verder in 

hun lichamelijke ontwikkeling dan de honden in de tussenklasse en jeugdklasse, ook al kun je in alle 

drie klassen terecht met een hond van bijvoorbeeld 16 maanden.  

Jeugdklasse: voor honden die de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 

maanden nog niet hebben bereikt; 

Tussenklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 

maanden nog niet hebben bereikt;  

Open klasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt; 

Gebruikshondenklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een kopie 

gebruikshondenverklaring aanleveren bij de inschrijving voor de show.  

Kampioensklasse: voor honden die de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en die een nationale 

of internationale F.C.I. Kampioenstitel, dan wel door een door de F.C.I. erkende partner kennelclub 

verstrekte nationale Kampioenstitel hebben (bewijs aanleveren bij de inschrijving). 

 

De gebruikshondenklasse 

De gebruikshondenklasse is niet zomaar toegankelijk voor iedere hond die de rensport beoefent:  je 

hebt een gebruikshondenverklaring nodig om in deze klasse in te schrijven. Hiervoor moet je kunnen 

bewijzen dat je hond tenminste viermaal aan CACIL-rennen of -coursings heeft deelgenomen 

gedurende een periode van tenminste een jaar plus een dag. Bij zowel de rennen als de coursings 

moet je aantonen dat je hond twee keer in de bovenste helft van de uitslag is geëindigd. Daarbij 

moet je hond bij coursing tenminste 75% van het maximaal aantal te behalen punten hebben. 

De gebruikshondenverklaring kun je aanvragen bij de Raad van Beheer (je levert aan: NHSB-nummer, 

kopie van je startlicentie (coursing/rencertificaat) en bewijzen van deelname aan wedstrijden én de 

uitslag conform de regels voor windhonden.  

Meer hierover lees je onder deze link: Gebruikshonden verklaring (houdenvanhonden.nl) 

 

Wat is de rol van de keurmeester? 

De keurmeester beoordeelt iedere whippet naar de FCI rasstandaard (zie pagina 8, 9 en 10) en geeft 

een individuele beoordeling en kwalificatie (matig, goed, zeer goed of uitmuntend). De keurmeester 

moet in elke klasse de beste vier honden, die de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” hebben 

behaald, in onderlinge rangorde plaatsen. Als in een klasse minder dan vier honden zijn gekeurd, 

moeten alle met U of ZG gekwalificeerde honden in onderlinge rangorde worden geplaatst. De 

winnaar van de klas doet vervolgens mee voor beste reu of teef (voorwaarde is wel dat hij een U 

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/gebruikshondenverklaring/
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heeft gekregen), en de beste reu en teef wedijveren voor beste van het ras (BOB). De beste van het 

ras doet in de erering mee voor beste van de windhondengroep (BIG) en de BIGS van de 

verschillende rasgroepen doen mee voor beste hond van de show (BIS).  

 

Welke kwalificaties kunnen worden gegeven? 

Uitmuntend (“U”): voor honden die zodanig aan de rasstandaard voldoen dat een geringe afwijking 

of een kleine fout het ideale rasbeeld niet verstoort en de kwaliteit van de hond zodanig is dat hij 

voor een kampioenschapsprijs in aanmerking kan komen; 

Zeer goed (“ZG”): voor honden die in het algemeen aan de rasstandaard voldoen maar door enkele 

onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld verstoren, niet voor de kwalificatie “uitmuntend” in 

aanmerking komen; 

Goed (“G”): voor honden die nog wel aan de rasstandaard voldoen maar door verschillende 

afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk verstoren, of door een ernstige fout niet voor een 

hogere kwalificatie in aanmerking komen; 

Matig (“M”): voor honden die in te geringe mate aan de rasstandaard voldoen of door een zeer 

ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen. 

Een hond die niet wil lopen, mank is, steeds tegen de exposant opspringt of de ring probeert te 

verlaten, waardoor het onmogelijk is het gangwerk te beoordelen, of die de beoordeling van gebit, 

bouw, staart of testikels onmogelijk maakt, krijgt van de keurmeester de kwalificatie ‘niet te 

beoordelen’. Dit gebeurt ook als de keurmeester om andere redenen de hond niet kan beoordelen. 

