Raad van Beheer, december 2020

Protocol Meetcommissie
1. Wat is de meetcommissie?
De meetcommissie bestaat uit een groep agilitylopers die de keurmeester(s)
ondersteunen bij het meten van honden op promotie-en competitiewedstrijden in
Nederland.

2. Waarom de meetcommissie?
Meten gebeurt voorafgaand aan de debutanten- en 1e graad parcoursen. Een
keurmeester wil zich graag concenteren op het parcours dat hij/zij aan het
voorbereiden is en niet uit dit proces gehaald worden om te meten. De
meetcommissie ondersteunt de keurmeester(s) daarom door de metingen voor
hem/haar te verrichten.

3. Wat is het proces van het meten?
De meetcommissie gebruikt de meetboogjes voor small, medium en intermediate om
de honden te meten die op de lijst staan die de wedstrijdleiding heeft aangeleverd.
De meetboogjes en chipreader worden geleend van de keurmeester. De hond wordt
hierbij op een tafel geplaatst waarop een antislipmat is gelegd.
Het lid van de meetcommissie:
• Plaatst de hond op de tafel, eventueel met hulp van de handler
• Plaatst de meetboogjes op de juiste plek boven het lichaam van de hond
• Checkt de chip van de hond zodat deze overeenkomt met het hondenlogboek
• Schrijft de meting in het logboek
• Vraagt de handler te wachten op de keurmeester indien er 1 cm of minder ruimte
is onder het boogje. De hond wordt dan alsnog door de keurmeester gemeten.
• Laat na de meetronde de keurmeester weten of er honden zijn die hij/zij nog
moet meten vanwege het kleine verschil.
Leden van de meetcommissie mogen geen eigen honden meten en mogen ook niet
honden onofficieel meten.

4. Wordt er 1 of 2 keer gemeten door de meetcommissie?
Om gelijk de juiste klasse te hebben wordt er, mits aanwezig, door 2 verschillende
personen gemeten. Dit kan door 2 personen van de meetcommissie gebeuren of
door een combinatie van 1 persoon van de meetcommissie samen met de
keurmeester.
Bij twijfel (1 cm) van de meetcommissie wordt er alsnog een 3e meting uitgevoerd deze vindt plaats door een keurmeester. Dit bepaalt dan samen met de
meetcommissie de hoogteklasse.
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5. Waar zorgt de vereniging voor?
•
•
•

De vereniging vraagt de assistentie van de meetcommissie aan, zie ook punt 8.
De vereniging zorgt voor een ruimte waar op een goede manier gemeten kan
worden. Dit betekent een tafel met voldoende ruimte er om heen, in een rustige
omgeving.
De vereniging levert de meetlijst aan.

6. Hoe worden de leden van de meetcommissie opgeleid?
Om in de meetcommissie te worden opgenomen, hebben de leden de basistraining
‘Honden Meten’ gevolgd onder leiding van een keurmeester.
Hierbij is met name aandacht voor:
• Het juist plaatsen van de hond en praktische test
• Het juist plaatsen van de boogjes en praktische test
• Weten wanneer de keurmeester moet worden ingeschakeld

7. Hoe worden nieuwe leden aan de meetcommissie
toegevoegd?
Er wordt gestreefd naar een maximum aantal van 10 leden in de meetcommissie,
met voorkeur voor een goede spreiding over het land. Indien er leden vertrekken,
dan wordt via een oproep gezocht naar nieuwe leden. Zodra deze opgeleid zijn,
kunnen zij worden ingezet.

8. Hoe wordt de meetcommissie ingeschakeld?
Wanneer de keurmeester heeft aangegeven gebruik te willen maken van de
meetcommissie cq. assistentie nodig te hebben, neemt de wedstrijdleiding contact
op met de meetcommissie via commissieagility@raadvanbeheer.nl onder vermelding
van ‘verzoek meetcommissie’ en de datum+locatie van de wedstrijd. De
meetcommissie bekijkt vervolgens of een van de leden die dag al deelneemt aan de
wedstrijd en laat deze weten dat zij op die dag zijn gevraagd om te meten. Bij
voorkeur zijn er twee leden van de meetcommissie aanwezig, ook als er maar één
keurmeester is.

9. Wat te doen bij klachten?
Indien er klachten zijn over de kwaliteit van de meting of het gedrag van de leden van
de meetcommissie, dan kan een mail gestuurd worden naar
commissieagility@raadvanbeheer.nl

2
Protocol Meetcommissie

