
   

 BRUSSELS MUSHING vzw/asbl 
 Ondernemings nr : 0561 866 758  
 Irisstraat 11 
 8670 KOKSIJDE 
 Belgium 
 www.brusselsmusing.com  

ALGEMEEN REGLEMENT BRUSSELS MUSHING vzw 
VERSIE 6 NERLANDS 

18-09-2019 
 

1) Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn 
honden, zijn uitrusting en zijn metgezellen. Hij moet deze 
oefening zowel fysiek als mentaal kunnen uitvoeren. 
 

2) Elke deelnemer moet in orde zijn met zijn familiale 
verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) in het geval dat hij 
schade veroorzaakt en schade toebrengt aan derden. De vzw 
Brussels Mushing en haar bestuurders kunnen in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan 
zichzelf, de honden en eventuele derden. 

 
3) Alle honden moeten de nodige inentingen hebben. Elke hond 

die zich op het terrein bevindt moet gevaccineerd zijn tegen 
parvovirus, hondsdolheid, hondenziekte, hepatitis, 
leptospirose en eventuele andere gevraagde inentingen. Het 
is verplicht om de meest recente versies van vaccins te 
gebruiken. Om besmettingsrisico's zoveel mogelijk te 
voorkomen, is vaccinatie tegen kennelhoest aan te bevelen, 
ten minste twaalf maanden voor het evenement en nogmaals 
meer dan 21 dagen voor het evenement en het 
trainingskamp. Alle honden moeten een elektronische 
identificatiechip hebben. Mushers moeten in het bezit zijn 
van de nodige officiële documenten van al zijn honden die 
aanwezig zijn op de stake-out.  
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4) Geen enkele hond mag loslopen op de race of het trainingskamp. 
Alle honden moeten aan de stake-out worden bevestigd of aan de 
lijn worden gehouden. De honden die die als gevaarlijk zijn 
aangewezen door de organisatie zullen steeds begeleid zijn door 
hun eigenaar. Ze moeten zodanig worden opgeleid dat ze sociaal 
gedrag vertonen na verloop van tijd of ze zullen worden geweigerd 
op volgende evenementen. 

 

5) Honden moeten in goede fysieke conditie zijn om deel te 
nemen aan de activiteiten. Anders kan de organisatie de hond 
of honden verbieden om deel te nemen. Dit zal worden 
beslist door de dierenarts, wedstrijdleider ( race judge) of 
evenementorganisator. 

 
6) Elke deelnemer moet erover waken de anderen en de 

wedstrijdregels te respecteren en een positieve en sportieve 
houding te hebben. Ongepast gedrag kan worden bestraft 
met onmiddellijke uitsluiting van de plaats van het 
evenement en de eventuele uitsluiting van de evenementen 
georganiseerd door Brussels Mushing vzw. vanwege ernstige 
fout. 

 
7) Kinderen vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid 

van hun ouders of wettelijke voogden. Ze zullen zich goed 
gedragen. Ongedisciplineerd gedrag van zowel kinderen als 
ouders wordt bestraft en kan leiden tot mogelijke uitsluiting 
van activiteiten die Brussels Mushing vzw organiseert wegens 
ernstig wangedrag. 
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8) De leden van de club die de leiding van Brusels Mushing vzw 

worden uitgesloten voor wangedrag kunnen geen aanspraak 
maken op een schadevergoeding. 

 
9) Tijdens evenementen zullen de deelnemers zo min mogelijk 

zorgen voor overlast voor anderen, ze zullen niet tegen de 
honden schreeuwen of ze aanhoudend laten blaffen. Zij 
zullen ervoor zorgen dat de rust op de stake-out behouden 
blijft. Honden moeten van 23.00 tot 07.00 uur in de 
slaaphokken zitten. Generatoren zullen uitstaan vanaf 23.00 
tot 07.00. Al het afval moet in de daarvoor bestemde 
afvalbakken worden geplaatst, indien er geen afvalbakken 
beschikbaar zijn, moet u zelf het afval meenemen. De 
gebruikte stake-out ruimte moet in zijn oorspronkelijke staat 
worden teruggebracht, de gaten moeten worden gedicht en 
alle afval en hondenuitwerpselen moeten worden verwijderd. 

 

 
 
 

10) Geen enkel mishandeling van de honden zal worden 
geaccepteerd. De houding van een musher moet rustig, 
verantwoordelijk en niet-gewelddadige t.o.v. de honden zijn, 
in strikte overeenstemming met de wet 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming van het welzijn van dieren. Elke 
afwijking van deze regels zal worden beschouwd als grove 
fout. Brussels Mushing kan niet aansprakelijk worden gesteld 
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voor dergelijke daden van een musher en kan in ernstige 
gevallen de musher en zijn begeleiders definitief uitsluiten 
van de evenementen van Brussels Mushing vzw.  

 
11) Enkele belangrijke punten te herinnering 

a. Als de omgevingstemperatuur meer dan 15°C bedraagt 
mag een wedstrijdonderdeel niet langer dan 5 km zijn. De 
wedstrijd wordt afgelast indien de omgevingstemperatuur 
meer dan 20°C bedraagt;  

b. Eenzelfde hond niet mag ingespannen worden in 
meerdere categorieën in eenzelfde wedstrijd;  

c. Het gebruik van muilkorven en van wurghalsbanden is 
verboden is;  

d. Er zullen sancties getroffen worden bij het gebruik van 
producten bedoeld om de prestaties van de dieren en de 
deelnemers (mushers) te beïnvloeden;  

e. Het is verboden de dieren te slaan. 

 
12) Voor de wedstrijden moeten de regels van de WSA (World 

Sleddog Association) gerespecteerd worden. Deze zijn 
beschikbaar op de site van Brussels Mushing vzw 
https://www.brusselsmushing.com Als u zich inschrijft voor 
onze evenementen dient u deze regels te kennen. 
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