In het keurverslag wordt de reden van het niet te beoordelen vermeld.  

Honden die een volgens de rasstandaard diskwalificerende fout vertonen, ernstige anatomische 

afwijkingen hebben waardoor de gezondheid van het ras wordt geschaad, of agressief of overmatig 

schuw gedrag vertonen, worden gediskwalificeerd. Reuen moeten twee normale testikels hebben, 

die volledig zijn ingedaald in het scrotum). 

 

Hoe gaat het eraan toe in de ring? 

Hieronder volgt de meest voorkomende gang van zaken maar in feite bepaalt de keurmeester op de 

dag zelf hoe hij de individuele keuring wil laten verlopen. 

In de ring: 

- De showring betreden en opstellen in stand in volgorde van individuele nummers; 

- Op verzoek van keurmeester lopen allen een ronde in draf; 

- Opnieuw opstellen in stand in volgorde van individuele nummers; 

- Individuele keuring in volgorde van nummers; 

o Exposant achter de showtafel, hond in stand met het hoofd aan rechterhand 

exposant; 
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o Keurmeester vraagt naar de leeftijd van de hond, bekijkt en betast de hond en 

bekijkt het gebit (het gaat om vacht, bespiering, bouw, volledig schaargebit etc.); 

o Keurmeester vraagt exposant met hond om in een rechte lijn van hem af en naar 

hem toe te draven (gangwerk beoordelen in het gaan en komen); 

o Direct daarna een driehoek of een ronde draven (gangwerk beoordelen van opzij); 

o Vervolgens de hond in stand zetten op zo’n 3 meter van de keurmeesterstafel – de 

keurmeester dicteert dan aan de schrijver zijn bevindingen voor het keurverslag; 

o Keurmeester bedankt de exposant, deze sluit weer achter aan de rij; 

o Na de individuele keuringen zetten alle exposanten hun hond opnieuw in stand; 

o Soms laat de keurmeester de honden nog eens met zijn allen een ronde te draven 

voor een laatste impressie en vergelijking van het zijgangwerk; 

o In een grote klas bedankt de keurmeester vervolgens (meestal via de ringmeester) de 

honden die geen U (uitmuntend) hebben voor hun deelname; zij mogen de ring dan 

verlaten. In een kleine klas blijft iedereen in de ring tot er is geplaatst. 

o Keurmeester plaatst de besten van de klasse in volgorde 1,2,3,4 (afhankelijk van 

aantal inschrijvingen in de klasse en alleen wanneer zij een U of ZG hebben). 

 

Je hond in showstand zetten 

 

Niet correct; de achterhand is niet ver genoeg naar achteren geplaatst (de hakken staan niet 

verticaal) 
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Niet correct; de achterhand is te ver naar achteren geplaatst (de hakken staan niet verticaal) 

 

Correcte showstand: voorpoten van opzij gezien loodrecht naar beneden, en van voren gezien ook 

(niet te wijd en niet te smal naast elkaar). Achterpoten zo geplaatst dat de hakken netjes verticaal 

staan, poten niet te smal bij elkaar en niet te wijd uit elkaar. 
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Voorbereiding: in de weken voor de show 

- Zo mogelijk een showlijntje aanschaffen (bij voorkeur passend bij de kleur van de whippet) - 

deze wordt vlak achter de oren gedragen tijdens het voorbrengen; 

- Oefenen in stand, zowel op een tafel (met een stroef matje) als op de grond (hoofd van de 

hond in stand is altijd aan je rechterhand); 

- Oefenen in draf lopen (hond altijd links van je, dat is aan de binnenkant van de showring, 

waar de keurmeester staat; het draven gebeurt altijd links om, net als op de renbaan). Je 

loopt recht op en neer en  in een grote driehoek of ronde; 

- Tip: vraag eens een eigenaar die vaker showt om even te kijken hoe je het doet en of er 

verbeterpunten zijn. Iedere hond kent zijn eigen ideale snelheid voor mooi gangwerk! 

 

        

Showlijn vlak achter de oren      De ring rond draven met de hond links 

 

Verzorging in de week en dagen voor de show 

Een whippet die qua nagels, tanden en vacht goed verzorgd de ring in komt heeft een streepje voor 

in de beoordeling. Oude littekens hoef je niet bezorgd over te zijn, daar hoort een keurmeester 

doorheen te kijken; we hebben nu eenmaal een kortharig ras waar weinig op valt te verdoezelen. 

Vacht: een gewassen whippet glanst net iets meer, dus dat is iets om in de dagen voor de show te 

doen.  

Bevedering van staart en broek: omdat de whippet nu eenmaal een kortharig ras is, is het mooier om 

uitstekende haren, zoals whippets soms hebben aan billen en staart in te korten. Dat kan met wat 

beleid met een gewone schaar, maar kijk uit dat het niet rafelig wordt. Het kan ook met een 

effileerschaar (schaar met een gedeelte dat lijkt op een kam, die knipt alles niet in een keer spatrecht 

af), of met een tondeuse. Tip: als je meer honden hebt, dan even oefenen met trimmen op een hond 

die niet naar de show hoeft.   
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Staart voor en na het trimmen 

 

Tanden: het gebit wordt geïnspecteerd (het moet volledig en goed scharend zijn); er mag geen 

plaque of tandsteen op zitten. Als je het regelmatig bijhoudt dan lukt dat prima met een 

bokkenpootje of de rand van een theelepeltje. Tanden poetsen gaat ook goed met een pantykousje 

om je vinger. Er zijn veel verschillende manieren die tot hetzelfde resultaat leiden. 

      

Tanden voor en na het reinigen (foto’s zijn van een wat ouder gebit van 13 jaar) 

 

 

Nagels: deze moeten kort en goed verzorgd zijn; je hond wordt eerst op tafel bekeken en de voeten 

hebben dan ook zeker de aandacht. Na het knippen zoals hierboven kun je het beste de nagels nog 

wat verder afronden met een vijl of Dremel. Doe dit enkele dagen ervoor en niet vlak voor de show 

zodat je als je mis knipt niet met een manke whippet de ring in komt, want die kan dan niet worden 

beoordeeld en krijgt dus geen kwalificatie. 
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Op de dag van de show 

- Hond borstelen voor optimale glans; 

- Eventuele vuiltjes uit de ooghoeken en etensresten tussen tanden verwijderen; 

- Meenemen showlijntje en een speld om je ringnummer op je borst of arm te spelden, goed 

zichtbaar voor de keurmeester, dus links) 

 

Rasstandaard 

WHIPPET    FCI-Rasstandaard N° 162 / 04. 09. 2019 

LAND VAN OORSPRONG  Groot-Brittannië. 

GEBRUIK  Oorspronkelijk gebruikt als jachthond die jaagt met zicht of 
reuk. 

FCI CLASSIFICATIE Groep 10 Windhonden. Sectie 3 Kortharige windhonden. 
Zonder werkproef.  

ALGEMEEN VOORKOMEN 

Evenredige combinatie van spierkracht en sterkte met sierlijke, elegante belijning. Gebouwd voor 

snelheid en werk. Alle vormen van overdrijving dienen te worden vermeden. 

GEDRAG / TEMPERAMENT 

Een ideale metgezel. Bezit een groot aanpassingsvermogen in zowel huiselijke als sportieve 

omgeving. Zachtaardig, aanhankelijk, evenwichtig karakter. 

HOOFD 

SCHEDELDEEL 

Schedel :  Lang en droog, van boven vlak, naar de neus smaller toelopend, tamelijk 

breed tussen de ogen. 

Stop :    Licht. 

AANGEZICHTSDEEL 

Neus : Zwart. Bij een blauwe vachtkleur is een blauwachtige neus toegestaan en 

een leverkleurige neus bij crème of andere verdunde vachtkleuren. Alleen bij 

witte of bonte honden is een vlinderneus toegestaan. 

Mond :  Sterke kaken, krachtig en scherp besneden met een perfect schaargebit, dit 

wil zeggen de tanden van de bovenkaak moeten goed sluitend over de 

tanden van de onderkaak passen en rechtstandig in de kaak zijn geplaatst.  

Ogen :    Ovaal, helder, zeer wakkere uitdrukking. 

Oren :   Roosvormig, klein, fijn van samenstelling. 
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HALS 

Lang, gespierd, sierlijk gebogen. 

LICHAAM 

Boven belijning: De hond toont een sierlijke welving over de lendenen, maar is niet 

gebocheld. 

Rug :    Breed, goed gespierd, stevig, ietwat lang. 

Lendenpartij :  Geeft een indruk van kracht en vermogen. 

Borst :  Zeer diep met volop ruimte voor het hart, borstkas duidelijk belijnd. Ribben 

goed gewelfd, gespierd over de rug. 

Buik :    Duidelijk opgetrokken. 

 

STAART 

Geen bevedering. Lang, geleidelijk dun uitlopend, in actie in een licht opwaartse boog gedragen, 

echter niet hoger dan de rug. 

LEDEMATEN 

VOORHAND 

Algemene verschijning: voorbenen recht en rechtstandig, met redelijk vlak bot, het front niet te 

breed.  

Schouders :  Goed schuin geplaatst met vlakke bespiering. Op de schoft een matige 

ruimte tussen de schouderbladen. 

Opperarm: Ongeveer van dezelfde lengte als het schouderblad. 

Ellebogen :   Vallen van opzij gezien recht onder de schoft. 

Middenvoet :   Sterk, licht verend. 

Voeten: Ovaal, goed ingesneden tussen de tenen, kootjes goed gebogen, dikke 

voetzolen en sterke nagels. 

ACHTERHAND 

Algemene verschijning: krachtig. De hond beslaat veel grond in natuurlijke stand. 

Dijen :    Breed. 

Knieën :   Goed gehoekt zonder overdrijving. 

Tweede dij :   Goed ontwikkeld. 

Hakken :   Goed laag geplaatst. 
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Voeten:  Ovaal, goed ingesneden tussen de tenen, kootjes goed gebogen, dikke 

voetzolen en sterke nagels. 

GANGWERK / BEWEGING 

Hoort volledig vrij gangwerk te hebben. Beweegt van opzij gezien met lange, gemakkelijke passen, 

met behoud van boven belijning. De voorbenen moeten ruim naar voren worden gebracht, laag over 

de grond, de achterbenen worden goed onder het lichaam gebracht om grote stuwkracht te 

ontwikkelen. De algemene beweging mag niet houterig, steppend, kort of trippelig zijn. Zuiver in het 

komen en gaan. 

VACHT 

Beharing:  Fijn, kort, dicht in structuur. 

Kleur:   Iedere kleur of combinatie van kleuren, behalve Merle. 

MAAT 

Ideale schofthoogte : reuen: 47-51 cm. Teven: 44-47 cm. 

FOUTEN 

Iedere afwijking van voorgaande punten moet als fout worden aangemerkt en de ernst waarmee de 

fout wordt beoordeeld moet precies overeenkomstig de graad daarvan zijn en de invloed ervan op 

de gezondheid en het welzijn van de hond. 

ELIMINERENDE FOUTEN 

Agressief of overmatig schuw. Honden die lichamelijk of qua gedrag duidelijke abnormaliteiten 

vertonen worden gediskwalificeerd.  

N.B. Mannelijke dieren moeten twee klaarblijkelijk normale testikels hebben, die volledig zijn 

ingedaald in het scrotum. 

 

Vriendengroep “Hart voor de Whippet” 

(Katja Brom, Tinne van Hooydonck, Annemarie Rouw en Monique Post) 

Dit document mag worden gedeeld met anderen. Het mag ook worden overgenomen op sites en in 

groepen, mits dat in zijn geheel gebeurt en er niets wordt weggelaten.  


